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-···Encami.nhandó à M~s~.woJ~t9. . Cíü,çJutÇriz~:q go}~êrh().4 ..ÍHH9FBO.rar
companhias que promovam a. pe~·~a; â}alg_~-. ~'a, s~~~ ?e~p~ix~s, !10 Hi?.:ral' e" rià's
da 'capital do Império: 293
·. " · · ' - ·· · · · · · ·... · · ··.· ·.- . ·,·_ .. , ,, ....•
- Solicitan.do seja remetido às .Comissões çie, F~z~nda e ·ae Cóm'ércio
o projeto qtie incorpora ao go~errib· comp'arihià~' pará fpe~c'a',··~'àJg~ e' ,seca. de
peixes no litoral e rios do Império. 892
·. . . .. ·. . . . ·•
· ,· ·' · · •
· :· .. - Transcrevendo ·o . di~C.u~so .: p~'ó'fe~Üi~:: po_r :s. ·Éx(·p·qr: 'ócasiãg ,.das
1
homenagens prestadas peÍo. Senad'o. a" S~ '1\1. ·.o 'Irriper~dor em' 4 ~de 'setdnbró
de 1854. 859
·
· ·
· · ·. ·
· ·
..

,•

. !_.
VISCONDE DE OLINDA
-Aparte ao Sr. Acaiaba deMoritezumaL.' '8 .:: :. .... .
-Aparte ao Sr. D. Manuel Mascarenhas. 378
- Considerações sobre a proposição que au!,o_rifa; g·goyer~o.::a :ref()r:- ·
mar a aula do comércio. 109, 120
, . , r ... , - . • . ... . .
-Discutindo a propo~ta do governoq~~ fix~ ·o· ÓtÇamento geral do
Império para o exercício financeiro de 1855/1856. 83 í
~ ·~
-Discutindo o projeto que dispõe sobré, .a .\efor_ri,{:tq'Ç{tribuJ1âis do
1
· ,.
comércio. 786
·
· · · ·-' • · ''· ., '-·• .... :. •. --~:
·_ Observações sobre os artigos aditivos ~estaca·ciQ~ 9a l~~f;4e:?~Çanie~;.
to ?e 1854/1855(reformadesecretàrias}. 3~.2;'453 .. -~:·.· .. , .... , , . •. .... :.
-Propondo adiamento da discussão'·do'proje~o so;~r~;·a,. aqett~~a da
Rua do Cano. 841
·
····-· ·· · · · · · ·· · · ·- ·
-Questão de ordem sobre a duração do uso da palavra nos debates do
Senado. 170
.
;; __:: ~! ,.:··, -..- ,::''··C. · >
-. Tecendo considerações sobre o- projeto qÚe ·aufo~iza a· Câmara
Municipal da Corte a incorpdrar uma companhia para o fim' dé abrir a Rua
do Cano. 744,840, 844;·846, S51, 852,854 · · . · · .:·.:.,..., · ·
' C'.'
i..

.

VISCONDE DE PARANÁ (Presidente do Conselho)
. -Apartes ao Sr. Dan tas Leite.: ·.686, 687. · , "
-Apartes ao Sr. D. Manuel Mascarenhas. 874, 875, 886, 887

. -

. -;

,.

-Apartes ao Sr. Holanda Cavalcante. 602, 657
-Apartes ao Sr. Nicolau Vergueiro. 284, 285, 286, 287
-Apartes ao Sr. Vieira Tosta. 652, 653
-Considerações sobre o requerimento do Sr. D. Manuel Mascarenhas relativo a informações sobre prisões de militares. 872
-· Discutindo a proposta do governo que fixa o orçamento geral do .
Império para o exercício financeiro de 185511856. 592, 602, 618, 631, 638,
643,647,651,654,663,679.
-·Justificando requerimento de adiamento da discussão do projeto
que aprova a pensão concedida à Viscondessa da Laguna. 684
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:suMARIO ;_ Criação da freguesia· de· Sànto"·:A~torilc{
dós Pobres; Discursos dós ··srs. Morite:Zuma ·e Jobirrr.~ ~· Or·' ·
çamento do···im.pério. :Discúrsos ~os Srs. Pedreira··e:D;'Ma~ . .
noêL Votàção. ·
· ..~ · ·· · · · · ·.
· .: . :. ·
. ..

'

..· '

·~

.,, . . .

~

As 10 horas e: meia da manhã reunido·número suficiente de Srs·.
senadores, abre·se a sessão e aprova-se a ata da anterior: ·· ·:::.. ·
.

'.,'.

...... .. ':.'

EXPEDIENTE

··,

,; São. eleitos.•por sorte para .a deputação. que· tem ..deireceber o.~
Sr. ministro do. império os Srs. marquês de ltanhaém, Paula :Pessoa, ..
e Visconde: de .Olinda.
' .. · · · · ·
.,

. ORI)EM DO .DIA

···:.i.

'<

•• ,,,!

•

. Continua .a .2:~~· dis~ussão, .adi~da
. ,na.
sessão .. a~t~~~êl~~tei·:·do.: ~rt ..
t... · ,
.. :;:, ·. ,
2. das . emeri~às. substitutivas das .comiss~.es. de negó.cios ... eplesiá~ .•.
t~cos de 'êo.~.sfituiçãócla· proposiC;ão·.·d.a:Câmarà. dos.Oeputadps .·eri·~·:
gindo em matriz a capela de Santo Antonio dos Pobres desta. corte~ . . •.
o sR.... MONTEZUMA -.sr
.. presid_ente,-· pe.ço ·perdão'·.'àa··senaCio ·
<--.
.
por ter .pedi.do. a ,palavra ontem e assirn, obstar a que ele: votasse,.o.:
art. ·2.o do projeto·:que sé. discute. obrei por este rri~do 'pa"r,a'tàr..:ôcâ~·
sião ..de d~~P.~~tar a ,atençãq ,;do. ~en~do .relativ~n;-~n.te~ a.~~u~: .o,b,Jet9 ..':
que julgo conexo e. muito conexo com; . a questão da .divisão das. fre· .
. guesias de S.. José, Santana e, Sacramento .. ~·
. ..· : .. , ,.', .
.· No meú :conceito; Sr. pres'idente,'.r9·· . proieto'· não.'.está:-.c~rnpleto. :
Eu disse em . outra ocasião que me p~recia
mais .conveniente
... que~'" .o. .
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projeto contivesse logo a consignação necessária para a edificação
da igreja matriz na nova freguesia, disse-o fundado nos próprios- motivos dados pelas ilustres comissões reunidas. Elas não deixaram de
reconhecer que não havia razão alguma para se tirar à Irmandade de
Santo Antonio dos Pobres o uso completo da sua igreja, por isso
que disseram as ilustres comissões: - provisoriámente sej,a ali es·
tabelecida a freguesia até que se edifique a igreja própria para a
matriz.
O SR. COSTA FERREIRA . ~ Para a ressurreição ..~os capuchos.
o SR. MONTEZUMA ~ Esta 'oêtipaÇão ·,>rovis6.riâ,' disse eu, demonstra até cetto. ponto o dir_eito que as_ il~~t~e~, 9.9m;!.~~.9es reconhe·_
cem naquela irmandade·. s-e· ess·e clireitO' não é verdadeiramente de
propr~edad~.tal. qual c_omo· se ~ntende que __têm .·tq~~~e:os cidadãos
relativamente a seús_bEms, to·d~via é um. direito--que.as_ ..-pró.prias ilus~
tres comissão.· reconhecem·,_· seja ei~ . de pr()priedade ,OlJ .,-,d'ê~·domínio,
ou seja· de ·mera administração .. 'Para éa~o. Ci~ ..9Y~: ~~e, ~:~~~~ é sufl·
ciente que as i-lustres comissões re·conheçam na irmandade de Santo
Antoni_o dos Pobr~s o direito de. admin_is~rtar aqu~la. igreja, :Quando_.-não
queiram recon~ecer: o direito. pleno, c) e. propr:ie.c)ad~. p_ara:_._que;.se, con·...
signasse no projeto os fundos precisos para a construção da ig·reja.
Estas razões dadas por mim, e ·.creio que, sustentadas pelo nobré se·
nador da p'rovíncia do Maranhão, mais ou menos extensamente,. mais
ou menos::de.acordo com aquilo que eu disse; não foram' aceitas pelas
ilustres comiss.ões, ·e ontem o· honrado·. membro. ·que falou~:sóbre o•.·
objeto declarou que conquanto ele desejasse ver--consignada :uma ·
quantia para a edificação da igreja desde já, todavia nem mandaria
a emenda, nem julgava que· êra o···objeto tão importante que merecesse ser colocado na lei do orçamento ~este ano. . _
.._ _.
o SR.-PAULINO- Eu'disse qUe'·sa passassem·outr~$'~-rti~nàas
na lei do orçâ~entô,. não'duvida~fque . tambéiTÍ
~#,reseritass'e·i·~stá;_·
mas que entendia que'' rião· devia. voltar·:: o ôrçàn1ento·' à':::·outrâitêâm:~ra :
só porcausidesta.emenda.···· _ .___ <j _. _ _ . · ·:. ·.·. :: .. ::·.::· .'-; ;:.·.' , ·
·-~~:Y'SR~ ·MONTEZUMA _;_Bem, diss(fquê não mandava~ emenda, e
também que, ;a nãÔ passarem outras' em'endas 'ilà.lêi ':dd··orÇám~QtO;
esta. só 'não devia óorlgar ào· 'seriado· a enviar à· ·cãmâr~')dos Srs:·. .
Deputados' o> orçamento •· Sr.· ·pre~iCiente, •- ·• eu .·nãó qúestldhÔ so.bre· ·
isto':· esta 2~· parte'' da proposição ,:do. ~onrado: merribrri; é'_: m'~itó' 'jÜdi';.;
ciosa para que eu me oponha 'â~ ela{:enq~a'ntc{à 1.•·; part~. :êu ;de:se;;' ·.
jaria·que oSenado fizesse algumà corsa' a'este res:pelt~."sefo·Senado .
entende que· ao ·Estado não incumbe 'a ·edificaÇão . . das igh~Jâs~;· 'd~ ·

o

se

.

I

'
'
!.

cl are·o, ·~mas . declare-o:.- ~xpressamente: :1 sé :!o i Senadó r eritende:.lque :ao;/~
Estado iliêumb~; .em: parte :a .'edificação ::das rigrejas;·como :preceitu'a: a~~.
lei de 10 der abr:il·. de :1566·;:::declare~o ..para>quer:osJque. não~; sabem ~se:··
o .Estado somente·.. faz :a:.• capela mo r ,·,e:.que:·o ..corpo:.da::igr.eja.:.pertence ·.'
aos::,cidadãos.fazê~lo,., conheçam que:. ,·ainda':.'êstá: em .:.vigor. t:a.• leii::que
acabe L de:~. citar.~ .É' esta)à declàração l'formâl .e :·prena~·xque eündesejQ~'
porque com elà- há de vir)também.· outra indispensáveb:1.~;:quem::são::~
os cidadãos . que têm :de concorrer para a:.edificação 'do: corpo~:da Jgr&- ,:
ja; .2.~. :.como· é ,que,·estes fundos·hão. de: ser..:;determinados:.c~f-recebi~;:
dos;. qu,e é· :qúestão,:~absolutamente :;ligada :com :'aquela.: que. acabei:·1de ::
exprimir (apoiados), .tanto mais ·quanto. o :honrado? mémbro: ~à~' quem .•
tenho a honra'·de (referii·;me disse· qtie: nas, :atuais; circunstânéias,<se~·,
gundo a .nossa Jor.ma ··constitUcional' iêpresentativa;:::não: ~era :màis·dí- . :
cito: que uma· autorid~de qualquer <fosse ·::estabelece-r :uma· fintá~ ·~uma ...
derrama,.:·em :uma-~ palavra,.:.levantar.·:·ulil capital·paracessé fim.?.Bem;)
concordo-nisto enquanto ·a leimão:o·:deterrnin·ar; crque,:é.·.pois~preciso? ·.
Que a.lei ·o determine,; :havemos:de.. deixar ainda:.·o:.país.noc·estado ·:
anômalo em>que··se acha a este respeito~ ·dependendo o· cultcr·âbsti.;'
lutamente dos desejos, das boas graÇas e da: benevolência deste ou~:
daquele fiel. m'ais ~OUi·menos.·•deVotado;< mais:~ou· nieríos 'devoto ·para
dar os seus fundos, para fazer doações·;:: para:edificàrHgre]as·?~'Certa
m_ente:.que não) porqueo.ctilto padece,: é com· ele padece:.a~:~religião.
É ..::esta :qúestão,.::Sr. ;'pre'sidente·, que,:, eu' julgo ·:importante :'trazer~<-ao·
conhecimento; do; :Senado; :.foi esta uma das ~que·stõ~es que,. deram·· lu;.
gar; a: :.que:eu>tomasse ·a liberdade·, a ~que ·eu ~.tivesse. ~·a:· ousadia de: ·
embaraçar ~a •votação:'.do Senado·· ontem a :respeito ;.destecpr.ójeto:~~:Se ·
eu não·,estivess.e c.onvencido· da; importância desta~questãovnão:~s·eria.
o .a·mor ·próprio;· não:pódiaser. uma~presumida . suposição·· de·:"quê:mi.;;:,;
nhas pah:ivraswiessém,fainda esclarecer.<uma:F'matéria: tão-;:el'uc.idcida ::
pelos nobres:: senadores: :·que, tomaram· pat:te :~ nela·,. ;,:que: :me·:·.fizesse .
reter a·.votaÇão:.do'Senàdo; .mas esta·.~questão::me·f':parece·.':trans:cen- :
dente.
, ' '· .. :: ·.·.. . .,
·
..·. Além desta, :Sr .. presidente i há outra :que também ~me·. parece .·que
não foi aventada·;na,·:casa,-e que: .julgo_ de ·imprirtâricia,·vem' a::•ser·a::.
questão da: administração.'da fábrica daquelà'Jgreja. ·o qüe é fábrica? :
Como se administraram' as.fábricas. no's:tempOS· primi1:ivo's da.: igr-eja·?Como .se_,.administram... hoje·:;nos :países: cultos da:Europa?::Cb'l'ho:'se·:
administram .hoje entre: nós?iTodas· estas>.questões:,·• :se·nhores,:~'serão ·:
indiferentes ao\ Senado· brasileiro .quando .se:trata:· de :::edificar.: :uma :.
freguesia, e uma freguesia em casa alh_eia? Isto t~do é Importante~
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Não trareLao Senado a::.história das fábricas porque melhor do que ,
eu ele. a conhece: mas somente para me· socorrer a ·alguilsl..dos fatos.:
dessa ·época. eu a declararei. O Senado >sabe. perfeita.mente que: os ·
bens .pertencentes às fábricas são··bens eclesiásticos· e .que estes
estiveram até.· o século XIV absolutamente administrados. pelos ..clé· ·
rigos, e não pelos leigos. Depois ·no século XV, os conselhos ·dessa .
época. permitiram que esses. bens; fossem administra~os pelos lei·
gos .. Desde o· século v. que as fábricas foram .estabelecidas. ·porque
havia. necessidade .absoluta de. as estabelecer, desde que se divi·
diram .os bens eclesiásticos .e que teve lugar ess~'·: célebre ·quatripartita disposição, sendo uma parte para os bispos, outra para os clé·
rigos, outra para os pobres, e. outra para as fábricas.- Isto durou ·até
o sécuio IX, .criando-se os benefícios eclesiásticos e ,retirando assim,
os clérigos a ·.parte .que lhes :pertencia .. Semp~e se :reconheceram
os bens das igrejas como bens de órfãos não emancipados, e por isso
debaixo da tutela- administrativa. Como exerce ·o país~ como exerce .
o governo, permita-se-me que eu'taça esta, pergunta, esta tutela ad·.
ministrativa entre. nós? Como é que as fábricas são .veladas, zela·
das, administradas no nosso pais!· .
·. O SR. PAULINO- Tudo il)to está num caos perfeito.·
O SR. MONTEZUMA --Exatamente~ ·
';:. ·
. Senhores, será novo. ~o Senado a" legislação ·que, hoje existe na
França, que é de .todas a que me parece ·mais audàciosa?. Desde o
decreto de 30 de dezembro de 1&09 que a ·estabeleceu formalmente,.
e do decreto de ,12 de janeiro de 1825 .que reformou aquela legislação
e.a_estatui~ em bases sólidas, as fábricas na França.têm .uma admi·
nistração regular, sabe~se o que são as fábricasr:quem as adminis·
tra, e como são elas administradas; nem se tiraram os direitos .às
autoridades eclesiásticas; nem também se despiu. a autoridade ad·
ministrativa dos direitos· que lhé pertencem: unidos, casados, per• ·
mi ta-se a. exP.ressão, estes dois. princípios, a legislação .francesa· pa·
rece que é digna de imitar-se. ·
_ Eu, Sr. presidente, não cansarei ao senado :com a exposição mi nu·
ciosa de tudo quanto ali se faz, porque não me proponho a fazer uma·
preleção do direito eclesiástico e administrativo a este .respeito; aí
está a obra de. Foucart e Degerando, aí está o dicionário •do direito'
administrativo de Magnitot, e todos os outros autores que tratam des·
ta matéria, para tirarem dúvidas a quem ainda as tiver,'·ou para quem
se quiser inteirar do que se passa naquele .país relativamente às fá·
bricas.
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....Q.senado ;sabe que Portugal:. hoje terrhdois' códigos~·admlnistrati·
vos excelentes; o que foi promulgado·: em ·18.36, e>depois·o;:o-utro. qÜe ·
foi promulgadó:... e·m"·1842: reformando;, revendo,ap·erfeiÇoandO! as dis·
posições do primeiro . .Ne·stes dois códigos; ·senhores; expres·samen·
·te se determina:o··modo por. que. as ..fábricas hão de•ser.'administradas, que:ingerên·ciatem o cidadão::paroquiano;jrro's·jberi's.;das fábHcas.
das Jgrejas;:a maneira ..por que; as. igrejas.hão de ser. rel:>"aradas,·a:quein
p.ertence .~s grandes: ~obras, e a quem: pertence~ as .pequeriá's~·constru·
ções.- Confessarei::. qu'e na l·egislação ·portuguesa não· foram:~tã~:.·atEm·
.di das, ,como::m(f parece que d_everiam :ser;:·os<direitos·.dàs âutôridades ··
·.eclesiásticas: :deu~se .:tudo ou quase tudo r·às~;autoridades: bivis;::sendo
elas as:que~,nomeiam .a.:junta paroquial ra junta· paroquial:tômá:cônta
dos.· bens·. das dábricas, .administra~os}:momeiam: de·ntre• si ~urrià :espécie de .poder :executivo,. este poder·executivoi faz;a>gestãcfdos bens,
e assim. se. des·envolve ;O. princípio<administrativo 'daqueiEf·país;::::mas
reconhece-se a necessidade de~ s·e:imporem,·fintas,· de:se::J'ançárein ·
derramas sobre os cidadãos paroquianos pará-a constrüção•':clas::igre-·
.jas, .e.·para ·os:.seus ~reparos, .e quando .:e·stes :dinheiros:·não:<chegarri ·
recorre-se então·. indispensavelmente: :à autoridade civil.) Ali ·porti:mfo,
Sr. pre·sidente, 'já há.·uma ordem, .. já· há .um ·meio ·dEf administração:
entre nós: nada há,'.denada se teni· curado, perrriha-se-nie:qiJe: eu o.
diga; .
, ··
.
· · ..
-: · .: ·· · ·
O SR> COSTA FERREJRA..;.... Apoiado..
.l ··.·
MONTEZUMA -·· ó~ :irité~é.s~es espiritu~.i.s.:dos· cidad~ós
brasileiros· es1:ã:o ·absolutamente abandonados.
· ;, ·.·. · . ··
sR.COSTA:FERÁEÚ~À ~ Áp'oia&;: .· . ·- · :· · ·...... ···;
· .·

: '·ó·SR:

.· ó

'.'-

,_

,,.·.,_ . ~;._·;~:- . .",;_.,r;

'·'

·.· .. ';

·: .9 .SR.

~

,;

IJ
'

~

l

Ii
\

f'

!

i

I
i

··:

~~- ..

•..•

,·· .:

•..•

' ..

,·

ry1ÇJNT;ZU,MA .~· Os in~~r!3.ss~s .m~teriais :estão ,:_velados
t~n~o.:q~~-~!º,·ª ~-~tQri_d~_g~~py~li~a_q, t~rr(pod~çio:fazer, p_o.r- querrazaão, ~r~pr~sidente:.:há estadiferenç·~?.,.Sab.~ V.·Exa. como se faz.a.admmis·
tração das fábricas no nosso país.? ·EI:J'() d_igo.-em r~~umo,:porque fui
~studar. Digo ,mal, fui iristruir·me, por;que.. d~...es.crito.·nad.a:.há,r.não .te·.
J'l1(JS _legi.~l?tç.~o··:à.!gÚm~ .a est~ .respeito: :fui p~rguntar a, q!.le.m~· s.abe,
tiveram a bondade de instruir·me,-e,eu vou dizer.ao.senado.'o.fque
·apre~dí .. Senh9re~, .entre nós,tudo. é -~~o, não há lei.:-às .vezes:.o;di.oc·e·
sano nomeia, o fabriqu.eiro .ou oJabricano; outras vezes o magistrado
. civil o nom~i~: ·pa~a a roÇa ~u par~ o)nterior ,do. país não :há;nomeações,
.. .
:.<.}:.· · ·
. aLo
... pároco . é que é o fabrican() .. : : . .
. ;Note-se~todavia que há um aviso de·31 de. agosto de·:.. t784:que
expre.ssam~nte ·.declara ·impe!ditivo o ·:~cargo. ·de ·..fabri'cano ao· ofício
.
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·paroquial; ··contra este aviso, contra·. aquilo que a ·norma dita,': af por
fora o: pároco é que é fabricano. . '
., .. , . ,. ·· :.:\
·ora, eu .confessarei, Sr. presidente, quer quando o _'pároco não
tem inge~ência. n_a .administraÇão. da fábrica, graves. jnconvenientes
acontecem, porque o fabricano .• obra só e muitas:vezes .não ·quer
anuir ~ nada ,daquilo que ao· pároco parece indispensável ao' culto :da
. igreja. Se.. o pároco, por exemplo, pede ·o· reparo: .do·~seu·:passal, do
seu presbitério;. o Jabricano;,diz não, e o presbitério:.ou o :.passai aca·
ba-se, ·:perece,· destrói-se.• ou•f,ica; em estado de, se •não.·.poder gozar
dele:~ Se o pároco.exige:_certos fundos para~se pôr a igreja em .estado d~ _poder fazer com decoro>:e: decê.ncia o serviço do culto, :·diz·:o
fabricano _que "nãoí pois: os: :fur:tdos; existem no- cofre·.:para fazer
pomposas. festas,': atacar· estrondosos ·.fogos. de;: :artifício; e outras: despesas·--· que:·.. nós ·:presenciamos; .Há ·entre: : nóS.. uma freguesia, Sr~ _presidente, qüe; .eu:, não direi qual :.é, :aonde as
.festas . são .as· mais pompo_sas·que é possível;. mas tudo o~quanto:é
.ornato ._ou preparos para a ·missa,>corno .toalhas, alvas,. paramentos,
vinho, ,hóstias, etc;, está na ·maior miséria que ·se. pode considerar.
Por isso disse eu. e ·.creio_ que disse bem,' que é indisp.ensáveL que os
.pár()COS _tenhamjngerência na administraç~o •.das fábricas~ Esta é. a
razão por que na França, o cura é. ,membro·.nato. da junta ou·· comissão
. das fábricas. J: por isso que em Portugal adotou-se o mEj)smo ·pri_ncípio, e é por isso que eu crei_o qu,e-entre nós, quando· o corp,q legislativo entendei' ~ue deve ~ambém .cÚidar deste objeto,: há d~.-adotar a
mesma máxima: o cura 'deyê' 'têr 'sem dúvida 'alguffi.aJng~,rêr:tcia na
' administração da fábrica, mas não dêve ser 'el~ .o :ú.riico; 'â: d()utrh1a
do artigo é judiciosa: por ser talvez o cura o dhicc) é!'que
igrejas
'estão·-sem reparo algum, entrêtanto:·qüe·os cemitérios são'extensos •
. Nas catedrais:· há melhor: ordem: e regularidade .. t::côrifi~d.á a'um cônego nomeado pelo, cabido'; da :~me'sma forma e· n'a! rrie'snl'a' ocasião
e'm que ele elege· os seüs: oficiai i{· · . . .
. - · ·· , ' · j •
.. Continuando .a expor a mi:m·eira por que entre··nós
·procede,
.já disse que a nomeação dos: fãbriqueiros ora· é. :feità pelós,~:c:liocesa·
nos, or·a é feita· pelos magistrados ·civrs: mas á'quem'dão: elas conta?
O Concílio Tridelltino, sess, 22· de Refôrmat., cap. ·s·.o~ expressamente
·.determina que os fabricanos· dêem contas. aos doceéanos;· é. dão. eles
.estas contas? Estão ·elas· tomadas?· Não; ;e'por quê? Porque não há lé·
gislação a este respeito. Relativamente às paróquiasrêm que aban8ono não·está isto? Nã·o•há, senhores; o menor interesse,·as administrações das igrejas. constantemente se ·querem distingüir pela pompa ·
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. das~)fes~.a.s::. e.;::nad.a, ;mais.·.,:, O:- :Es.tad.o: QãQ:, .d~v.e, i::Í.n~~.~yir ,~nJs~_Q;t,P,Qi.sir:C?s
·bJms d.as::i.g ~ej as~ s~o ~co.m.Q~Los. ~b~~.s; qos~.órf~.O.$(:;gu~"' e.s~~Q :;<:l_,e~a~>!oscla
.:,. ·tut~J a~;adQl iryi s~r~tiya, ,~~ Jl~o <há::~.~t~;l :nav~r<.uma ti..~ i~ ,q_ue;;~êS~él~·el e.ça ;o
.modo ·por.gue, se deve, ex~rcer-,eªta .t~t.~J.a:~Pa.r:a!:salyar·.dªª :nJ{na.s,j~f!se.s
· .·bens·,. e . a(); ~esmo. ~emp()::Q~~: a9.:,,çuHo:~a.:porrméli:.otde.Ç,<>.r.cf~q~~; ~;;'ind(~
:. p~n~.á,\(:~1, s,eg~QdO; .9S:; prec~itQS.=; 9~ t~.ligiãQ:?nN.ã9j ~h~!Jl.a.t:.~h e..~ ~ :JS.tO
· un~ de~l.ei~9.? N~o rn~ s.~~.á.JíçJ~o.~::d~~P.!?r;ta~ia;~a~~.,nç~9.d;IP::C:0.:~P..Q te.gj~
.lat,iv,.o.:' P.~.r:.a:;~.S.~~;; OQjetq,~ qu~;· Ql~',;pa_r,e:Fe.:iir:QpO~t~n.tís~imPé:e: er:n cQ~.e
.ocas.i~o~:··:N~Qc·asiãp;;errr;q~e 2se:Nai:.estab.el.ec~~,,.uroa:;nQV~:Jrfl.gue~ia,

:.há·;q~JiG~t-, .e_sta: ma~~ria;:·absolu~~m:aenteren~~egue·(ao ~acaso·v;.ao .9_est.

;.

.

Jeixo;?::.·c,;::: ;1
;:.~~~,
~:.::
·;
.:~;~~·:::r·,,:·) ,. ; ..<: .:;:';::: ~· ,;
:::::; '0.~P..Ç.i$.:..d~s,~a!)::reft~~õe~.:J)r :~Gpresiden~e.";·perm.ita:m~.:;.y. Ex~.
~que: eu; faç~::.P~.rg~nta~ ~~;·,honr:~das:.~omis~õ~s;;: e:: c.or:n, ~~.s:.q~aJs; e,ucmos.tJ;.e:a i.f.!=l:Z~O:PJ>.r,_:::qué:,·.di.S.S~ ::que ,Q~P.r.Çj~tp não: Dle,;pa.te.çta; C.O.m.pJetp,;_
,A:~i.greja.~S~nto::AQtqnio.;do_s .~Po.br;~sr~~m.;ur:na fábr.i.CaJJ.es~a fáb.r:Jca
.deve:.:.s.e~yadmi_ni:strada;:po.r·alguérn:~ié,,c9mpo.sta ,q.e,,tai.s,::~ t~i.s..rr.er;~d.i

. ~rnentosc!prp'l~njentes ~..de,.Jal~ .o.u.etais;;c,o.rige:nsi.:;\O.r.d.esti.nor:dJ~ste~:·: r,en.di m~ntos);_é ,O:,>GUI~Q;.exjstemte _;~tual;m.en~e, :naqu.ela:; igreJa;;,p.e~gunto eu,
:. quem ;é que ~á: :d~ . fa?e~ os;:.g,astos:::da nova: fr.~gu.e_sia? Q. ,E~tado.-.: ~V: .
. Exa ., S~be~'l. P.rr.f.e.itam.en~e .:que., ap_e_n~s·; ,~.á· Uf!la :p.equ~na ::quan~ia: .CO~~ ·.
mada ;;para;;gui!)am~nto :.;>esta·:qUaiJt.i..a. ·.e:. tão_:, Iimitada·;· t~~l:· pe_que.na·, . q!Je·
·não,,vale ;a! p,ena. mesmo ::.in.enci OJJ~.r:~se;; ~é. igual- àq~.éJ~·; ÇI!Je,1 :dev.e.!ll· ·pa·~~gar osjorató.rios e:.:mai.s:.as. cap~'tas: par;ticul~r.es ·qua.n.çiº··~Q.$i 1 ~n9.~1t~~~s .
querem.;_gozar d~sta:graça. no~ .~Ja~ o.u f~sta.si:.e?CGe~u~d~s •.:qq,e·c.~ ·~40
· .·rs; :;por.·. :anó,~~em:.)Jay.o,r:,;.das·isfábric~~·:.~dàs: ;.mat~i.ze,$·. ·r:eS,pectj~as •:· :ls.to ·
mo.stra; .ciuanto:. limporta~· e,stabef~c.er· :;!:~~i.sJação · a.:~e~t~ 0 r,~S:P.ei~Q..:..P9,r·.
qUe se 640 rs. era uma. quanti~l"~~_ficiente pára o. ,XY.::.s~çuto,;·.9U~:o.·s·
: s:éculos •.;atras.ados..•~ ~boj~.·~.;a::_.t~l~/<f~:y~rdad.e:; .nãp.;po.de; '.se.rf!~.uftciénte
·ou equitativas~.: :por ··issa·:é'-:indi'spensável que sopr:er;e_st~j~pbj~tQ::;s..e
'faÇa·;:a~guma.:,éoisa~·;,.Mas.; prossegui,ndp .. ew:,na.mi.nha~.~ ~r.guJ~ta, . q.Úal·
..h~ de ~serio: renâim.ento:.desta,Jr.~gues.i.a.?:s::J~ ~~i, qu~! a.t~re~ppsta,;g~e:
::as tionradas3com.issões.~m~:Lda.~ãPJl~=- ~ _há:;d~; :sec.c:ri.~m·:~a:na~jr;mand.a
::de~:do SS .. .;Sacram~nto; oa(~ir:mãosr.d~$$acir:maod~de,rhã.o \d~ dat jóias
:. pela su.a.:,entrada;i l)ão;d~:.;p_agfi~·u.fl)a,a.n.ualid.ad~,:e:hão·. ~d'~.:P~di.~Je~.OlO·
..'las :p.elas.; ruas:. :7'·por;érn::obse~ar:ei! que :Jsto;,rn~_sr:norn~~ :e,stá·,·no·~pr,o
..jeto,~porque:me par:ece. que.;olprojeto.:nã~~te.ve,ern;;:V.i.sta:~a~cti.ação.de
::outra .Jrmandade·.naquela . igrej~;.;, ~ntãp..;~qu~s;n ~há:.id.e_3:fa~er~;al·.de,spesa
·:do culto.::~ivino; pelo ·que ·diz rre:spe,Jto . .:à 1.matriz~r Atquantia: _que r.$.e;_;dá
parai: ,quisar:pe.ntos.·é .:impossívek.qu~:~.c.he.gue .... ·..S.e~J;a~: atuahi~manda~e
:não :Pode. fazer:·,os;seus ga~to.s ,.s,eoão·.lªnçando· :~ma~.esp.écie;:1d.e··der-

rama,. todá ela voluntária, entre os cidadãos moradores daqueles·lu·
gares'próximos ou contíguos,•·o qUe··é ·público··e~•notóriotdomo· é pos·
síver·que 'ela pos~a fazer •as·· despesas da administração.,·da,·~:igreja
quando freguesia, sem alguma outra renda, sem ·o auxílio do gover·
no? E o ·honrado membro que tomou. ontern a palavra;·.teve: a·::bon-.
dade de dizer.;nos que não· havia direito para·: impor· sob rê ãlguém';: e
teve toda'a razão, porqüe· não há:.:autor.ização em .lêL· Desejáva pois
que se me dissesse corno é: que essa fábrica se há de:· estabelecer?
De que. bens· constará?· Quem nomeará o fabricano?·: E sérá ·úm: só?
Não haverá corpo ::deliberante corno a· razão tem hóje dernonstràdo
que é conveniente em todas as nações .cultas que tratam deste -ob·
jeto seriâmente? Não haverá, por assim· dizer junta :paroquial? Não
haverá conselho, ou o que quer q·ue ·seja?· Quem serão :os·: eleitores?
Quem os nomeará? O bispo conjuntamente· com· a: autoridade civil,
como acontece na França, aonde·· o bispo tern semp·re' a<nomeação
da. maior parte dos membros, .e :a ·autoridade .civil:. nomeação do
menor· número, considerando~se sempre como membro nato·: da :junta o cura ou pároco.?·Seguir-se·á ·o· sistema adotado'nos códigos·ad·
ministrativos portugueses? -É possível, Sr. presidente, que ainda no
ano d!3 1854 saia do corpo legislativo um projeto incompleto por esta
formal Não se aproveitará a ocasião· para se fazer sobre esta- maté·
ria· uma ·legislação apropriada, ·conforme com os princípios·. do "di·
reito· administrativo? Sãó estas, Sr. presidente, ·as observações que
eu tinha a fazer: perdoe~me as ilustradas comissões a ·.ousadia ·que
· tomei enr expor ao Senado estas observações; se elas.··parecerem
justas, as honradas comissões podem· na 3;a discussão formulá-las
em uma emenda. ·
'·; : ··
O SR. VISCONDE DE OLINDA _;_ Apresente o ·nobre senador
agora a sua emenda.
O SR. MONTEZUMA - Peço licença ao nobre senador para :de·
·c Iarar que eu não vim prevenido: para .fazer a emenda; .tal é o res. peito que' tenho aos ilustres membros das duas. comissões, que não
. tive por fim senão despertar a sua i!ustrada atenção. Não me atrevo
· a apresentar' emenda, hei de votar., Sr~ ·presidente, pelo· projeto, como
declarei ao princípio, mas· com o' intuito de .servir ele de pretexto e
de base para alguma coisa se determinar a este respeito, para '.O
que _pedirei· ao· Senado qüe ·depois de'-votado ·em· 2.11 discussão, volte
outra vez às ilustradas' comissões,· para o rever e: fazer. ·algumas adi·
ções de conformidade com as n·ecessidades públicas e '-religiosas.
Nem''isto, Sr. presidente, é objeto que se faça por meio de uma

a

e'riiendá:'·é··'precisô ser· müitô b~hFdrscutido(·e!cl'i~'büticfo· ~o.:f~mà'n'so·
do-gabinete;. há questões, e questões muito impor~ant~~~:qügr~~vem
·s'êr :s'olvidas:nêssa·ocasía·o.:.:.. :·::Não .se·i.:se ·a9r'aaou~:cr:fermô: ...:;::··solvi~
dás; ::;_: quà'ndcf fàlo . n'ã'o~:escólho' termô's:: ... rsét ~s :nústres'côm(ssões·
êõn~ôrdarem.neSte '-rl1e(J~ rêqUerimé'i1tô;··tarhbém'6. prôjét0'.-r1ão'pe.rderá
nada: ,Nós, ·senliares) ri'ão:tiúnos'.:-tálvez~:iempd;. para :t'aiér um :.ê6Hi9\6

·administrâtivo:l·>já;·:.ó ·se·fia<:rôt:tem·>ôuvidó

drsbu'rsos:··r:eràfivam~ht·é':aô

Cliréito·de del~gªr;·.:terh=sé opóstô fà'rtemerlié~ rj~stai é~sa:'bph~ra e~tà
!no\fação,..é9nlra~:efstà viói~Çãô:,do'nàssO':pacto·;~Ociàl;'.:r.indO-se; ê'·pcir.
·iss-o~. não :tenho ··esperah~a;a~· ··tÊkmo~· êodigof:aamih.ist~at!\:io''.. ós por·
tlfgueses 1·.vã'oC'següifido 'ôutr'a·:ré9ta'; .ô:codi'90·lâam·rnistrâtivô:dê;1àá6
!cjúe;· aCabei ·-de•·'cifâr <ao: :Sêriádé)_·:fõf· féito~~p~l'~~:.po'der::e~~·chtivo· êom
àutoriz·ação·amplíssrma'~ . para ·o fazer; tõr:~e·ní.! vl~tú~;.H'ê;stâ •áutoriza·
·ção· :quê: ····o/poder ·-.exeeüfivo··.organ'rzou1/depols: ri'aiüral méntê:;de·:·íJe'm .
acàns·elhado,;:·e··:decretoü .o··código:aamrnYsttatrvo:·ae: 1à3·s·:~:::•· · . · ~·&
·... ::o· SR:· <DANTAS :.:....2 q·~,i'osso 'códig&:·dtV proce'sso. ta~bém:~:foi
ap·resentàdô :pdi" U'm;;J1omem•. ;: :'
''''>; :
~·:.. ·:., .>,; : /: ..
o :·sR: .MONTEZUMp.·:.;.::l:·É ·verdade, ·rriaá.'p.erdóe..·v :· Exa·.. ·~isso
foi em ·oütro tempo' (rindo~s.e), . e}n'•tempp:em ·que nãO· se ~considerou
1

este· prócedimento~um·a·:ViolaÇ·ao 1 êxpress'a . 'êld páctô. sBÇ'iar,· da·nôs·s·a

. leF·fuhdámêntal:;···hojê:::não;·hoje ·,os ·.·•p.rl'ncpi·os :estão;:.·:m~is .·:alambit~:.
-dbs ·e pór"isso creiO:·qué''h'ãó térê·mhs Côdigcf acl'millistrativo~~m·· to·êia
a<riossa vi dá ~<Se ·aÇ:aso .•ó governo; 'oú. O'corp·o iegislativo.:estive·s;se
disposto ·a.:·dar um·· 'Códigh·~i'dministrativo·:no· . 'qua'l ·êstá$' qÜes'tões . 'phr
forÇa':deviam entrar,,··h~via:ae sê: coiTie,Çar:'#dr':·se ::ês.tabéieó'êr '·as·!ad~
ministraÇões par·oquiáis·? para· dépóis'·'-se{··aêab'a'i/'na·s ·aitas~::aaminl~traçõês·. ···-··· ·"'· :·::::·· ~r<'. ··-. ···' · ·.· ... :•:: :·
··
·. '·~·.:: ::;:.
· < o•:sR·:,.. DANtAs 2 Difficilem'l'em•postúlas_tt•:· .•...·. ·. ·.·•. . .. .· · ·.· . ·
':" •· .O:• SR~··. MONTEZU MA ±: t: u~a; v~rdaêfe' .···:·; ·oifficilem-)em pÔstu~
lasti /~· Sou·dá~·o.pini.ã·o::aêFhÓnràdó' mél"nbró; e•.p~r;'i:ssó;·é:'qú~··:désejó
qúe ·o< projeto:'â'erioi~ •;a·~\,dtado erri :2:.a ~dis.cussão·:-yá··()ufia ·v'ez• 'à~:'h0rt·
radas comissões pârk. êi-as>oféreêe.reh1 as :emendàs":pá~ci,sa~~~ :porqJe
.... l···:!-:,·',_
o projeto· em' mm ha consc1enc1a, nao· esta completo; · · ···.
.· · :
>. , osR~····JOBIM -··.···tarnbêm;:súbs&evi· á'es~~-~prô}'eto'{.mas··;unic'á~
'm·ente com. a' intenÇão;\éJe: :não or)ôr·; o menor·:· embar~Çti·'. aô 'sett.'fj~
principal'. quero:'dizér.,: à ·~cri'aÇãó' da (iova freguesia de :l1ú1~{"se :t~áti' e
da qüar serei tam~êm: fregúê·s-; vi~to, qúe ;móror1ô lugarrdridê, s.~, :pre~
......
·•· ·.
__..;.._ ·
fende· criá·l'a;. apesatpoi's~de>ter subscrito' aó :pr'ojeto'.:·~em dis~ussão
cdhfeste 'interifo·:(êfejo·:::q'ué:'rião estóll inibidô de:·~mit'ir''fran'canrentê
a·:'minha opinião·: ·soorê:·'ele::.:no' s~Haqo, mormente:iqu~n·aa· ~par~b~
1'''1
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agora de novo. a ,idéia . de ser. remetid~ !J~~r;~. v~z à~_·_gomlss~.e.S·:P~rll
recon~i~erã-1~.,._, '· ',·•..
:~
. Sr .. presidente, qua,nto mais p~ns~ S<?.~~~. ~s~a .maté~i~ •. J~lai.s -n:te
convenço de que ó melhor que tínhamos .a :fazer era adotar;a,.resolu:ção daC~âmara dos ~rs. Deput~d9~ tal :q~~l: ~~ ·~~~".ria~;yeÍ()~·.exdeixar~
mo-nos de <todas· e~t~s condescendêl)cias ;.q4e. t~l!l~~, ~~~9 _e,lwiand9·· ,e
tornando a e~v·iar _() j)rojet~ ~s d~~s coniis.~~es. re.~nid~s ,: .D~r~i: •a -_~:a~
zão em que me fundo para, . acreditar. qu~~~P.~~j~'Qdal .. qual.-,veio-da
outra câmara é ~:n1elhor' o que,.devia l)a_ssar n~s~a.. ças~. . .. '; ;::
,
Sr. presiC:Ie.nte,. t~nl9S seguido r:-() S~nªd9 u·m::·~ostume .·QlJ~ cQ.&Q
me parece, bom,· porque põe. as ~u~s .. com,is.sõ,e,s! er,n,: . grande,s. ·.emb:a.·
ra~os; ap~reêe aqyi,;urra. P.rroj~to~ S()bretu,do .no- caª_p . des~e,,_:qu~Já.fQi
muito ·consid,erad9,na, Câmara _do~ Srs. Qepu~a~Q~. _e, ,a,penas :Se,:ie..
vanta algum
pari.pedir. que. seja. remetido .a, alguma-.comis:são, o Senado' se~. ,n~·i·s discussõ~s· .e. :P~r .• p~qq~~as·~··Cq~side,_raç_õ~s
atencte logo a e'ste. pedidQ, e a comissão. tLquem foi,,·ele,-· r,em.etido
d'eve. ~char-se necessariamente. ·
graves·:.~rn~araços, quaf1dO.:.ip~sis~
terna contrárJo: ~eria __ n1~i,t~ ,mai,s :Proyeitoso, :POr:.q4e, _eQtrando ,.o· Sen~do primeirament~ . em. uma .discussão largª :sobre a, .-m.a~éria•. e re:metendo depois os,projetos .às comissÕes, elas neste.:ca.so se; acha~
riam mais orientadas ·para emitir
parec.er' que, mais' ~e. ·~p.roxir1las~.
se do b~m da vontade geral.:_• { es~e ·0, sis~erll~~ ;ordina~iarn~nt~ --~e;
'guido. em outros . corpos'' deliberantes, .nas as~pciaçõ~s, ;_,,cie_n~ífi.c~s,,
por exemplo, ·aonde primeiramEmte. se discutem,c'ertos 'objetosJá.bem
considerados .e .só .depois de.sta discussão·. é·-. que. ·são --enviad~s~ às
comissões, se é necessário; enviã·los. :
c~~.9l •present~,, na.dª ·,~i~to
se deu: ape'nas àpar'éceu o projeto ern discussão, levantou~se.-um
membro, afirmou soment~. que nela se. atacava o.• dir,eito de.:J;;op~ie·
dade, e sem mais consideração •' foi remetido,\às :'duas-·comissões de
'constituição. negócios eciesiá~ticos'. 't=azendo.•e·~-~part~ dé ~-m~ des~
tas:comissões·, chei~de ·escrúp~l~~.· e .P~n~~n~.~-g~~J~Iye.i.o, S~na~g
esti.vesse pe.rsuadidp de que. tal ataque ao direitQ. da .propriedade: ti;vesse 'havido, reconheci,'e 'reconheceram.todos': de·, n~vo,:que tal. 'ata·
que não tinha. havido, como creio que todos'. hoje o 'reconhec'e~.
prjeto que veio dll:l Cân1ara dos Srs'. ~ep4~acJOS. Mas, pe_la .mill~a
parte, desejoso de ·que a matér:ia .pa,ssasse, procuro destruir; todas
as dificuldades ,que 'se pudessem objetar·,., e.urna .er\tre. elas sernpr:e fi~
guravam certos direitos, não .de,,p,ropriedàde, .. màs"-de posse,,· que;,a
Irmandade d~ Sarito,:Antonio tinha inconte.~_ta\(~l,r:n~~t~,-llO >t~do.,- d~~
quele edifício; julguei justo atender a eles, ,comp atendi no primeirQ
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projeto::das, comissões de .que;ful. relatôr :;Nin'guéincignora:::que;'aquela
if.mand~dé(e~tâ · de:·.posse,de,,:uma: parte a~e~~·:·:a:·i~fr,e)a;::~da,,·qüal Üra
um. interes'se ·que"cpns'iste ho alugueh_que'::.e.la·, :.percebe::(J'à~·soclE~dàde
Auxi lladora ·das Artes~ qlie:;al i· cel ebr:a: .suas·· sessõest. e·de :um à~: :tam'í·
Ha::· qúe:lmora:.naS. loJas dessa" parte·· do' edifíéio, il'lter.esse·~~:·est~r:que
taJv'et·:monte:~~:30.%:.:ou .40Pio'~ménsais·.;" · ·~:.:·l ·· :
· .. c. :;:E:·.·.:·. ;:(>ra, ·.estabelecida·:ai:L a freguesia,· é' incJispens·ável ·para:·;ela.:::esta
parte do edifício. hoje;alu.gada;·:a'igreja.não tem·.outras· a·comodações
senão essas, nem .se hão de ...fazer novas,- quando essas podem ser·
~-i;..•··E~tãri ~ntEmch, .e ê~te~d~~~~ ~:ta~bém -as, comis.sões~·. que apode·
~~"Ddq,~~.~~-:~,, E§t'~do -·~e~tai:jª-~9m9d~Çç;~s · par~·a:}regu~si~;J~r,a "l~.stô
.~!J__(:l ~~~··d·~sse._ à. irrl)apd~d~ .~ma:.:i!Jdeniclade.-anu.al,:)pr,oporcionada aos
S9m9~os.- tpQ:tad9s e· aOS:.~Ipg!Jé.J.s qu~ ·a; ffif:)Srna J~mandade~;a~ualrr,ten~
te,_ perc.ebe ....--Consegüin.temen~e··~_no primeiro·:Pr.oj~tQ.::das·.j::ornissões
veior~St~-:~lá.usui~ •. e. ao mesmO·:tempO··Iembramo~nos de:,QUt~a>,~CO~Si~
dera.Ção,::~.. é.q~·~vist~ qÜe.no.-cp~p~om.is~o·.•~ia Jrmandade~·de: Santo
A~tonio. do.s ·Pob~es·.~e,·-.achava·.estabe,lecido,que::nã_o ··haveria·;aÍi::ou~ ·
tra.. i~~~nda.d.~·.j.ustQ.· er~.. qu~ se. ~stipula~~e·.na· lei·_. que. ~então, a ~exis:
tente se encarregasse do~~~ryiço:do_:·Sacr~mento, .porque; quem, seria
que.·:·. o .. pudesse fazerJ
.Seria ·:.:o vigário
.. somente?. , Os. vigários,,. .não é
.•.
.· .. -;
ppssíveJ. que se. possam. prestar ·à ..todcto .serviço. ne~essáriq para~ o
c~ lto_"dó'•' S,ac~a'mentô erà .p'recisõ' ,que •àl guém: .màis . .:encar.~egassê
d~st~ s~e~v'{Ç'o;·e· um~-v~z •.côm:o disse •• que a.atu~r.··i'~m~nd~d~'-não.,q~~ria
.n·enhuma
outra_ no seio daquela igreja,. entãoJosse·.ela:a,.encarre~
: •. :-..
..... -<·;_, ,;·::
.;J;•::· ..
. ,) ._. _, ..
gada.çleste .mes111o _s~.rv.iÇo~. comp . acontec_eu__.em.rrl)Uitas.:oultr~s .Jgre~
jas; ,~ê~a-~'.tarD.6éry, 'ern ,i~ê~m_pen~a· "(i~st~,!~ôn'.us,. .qu,e:.s.e:,ib~~dàyà aquel,ã
il1de-n~idaâe:,...Enireta~to 'ess.e primeiro . . projeto .tendo. sido ,.reenviado
às mes'm'as· ·~Ómi'~·sÕes
's'em rtloti~() ~prec'i~vel, e.~~tas ,cÓmi~~Ões r~u. . . .··., __ .-.___ ;_:
nidas.. não tomando.em_._consideração:-.o que a primeira ti~ha .• proposto,
~ova' rei~Ção
's·e f~z·, 'êstabelecenda~·se
.., unic'arl,~nt~:tqúe'
.não·:-.h~veria
.
..
_,,r··,,•.. ' , ... · ,,;
•,:·;.,....-,,l. ·..
·"· ....
.
outra
irmar,tdade
naquela
igreja
senão.
a
atuál,
não
..
se
d~t~rminando
,--·:·.·i_--_:· . ., ..
... -:
__ .. :·
.'···· -·.··:,_··.--: ·,·
.... ·':· ...
·'':_-'-;.-... ,
.'....,,_
,
cfuehl
''fi'êârá
":'encarregado
do
·'serviço.
do
Sacrãmerit'ó-;.
(f
'
a
o
mesmo
._., · ,:· <
,., ...-.. .
.•.. ··,
·.. t-:·.'.:.,:·-: ._ ...... ---:·-····_> ..
··.·--:-,· .. --:· :.. ·. __ c'.· .··
tempo ·nãO'.. _. se _...falaHdo'
m~lis''
na
indêtiidade·.
Remét~'ü~se
tudo.
parà.h
:· .. '.·.···:·_:.
·_:._. •. ::,·1·:·._-_,.
gô~erh~;·:.bf;>rr~o':se_ ~!e. p~d,esS:e 'p~r 'sj só' c!á,f a J#ª~nidâd~.· qU,e ·]ulgU,e,i
dê·:·toHa'a·jusüÇa·dar~s·ê. ·' -··-· .. ·· · ... ' · ,. ..... "
_ · · .. · .· ··
' Portánto Sr.
presidente,
o: embaraço/
me
.pa_reée
•ter airl'da
cres~
- ....... _.t.. ,
·. . ··._·..
....: . -:_· .., ...
·,
....... _, ..
..
_.·._·. ·._-.. ,-- .. :r·; __.:t;
·:. .J::. -· . '
cidó·'cóm.!o, novo· projeto,· às ··dificuldades são ainda~ maiores·,··p·orque
·
. .
·
. ,.,··.·._,.-:\·{ ..
.. ,·
.
;-:·
........
a nova freguesia certamente nao.:.,tera· quem s1rva· o·:Sacramento; ou·
·o·:'•seÚ~"·serviço se.:·farã :mal.'>.,,,_:.;··.;:.. ~~.:.. · :. ··, ._.: ....: :,,' ., : ·· : . . ;.~:. ·
Agora, Sr. presidente. a respeito·d'a·grande: questão) ·de: dh·éito·
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de propriedade da igreja de Santo Antonio, eu.·que. nestas· maté:rlas
.não costume .dirigir-me·.por mim somente,.procurei informações:~de
dois respeitáveis·· prelados nossos... Aqui tenho. presente: uma·· carta
do vi~tuos·o ·~ respeitabilíssimo :prelado ·de S. Paulo; que se. exprime
a este respeito por estas. palavras: "Não. há igr,eja alguma dedi.cada
a santo diretamente, dedicam-se a Deus'pelo' santoaquem.ela:glo·
rificou, como o soLda .luz à lua; assim nunca. há. colisão: ;e:·se se
pensa o contrário, é por ·ignorância. do: catecismo ... "·.
·'
Ora, se as igrejas são ·todas dedic&idas ao serviço de Deus:· se~
gue-se que todas as vezes que o grande· padroado julgar conveni~nte
erigir qualquer delas em freguesia, não póde nem deve have·r o me~
nor obstáculo da parte das irniándades; ·é é este o princípio ·que têm
sido seguido em todos ·OS tempos no· nosso país. ·Se examinàrrrios
o que se tem passado :com: tJdas as freguesias desta província e des•
ta capital, reconheceremos a verdade desta' minha inserção:; Assim,.
a igreja da freguesia das Cebolas, que·me consta até. que•··foi levantada com pecúlio. particular, quando o Estado en~endeu ·que a:devia
elevar à categoria de freguesia> () seu· proprietário: nenhum· ·obstá~
cu lo opôs, nem se lhe .deu indenidade alguma. ·
· '·
O mesmo aconteceu com a··· igreja da;; 'freguesia de •Santa Rita
desta corte, que foi edificada por um membro d'a farriíl'ia :ap: co~S"e~
lhe iro Paulo Fernándes Vianna, creio •que um tio dele; que tambéfu
nenhuma objeção· apresentou quando o Éstado ·a elevoú à. categoria
de paráquia; O ines mo aconteceu com a igreja de Santa' Ana· Crestá
corte,, que ·foi construída à cústa''da ·irmandade dos~ mil.itàre's· dé'êà·
valaria. O mesmo ainda aconteceu com a·. igreja ·de. S.• JÓs'é, que foi
construída pelos' prlrruiirÕs pedreiros ;e carpinteiros ~que ~ierain' 'de
Portugal para o Rio de Janeiro há mais def 200 anos;· e: nenhúrn'a in"
denidade sé tem dado aestes· par'ticularês, e; muito menos as ;irman~
dades, aue. as edificaram com esmolas. ·
· ·· ·:. ·
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. Portanto, se~ho_re.s, me parece que·.ao padrOado nenhuma .~bje·
ção se pode faz~ r qu'arido trate, se; o julga cônve~ie~te, ;e 'só el.e, o
pode julgar, de el.evar qualquer igrejà' à c~tegoria de freg~esia.,·.d.e
dar·lhe enfim um· destino ainda mais elevado 'do que aquele pab:l qÚe
ela foi construída.
·
" ' ' ' :..
O SR. MONt'EZUMA- Quanto à. igreja de S. José V. Exa·. deve
ler as cartas régias que criaram. a fregu~siaaiJ. . .
· · ·, ..: , ·
O SR. JOBIM - Essas cartas régias apenas conservavam .a. ir·
mandade de .S. José no seio da igreja. · .
12.

_.i.·:. O.SR. MONTEZUMA·.~·V. E~a ;~ oS:deve . ler:par~~v~r co~cfé\qUé
a :autoridade .coiTlpetente; ·recon~eceu::~o-,di rei to. de: Ipropriedade ... ·. : ;h
~···
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·. O SR: JOBIM --·Tanto. não réconheço:·esse_ gireitq· na.~espécie~de
que fala: o nobre·senador, que depois:de:.. uma.grande·demandà' o:.con;;
se lho ultramarino de Portugal m_andou um. ayiso p~ra_ q~e: a_ irman;;
dade de.· Sacramento· ·fosse considerada ·.como:.tendo~:?todtr·o .. :direito
·mi igreja para- tudo aquilo que fosse :.nec·essário- para-';o:serviço da
paróquia ...-·.
····.):..
, :~.. :.;:: ··· ·· :. . ..: . :c1:<" ·- ._:: •• : ·
._'i O SR:._ MONTEZUMA-~ V._ Exa.:.~stá enganado;·
. . . . . . -.
· .'0 SR;: JOBJM:-:Perdoe·me,:não ··estou; _eu.ILtodos esses··papéis ~-·
. :.Q.SR. MONTEZUMA-- Eu.também·os ·li/
... ~.
· "~--1
- -.OSR.· JOBIM~ Airmandade,de·S;. José· venceu na relação.do
Rio de.·Janeiro a renhida demanda -que teve por -muito:tempo--com; a
irmandade do Sacramento, há cento ·::e.tantos anos; :essa vitória· foi
celébradà com grandes festas/\foguetes, etc~,· pelos irmãos de··s·:
José;. veio depois um ·aviso :de PortugaLmandando·, apesar>datvitória, ·
que. . não~ ficasse ' dependente cda :'ir'mandáde'' de s .. José o: serviç·o. 'da
irmahdade_ do. Sacram~nto. em tudo· o. que fos.se relativo .à paróquia.• ,
·.. O SR. MONTEZUMA ~ Está enganado: ..
~O ·sR; JOBIM -_.. O litígio·:que>agora reaparece:funda·se: em :um
engano·· de palavras;. Aq!Jela · igreja :for c·onstruída. principalmente à
custa de loterias, -~as. como se: dizia. que eram<:destinadas ·:para .a
freguesia· de S .. José. entendeu estaJrmaridade que'"é:senhora:abso;.
luta ·daquela igreja, e:.que ..·a. do ··.Sacramento Jhe;·d.eve.· ser em< tudo
subordinada; a demanda é. ~ssim a.mais'injusta,'possíveldaparteda·
irmandade ;de .. S.''"José·... ·· -.. -· .·
. . ...
·. _;·O· SR;: MONTEZUMA:~.També-m está-enganado nisso. · ·.
• O SR~:JOBIM:·---:Bem;··não.quéro·àgora·entràr 'mais·nessa:questão, .mas: não .estou·.enganado;·.deixemos::isso~:- . , ... : • ·
:O ·SR:·:.MONTEZUMA;.;-L t: :o·melhor~ .. · .. : ,
:·· ·.:
. · O SR.· JOBIM·· -·Mas ·repito ·que a regra:estabelecida .é. que a
respeito de Ql.l~lquer ·:igreja dedicada a· algum .'santo' •. sempre.: que: :o,
_padroado tem entendido que a. deve elevar'.à catêgoria:::de·.!fregues,iâ
não tem dado indenida~e;a•.•ninguém .. o·.que; se·deve ·é_:regular:·o serviço do· Sacramento;: e.istoé:o;que::mep·arece qúe:•não foi previsto'no·
presente projeto. Por . isso, entendo que. o melhor era ·-.entregarmo~.
nos inteirameriteJao··uso e;, à regr·a estabelecitla·até aqui',::.que:é o
que faz> o projeto da Câmara' :dos ·'S'rs:: 'Depu,tados,·. e· daqui::·p_ordiantere'gularmos a matéria em leis·positivas·: que~revoguem ·as::que;·s·e::
acham estabelecidas ou a prática seguida. 'Creio,. que. ninguém ·me:
I
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provará que pelas igrejas públicas,.dedicadas a· santos, que :têm. sido
· elevadas. a freguesia se desse a menor. indenidade; :ninguén1'. rrie,mos•
trará que se· pusesse a..essa .elevação .quaiquet obstáCulo com ·a ale~
gação do direito .de propriedade ,a tais .·igrejas :da·parte . das·-,:irman:.
dades.
·· · ·
·: .: . ~.
Portanto, Sr.~ presidente, <parece-me ·que ,o! mais que. se podia
fazer era conceder essa indenidade que. o.<primeiro :projeto . das: co.; ·
missões concedia à i·rmandade de s·anto Antonio. Porém. não:: insistirei muito sobre. isto, porque ·o princípio. que, me·. parece ·:atual·
mente o melhor, a. seguir-se é.o . que se tem;.àeguido.:a::res:peito de
todas as igrejas que têm .sido .elevadas a matrizes·.·no. nosso:.país. ·
Ouànto à emenda de que o nobre senador pela-Bahia ··falou, e.creio
que também o nobre senador pelo Rio. de.: Janehio;• que tinha' por fim:
marcar-se desde já uma consignação na presente :lei para :a cons-·
trução de uma igreJa para a nova paróquia de que· se trata, direi des.;
de já que me. parece que essa medida nã~·.pode deixar:de ser. consi~
derada como parcial a favor destafregüesia, .e ·portanto . injusta,~.quan~
do a necessidade de todas as outras:· é igualmente.:flagrante:~~:Seria
certamente injusto consignar:-se.·nesta lei· desde· já· uma soma para
igreja na freguesia de que se ~trata, quando todas as'· outras <freguesias têm talvez uma .necessidade mais urgente .porque· tê·m :muito
maior população, como é Santa Ana~. Engenho. Velho e ·OUtras. que
não têm igreja,. ou que a têm muito mesquinhas e arruinadas'..
Portanto me parece que a .emenda· não tem· cabimento: nadei' de
que se trata, efoi principalmente por este motivo. que pedL a palavra
quando o nobre senador pela ·Bahia falava. Parece-me que :é, ·com:
efeito de toda a justiça que se dê uma~consignação. . ·para ·a con-strução
de matrizes no· município do Rio de Janeiro; mas não é . este··odugar
próprio para isso, serià·na ·lei ·do orçamento .o,u:~em~uma lei, especiaL
Concluo dizendo que o melhor.étalvet abandonafmos todos:os·pro·
jetos das comissões· reunidas·, e .seguirmos a :regra ·estabeleêidà até·
aqui, com a qual está inteiramente de acordo o projeto: que veio:da
Câmara dos Srs. Deputados.
. ..
:·. · ·.·.
Achando-se na antecâmara o Sr. ministro:·.do império' fica :adiada
a discussã~, e .sendo• introduzido com· as· formalidades do·· estilo~ :toma
assento à mesa.
Prossegue a 1.8 ' discussão, adiada pela .hora· :na. última' sessão;
da proposta do poder .executivo,. e .emendas da: Câmara:. dos Srs.:
Deputados. fixando a despesa e orçando a .receita geral do. império
para o exercício. de 1855-1856.·
.•
I
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cédem::a palavra~
···>· ..: ·-~.....
~:-.,~· . ;·: '.·~:,::;_:::-:·: >.
Não- havendo mais:.quem ·a i.pe:ça,.:enêerra2se;:a_ La:aiscUssão~ :r:·:
:•:·.) · .·. :·Beti ra~s~ ó.;Sr.: mi nlstro ~pará\ se vôtár, ::e·'~é.:apf.Óyãdá 1 à ··proposta~'.
com as: emendás (da~ Câmar~f·'dos•;oe·putados-~··ii~rà::pâss'âf> à~.2~8 :~dis.cüs~·
são~;-.,-··:·\,
·_,·_; ----.~}:_:_:. ·, ·:~; . '· ·: ~- . "•', .·'>~~·,: -~~>':·,_~:- .::<IJ., ,.·:·,·~,: ... , :~·:;.,. ;._-:·; .·:-:<:··: -~<~ •:>:.r ·- :·•'
• :~· .,Tendo: ingresso o ~s·r ."·ministro·,· éntr~rn: enf·2:édi~Cüisão) os'párá~
grafos: do ·art .. 2::o da· prdpostà,·.com a~~-respectfv~s- ;é'rnéndas·):aà:.'câ~'
madr dos Depufadôs·,;~:ácerca~· 'do:<rríi'nisterio dôl hnpérío~~:.: ·.• :·:·::·, ·.·: ·· .
. ·:···o:.SR.PEDREIRA (ministrc,-::do:·~império)·~r:cumpré~mEh: S'r. ·presidente•·tomar:em: consideração::diversas pi'op'dsiçõés:'quêtforam:ênunciadas -ne·sta· casa:-:pelô:':ifusf're~:s·enador:pelâ 'próvíriéia·:àp:'Rib: Gran.de•
do;~Norte, qu~·.encetou :·a.;·âiscussão~·para >a>i.qual :·o::sênaaó:~féz~me~ á .
honra:'! de~; convidar-: :rsô;i'à ~:força:. da· tneces.slâadê·: dê~ -j:>reehcher·:(Jevef.
tão."imperioso·•àdsto:·:mé~-levaria,'pbrque··::o:?ãcanhamentbtn'atdral'~que;

•

I

i

I
J

sinto s·empre que~·ocupó.:a 'ti"ibúna;:é hójé·:agrav~âo·/pela·rdéia :·de •ter·
de ~falár:·.per~mte::uma :corporação ·:tão respeitável '·pelas >lúzes :'ie:,posi~
ção de seus membros~d.:; :: > ··. ·:· · • · ;··· .·· ,. ·. ,_ .. ·~~:··.: ·: ·.·' • ·
.,·,,:. 'O'JIOstre sen·ador: corriéçou seu· discürsoj)érgu_ritªndo aój)overno
o: que:.tem feito;:.relati,vamente· ~à' estada-:Ha ;·Eur'óp'a~~ae':S ;.::A·5'Jmpérial·
éfSr·a::·:condêssa d~quifá, o:·dedàr'óü :que:faiia ést~nserguntà±hãcfpor~
qué ·,estivesse convenêldó' iqúe~ o'-· govern-o. ti ilhá ~lreif<F'de· ·'ihtérvfr. 'érrf
tal··objeto,mas••srm':porq"Ue~Jo ·atúâ1 ::sr::presidenfe:_~ãêi:'c9rise1hO:;·dis~·.
cutirido~s·e o:orçamento<do-impérlo em :dias'de::âgósto:do ano·pass~dó,-·
interpelaraco··.metfantecéssàr-·a::.est'e respeito, '\êfbômobqüé 'indicara': .
qLiEf:se ·devia converter'''a dofaÇão ârn:.ar:dê'sJ'A··~ ··noi dote:.pór· u:n1-a·
só\ rvez..

.~~·

j.

:.,/0 :::~-; :+·

....,

:~~: ,::-.:, • -:::~ ~ •; ·:.:<·;·

; ·;;.:

~--; :~~: ~·.: :~

:

I •;

; ::•

~)

•

(~";,: ~

~~-. ··:,

'-\

Respondendo·• ·ah;nobrê:-s~nadolr j ·devas·inform;àrtl hé: ·,'que· ::nénhúrría:.
m"edida.'tem···'sidô~ Úl'iciàCia·· nes:te~::sentido'.- .s:·:.:A.~:·q·mperl~l·-·achà•s'e na
,. .
'· '_:' , ' '.. ' .. ·' ;.~ •. ·_... ,· . . ,;_. -· > •''• ,: ,.., ~-··.> ~--::~.:; . ,_.,·-· .......~-i--· .•.. ·- . . .:·:_,,.-~
-~,~~
Europa com seu· augusto··-esposo e:··os ·seremss1mos . .prmclpes . ·seus·
filhos no. gozo-~da licençà':qúe lhe foP~prOrrogadaipôr.S~;-:'M >O'·Impé~- · ····
radar~·.· ·I icença1' CUj(f'termb :ai'rida ';não· 1 êneg()ú~;, Acha'fi'CJó~~ec.ss;:: ·, AA\
Imperiais .:fora···do':Brasil, ~poré:m com liéeOÇ~i não.í'sé:'dá::_o:·_,êás6 ào árt~ ·
1f da.::lerde:.29Jdef setembró.;d~·ta4o~;ê· de iglÚil: àrtigó\::do!coritfato·dó.;·.
taltde·.·jàneiro:ide '1S44):Se• ·a· g:;;·A·''·'I'~· ·ap'róuvêr'J_tofnâ'r 'é.fetiva·:na Eüro~
pa'.á!sua ·residência,~·rleste',·casô'·tànth';á (mâdá'~_iel cbmo·io~;fêspéctivo::.
co'i1trato ofe·recem· O· méi'b·dé' resol.ver~se;·este.'r'ponto' se'ir(s'er;>preCJSh solicitar~se med'id'~ '<alguma do cor.pôi ·:leQiSlativó:l ~.: .:· ··' .. ; .. r
'!"J'·1·:_

'•

•
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. _Sendo_ assim,.Sr. presidente, :Parece~me:'que é .. lnoportuna :qual·
quer discussão neste terreno, e por·issQ .Olilustre· senador me per~
mitirá. que me limit~ a estas palavras... · · · · ·
Pelo mesmo motivo permitirá também que não entre na ques~
tão constitucional que S.. Exa. chegou a aventar o que reduz-se a sa·
ber. se- o imperador ;neste objeto procede- em~ sua alta qual·idade de
chefe ·do· poder executivo, ou se. na qualidade não .menos:· elevada
de chefe ~da augusta família imperial. O que posso asseverar. -ao
ilustre senador, e simplesmente. como ..um .fato, é que as .licenças
concedidas a SS. AA. 11.. quer no. ministério do ·sr. visconde de:
Macaé em 1844, quer no do Sr. visconde de Mo.nte_ Alegre em: 1852;
o foram por .cartas imperiais referendadas ,pelo ministro:do:impêrio.
Limitando-me a; es~as palavras acresc.entarei todavia que lendo
os discursos do Sr.: presidente do conselho· não pude descobrir ne•
les o alcance que. o ilustre senador_ pretendeu· .enxergar. O nobre
presidente do consel~o ,não fez nessa ocasião. mais do que chamar
a atenção do _govern.o. para esse objeto, e não· teve por fim pr.pvocar
decisão algu11,1a defi_nitiva sobre ele. como ,francamente declarou .no.
· seu segundo discurso, e como foi entendi.do,·pelo ilustre senador- por
Pernambuco quando também falou sobre o objeto; .
Passou depoi~ o nobre senador a analisar o tópico de or,çamen·
to relativo, aos president~s das.·províncias, e. depois ·de ter feito:·con~:.
si de rações aliás muito acertadas acerca da ·circunspecção e critério
com que deve proceder sempre .o govern.o._na ~nomeaçijo destes altos:,
funcionár-ios públicos, censurou o ministério, pela npmeaçãp de juí·:·
zes à e direito para .estes cargos; .e disse que_ além do mal. que vinha:
às comarcas de serem priyadas de seus juízes_ permanentes para· se·
rem. dirigidas por qutros que considerava pn~visórios, havia . neste:
procedimento do governo incoerência depois da promulgação da lei:.
de 1850 que tinha . estabelecido incompatibilidad~s indiretas .
. Quando, Sr. ·.,presidente,
pudesse
ser isto. objeto. de uma· cen·
.
.
sura ao g.overno, nãq podia ela por cert~ ser bem- cabida .ao minis·
tério atual, que há sido muito parcona nom~ação de juízes de direi··.
to para presidentes de proví11cia, e tanto que tendo _de fazer onze de·
tais nomeações, apenas nomeou um juiz de direito que é o ,atual ·
Sr. presidente da província do. Rio de Janeiro, e- este. mesmo_ estava~
avulso, não tinha comarca. designada. O Senado sabe que. esse ilus~
tre funcionário era chefe de polícia da província-.de .Minas quando·:.
foi nomeado presidente daquela província, ,que daí passou a ocupar·
o cargo de ministro da justiça, e que quando deixou o ministério .foi
'
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e.nt~o norneadg .Pr.e.~iQ.eQte .da: p,rovJ.~cia, çlo .Rio_;.de.::.Janeiro, ··.e.:,o.. go·
v.erpq 2 pree~·cry~u>:l.ogql,_d~ppÍs :o •. lug?lr:-_de :,,chef~.: ge ·PQ)íci~{de; :Min~s
corn outro .t:J:lagtstra.çlp_.~ H.á. e,n} v.erdade; ·~l.~rn. çl~~s:e.s.Jrês:.Presid~nte.s
que são, juíz~s .de qi,reJ.te>,.t.e quetêm.~id()·qons~rvados pelomirüatér.i.o
a~ual, mas desses rne.~r:n,ps :um não•. tem coma.t,ca; •.~é o.:.Sr:•: presidente
de .·~i ~a~ :9.~ r? is; r~stam,:P.e>rtantc:>. _ape11as doi.ª··: .ç!:Jjª~· comarcas ,·_estão..
oçupada~.· pelosrespeptiyos .~ubstituto~.· :AssJ-r;n,-.quando foss.e.. _bem,
-cabida . a,;ce[tsura, . pare~e . qu~_:oilustre ·senador:::JJão,a-. deyi_a..Jaze,r: ao·
minist~rlp_atu.al,_ qw.~ Jem •.•~i,d.o,_ C(.)I'QO: acabei ::d. e 2.rno_str~a.r,·.o ;mais·•limj,-.
ta do' poss.[vel. na no.m~a_çãà. de. ·magistrado~ ';P.ªra~pr_es.i.dent~.s .de.. prp~,
vfncia. Devo, por,ém. dizer ~ao np.bre senaçl()r;.que_; não .julgoJ.ul!dada
qu(llquer censura ,a. os ministros qlle rrte p~ecf;l_d.e.r~am .e que npmea.ra.rn.
aqueles doi.s juízes. d.e di·r;e.i!o, .f? ~ql:!e .o. miryis.t~r!p:satual_- se.· ppns.Jdera
inib!do de. faze.r s·.emelhantes _norrteações,;não C()mo~:regra :que adote,
mas em um. ou .qutro: caso, isto é;; sempre.que,-julgue. c.onyeni_ente aos;
inter-esses de uma ou outra província que seja administrada por qualquer. magistrado.· Enten9o; que ·(l l·e.i de.1850 Q_ão teve po,r. fim.~.ref?trin
gir o cfrculo .. d~ntro d()~:Qlla.J ·t.f?m o governo ,·dire,i~o ·de· escolher. os
p.re,sidente~. mas. sim .. c~i.a..r inc~ntivos· para. que.::o,s.juíze.s. .9e, dir~i~o.
preferissem•. conservar-se . nas, suas comarcas ..·a aceitarem• out~as cornissõ~s;
e. por:Jssp não.:lhes.,co_n~~ o te~po. d~-\~ery.i.ço --f~r.~'
.
. . . da' m~gistratura. O que:·daL s.~··. s~giJe é. qiJe hoje O§ Juí?e.~ P.~:di;r_eito. q~e..
o governo ~mpregar como pr(3sid~ntes de pro\/~nçi.as por jiJI_gar mai.s·
.convenier)tes. s.eu.s· serviços. à te.sta de. u111a ,pr()yí.l)p_ia .d~~ Ql1~ . r)as·~ re.s~
pectivas comarca~,.prest~rn: duplicadq serv1ço :acei~~Jl.dQ:::t~is:·:~argps,
porque. faze.m. hoje· mais. . ~acrifíci()s :_.do que faziarm a.nte.s.• _vistp per:_d~r.em pelo fato, da aceitação e •exercício . de,: un:ta. : ~.olll i~são .desta~ •.
tempo que.l.hes não; é leyado em linl)a de .cor)~a~;para. a. sua .,an~igü.i:
dade. ... .
. . ~·· ·
: ,·· ..: ,. . .
. 1:·>:
~::.... ~o:.• ::: r. ; ,.
. . Nesse mes.rnoJópi.~o d.o ·s~.u d.is.curso .o no~r:~~ §~nadpr cerys.u.~ou.
o: ministér,io pela nomeaçãp·. que fez do,Sr ·: :Cr.uz M.aqhadq para, pre.~
·si dente da provín.cia de Goiás .. A este r~sp{;}itq· p_el.o,licença.·ao:~nobre
senador para dizer~lhe .que divirjo inteiram.~11te dp seu~ m.odo de. P.en~
sar-.guanto ao conceito que formade~sesenhe>.r .· ·:Pe.l.<>)aqo . da·-inteli~.
gêncJa ouvi se.~pr.e .a muitos. dos. .Srs .. deputados; de. Mi .nas~ .C' era i~.
que. o. conhecem· . de . -pe,rto, fazere.n;t·lhe. elogio_s.;~ •. t.iVf3·"~u;:r:nesmo;,o_c_a:: ·
sião ··de apreci~r na·. c.âmara ::ó:,seu talentq, que; _aliás . . pód~: ,ser a.qui7.
latada p~r·seus discursos. que, correm impresso~.. ·:.Ouant.o,.à su.ª mo-:
r.alidade, creio· que o no~re senador.. não·poderá-apres~ntar .um.só.
fato contra ela.
. • . . . . ..
.
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Formo também' bdm conceito do' juiz ,de'',dlreitó a:que o• nobre'
senador se', referiu, e que foi nomeado 1. 0-Vi'Ce~pr·esidentê; daqüela''pro·'
vfncia. ·Responderer agora: aoutra'parte do,·'discúrso';:do·.-ilustré ;séna:.'
dor em que notoü ·a facilidade ·com que··o ·govern:O não ·so ·âcedeu à
demissão pedida pelo ·sr·. ' ex-presidente~' dé' ~'Goiás'", cómo ·feZ.' ai rem()-'
ção do 1.0-vic·e-presidEmte para 3. 0 :, :atribuin'db :tüdó 'isso· a màrféjõ ele i~·
torai. Senhores, a. remóÇao do ·f.~·vice·preside-rite:pareceü'áo gover~·
no necêssária, e o ilUstre senador mesmo deü' a razão··quando nd êcir.:·
rer do seu discurso disse' que esse·. vice.;prê'sidénte' era candidato.·,
Sendo assim, :se o ·governo:o. conàervasse\:na · adrillnistraçãó 'dá ·pró~'
víi'lcia como :1. 0·Vice-~presidehte, tendo ele dé' enttir' lo{;:jo em exer~
cício. ·havia de ser :acoimado dê tê-lo feito de 'propósito·~· e· corif>io·:
ânimo deliberado de~.protegef a sua cándidâtu'ra diretàmente, e quais-·
quer atos que fosse praticados por 'esse' vic'e~presidénfe~
tal oca~;
sião seriam para logo· taxados de parciài~ .: Há ·ainda outra considera··
ção.
·· · ··
Quando mesmo o Sr. Padua Ffeury devesse •·continuar. na· vice~
presidência sem aqüele ift'conveniente·, presumindo~·se 'q.tie ·tinha de
·partir para a corte·, :a fim de tomar assento no corpo legislativo,: o·
que portanto ·não estaria lá ria época da eleição, não convinha= ·por
Isso mesnio à súa conservação, porqüe ó govérn<f não}tiríha· ném:a·
certeza
que o Sr. Cruz Machádo aceitaria à comissao p·ara: que
foi'nomeado, riem da sua imediata partiâa para a província de Goiás,·
e sendo um lugar tão' distante era mister que providen·ciass'e âo mes~
mo tempo a·cerca do vi ce-presidente iem' que tinha 'de ficar em exer.:
cício até à chegada' dó 'novo presidente> Quanto a di:ier'o nobre se~
nado r que os presidentes hoje' não são mais ~qüe meros agentes elei:
torais, não sei a· que fatos se refere o·nohre ·senador, e pois: não··en;;
trarei nesta questão, até porque ela játem sido muito debatida.nesta
ca·sa, quer em relação· às eléições de·Goiás, quer às· de S. Paulo·, que
já f0rarn aprovadas·, n·ão tendo as do Rio' dé' 'Janeiro sido nem· ao ·meo;
nos objetodé contestação~ Pelo que toca: à eleição .de ·.s·. :Paulo
direi unicamente que o fato mesmo de haver entrado n'a lista tríplice
um candidato que se dizia que não tinha as simpatias nem o apoio·
do presidente da província, mostra bem· claramente que n'em violên~·
cias nem arbitrariedades houve ali por parte··· da· autoridade, ·nem -mes.:
mo a índole e o caráter do então presidente de S. Paulo se presta~.
riam à suspeita .de .que·· ele fosse capaz dé concorrer·por ·qualquer
forma para· excessos' ou violências deste ·:gênero •. (Apoiados l ·: :·
Disse nessa ocasião o ilustre senador que o juiz de direito de·
1
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Sahta.o:Cruz erriJ.G·orás.:havia sido: remov.ido<senúo.:fêr. ·pedido:· Procurei:
exa·minar(.este·.::fato, :-e o cmeu.'co·lega·.·o. Sr:: (~ministro1:da·_ jtJstiça2 infor:.
mou~nie ·que:~J:)êssoa'.auto·rizada··pôr ·esse·:·magist.rado>lhe :tinnà falado,
e-: p~edid6>em:'.seu:;nometal :remoÇãô,: o:que :.lhe ·.pár'eéeu: natural;·:mas
· qüe .·.apenas -soube~ qUe ·o juiz .de ~~direito~· assirn retnovido:::para . a' ca·
pital . des·ejàvâ:~~mtes::á· comãrca:.d·e. Sánta Cr.úz'.iei~que/que.riat 1 voltar.
. p~hl 1h:s~u:•lugarr·desfez~se o:·auto;:que· n·ão.tinha'<sldo~:filho da ::riéces;;;
sldá.de idê"•rehioveYo ~mesmo . ;jt:ât :por' amor 'daquela .•. localidade;. e·-, ere
VbltOU··.pàrà' .a;·rsi:Ja· antiga COinarCà~:,: ·· ··
::.•.:;.. . : ' .";.. ; : '
.·:·::.Passou de·pois o-Ilustre":~ se·nador a outro..-tÓpico::do::orçamento ·do
mlnistér:ioL:do •império; .concerne·nte:-ao·:.cônse'iho":;de :estadoi é ::tendo·
re·ndldo··a ~homenagem·:,devida ·aos. ·con·spíéüos~membros .:desta ~~corpo;..
raçãti;·:'horhenagem' :que :·'pôr dever :d·e· .:verdade :e1~atê•:: dé gratidão : eü
fui'::o: primeiro a.:·prestar 'qua'rido :falei· na:· Câmara~ dos Srs·> Deputados·
errr resposta ·'a<üm :nobre deputado· pela :'província~, das;~Alagoas~--·'de~
clàrdu'qü'e o:gbVer.no n·ão. dava à :e·sta· instituição·a' verdãâêira)iffipor;:
tãncia··, 'e:~qlife,o·conselho':de-estado· se'··achava.·réduzido·hoje á::fazer.
regülaméntôs·:'qúai"i·do 'o gôvérho não: os:queriá~for·múl'ár :.
. :;·'". ''··.
·.::.:Em primeiro ·1ugar~diref.ao nobr·e·~s·e·ri.ãdor<qúé· rrfe parece.iiijüstà
esta 1 à:cusação·::. Não. :me ·''lembro· :de. nenhum')<:négócio·: mülto · impor:.
tanta ··ei:gravê:rque· tentia·· sido ;resólvido:·,p.elo"'éministério;·~:sem:.:que·:·o
coiiselho~:de· és'tàdó•foss'e ouvido semp·re qUé;Jôr.--governo .o::tem: julga;;
do ·neceS'sário .':'Em·· séglindó: luga'r-,,·âirei-''que>:pêlo ;~:qué:resp'eita à :seL
ção·.dos:.negóciôs do impérrÓ.'os··distintos:membros:·que a::compõem;
..
'
.
.
.
e:; que :se .ach~úl'i pres'ehtes; --•ll'ãó':.réstão~ reduzidó's ~a:éfazer· ·re'gularriêh~
tos; -~t·ê·m; trab~lhado ·,é ·trat5alhàdd· •rriuria:;: ef.'·ha;<f srélo:::const~ntêíllente
um.: auxiliar ·pódêrOs'íssimo:do.l•~meu-·~mi'nisterio 'em·~müitos:·:.neg·ócios
irnpórtahtes· . ·sob're·:os'qúais;·os.:te·nhó; consultado··não::só· por: escrito·
como -também'·,en,.;:éonferêhcias· verbais i· :ó ;I.; ·:'•:: :::: ~ ;;;s>
··· •
•· J ···ocupoÚ~s·e~:ém seguidà·o ilüstfe''··sénaddr coin 'a verbél~:relatiVa'à·
rnstfuçãt)'-públ'iêa';: . é~terido'"tidô . . a bõndade::·de! ,~éclarar:que ·'rêconheciã
vant'agens:.'nã \:re:formá·:qué:pel() •ministériOL:a•;'meà ·. cargoCs«:Fh'avhffeito
riâ firi'struÇã·o prim'ária: e; sêcündári1fda: côrte~ pâss()Ü :a:tratarL daà'es.::
coias de mediéiri'a~ e'.po'r está ocasião cerisur.ou:.;mé 'ti'ofter::màrcado
âo·~dir~tor, tarito'r'·âes'sàs':; escolas: como :dos-·icürsos:. jlirídicbsi' ::or;;
dênadd ae·~:oóóS:ê·m, lUgar ct~ 400S·~que/tinharih'~ . :
· ·.....!
:< ·
I· '.· •' CumpreHné·;' sr:.: :·président~·•. ''retificàr ~primeiro: :que :tudo ·um:'·e·n~·
ganó:_;êrri·que
àchabo'ilustre :senador::; O ·diretor'·dos éürsos ijurídP
cos: ·e das- esColas dê. ·medici'ha' nãó tinhâ::uniêàme'nté ó 'vehciiTientô
de 400$, h1âs;sim'\o;dé''2:400$; ass'im·:o:;dêclarou·~a··l'éi' de '27 de· junho '
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de 1838, quando elevando os vencimento dos. lente_s~.dos cursos ·ju..
rídicos .e das escolas. de medicina elevou também os.do:·.diretor.. · Ten~
.do eu julgado conveniente, quando fiz os estatutos. das: escolas de
medicina e de direito, que aumentassem os vencimentos dos. profes~
sares, porque vi que eram. mal pagos, e que ao... passo •. que se lhes
impunham.novos dever.es, que se lhes aumentavam .. sacrifíc.ios, :que
se deixava de se lhes contar o. tempo de serviço. em.,()Utras comis·
sões, parecia de justiça que ao mesmo tempo fosse.melhorada a sua
·sorte,. não era possível que eu deixasse. de ~levar também os. vencimentos dos diretores.. que não são correspondentes :ao serviço que
prestam como chefes das· faculdades de direito e de medicina:.. No
meu relatório· eu tive. ocasião de justificar esta .m~dida, aí eu :di~se
que por mais bem pensada e por melhor e.laborada .que seja. umcr;reforma,. por mais cuidado que haja da parte do governo, não. produzirá
vantagens reais na prática se não for muito habilitado o .pessoal. que
a têm de ·executar, e. que o governo. não poderia escolher ~bem. :esse
pessoal se não oferecesse. os vencimentos e vantageos. :correspon·
dentes. De feito, senhores. nenhum homem de habilidade. que po~e
descortinar diante de si uma carreira muito mais brilha.nte, .se resignaria à vida do. magistério com os vencimentos .atuais, .senão,· ou
como um lugar de espera até achar outro· melhor. ou ~om ·a~ mira ern
acumular depois ao professorado outros meios. de ·vi.da que .lhe melhorem a existênpia; di.sse eu também. que o lente de medicin.a. que
fosse obrigado pela necessidade a manter. uma clín.iqa xegular· para
poder subsistir, que o lente de di~eito. que fosse .opr~gado a .adv9gar
para viver, nunca. poderiam ser perfeitos lentes, nem portanto .Pr~~
tar serviços reais no magistério. Alé~ destas :razões, atendi i.gual- .
mente, Sr. presidente, a que quando se criaram .as.. academias. ·de
direito declarou-se que os lentes teriam o mesrno.,ordenadq dos. de·
sembargadores. Mas o ilustre senador disse que e~~e.argumento de
paralelogismo não. tem fundamento, porque os. estatutos ref_eriam-se
somente aos ordenados que tinham então os desembargadores e q~~
eram 1:200$. Nesta parte permitirá o nobre senadorque lhe diga que
me parece haver engano seu. Não só a .lei de. 11 de:.~gosto ~e J~37
que fundou as acade.mias. como a de 7 de .nov.embrqde 1831 que
lhes deu estatutos definitivos, sernpre se referi~all) nã9 somente aos
ordenados que tinham os desembargadoresnaquele temp.o, mas aos
que ,de futuro tivessem:. Assim o diz o art. 3·.0 daJe,i ~e 11 de agos~o
nas seguintes palavras:. '!Os .l.entes proprietários vef1_cer.ão os ,arde~
nados que tiverem os desembargadores das ·relações e gozarão
.das
.
.
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mesmas honras<;{. Poderão: .jubilar-se com' o ordenado::· por~: inteiro; .~frn·
dos· 30 .;anos:·de ·serviço . .~' . .
·-~· . : ... , . · ·· ...
:: · ~- · '.: .. , · : :.::,
.··A. disposiÇão de~se artigo. passou para·::a Jei·~de. :7·:.de··novembro
de 1831 na·· qual se encontra no art. 1.0 do. cap. ·19. transcrita pelas
mesmas· .palavras; . Portanto~ parece-me .claro\ que: .não. foi. :·da. mente
do'Jegislador· nessat.ocasião referir-se ao ordenado(que ·então tinham
os desembargadores;' 'mas ccomo disse, ao· que. de~·futuro: tivessem,
foi :uma verdadeira :promessa ._que se Jez; e tanto· que. ·quando depois
se: tratou: de, aumentar os vencimentos·dosdesembargadores,· el·evan~
do~os à. 2~800$,: e oco.rrendo~ .a ·observaçãp da, :necessidade de. se: ele~
varem também. os vencimentos:. do's lentes~ .disse·se·.' que .não.: cabia
nessa hipótese :a::promessaalegada e fliita ·:pe.las leis•que·citei; por·
quanto não se·· tinham aumentado os .ordenados.:dos. desembargado':'
res, e somente se lhes havia concedido um maior.vertcimento ·a:título
de gratificação ..·. Esta razão porém, . cessou desde>que. por unia lei,
creio que do~ano .passado,· o ·ordenado dos. desembargadores .foi ele~
vado a 3:000$· al'ém. de mais t:OOO$ de gratificação.
·
Mas. ao:pa_sso, ·Sr:.: presidente, que eu .entendia quer era de. justiça aumentar os, vencim.Emtos dos -lentes, eu: nã'Cr deixei de -atender
até certo ponto .às: circ'unstâlicias :dó país,. e:· ·por •isso .não procurei
ainda assim desempenhar toda à: promessa da~ te i, porque· rião lhes
dei um ordenado .igual; :.àquele dos . desembargadores,. não auril'entei
mesmo. o. ordenadq:dos, lentes. Digo cjue. não ·aumentei, ou ante·s: não
propus aumento desse ordenado; pórqUer.2:000$ já são na atuàlidade
o. ordenado dos !:entes proprietários que completam -25 anos de. ser·
vi emyirtude do·'disposto na lei· do:-orçamento·:de ·t851, e· pelos novos
estatutos a jubil·ação ·que:- era. de 20 ..passou.:a. ser··de :25 anos·.·. · '··: ·
· O que fiz ..pois; ·fai".somente.: indicar -uma ·gratificação~.:de. 1:200$
por ano,.•corlcedida unicamente proYiabore~ eJque:·portanto não:.lhes
aproveita nem para:asi:Jice~_ças;· nem para a: ju_bilação·; Aúm·entárído
porém os vencimentos. dos lentes com essa ·gratificação, eu não-po~
dia deixar de: elevar.: também, :como •. já:.tive.. a. honra'de dizer, os do
diretor, tantO•·pOr ser~O :.chefe .do .. estabelecimemto, ·como ·por :p.esar
sobre .ele maior~.trabalho, tendo a obrigação diária de comparecer
no estabelecimento e de'conservar;;se:·nele·muitas horas,tendo''maior
respànsabilidade, dirigindo .a faculdade,· m~ntendo o .seü.·régime; etc.
Se ~o contrário .praticasse eu cometeria •uma. ·injustiça que não fize·
ram nem as .leis· anteriores que: citei,·:as quais<deram··sempre'. aos di;;
retores maiores :venc·imentos do qü:é ·aos lentes,. nem a lei de 21 :de
junho de 1838, que concedendo aos lentes. proprietários a gratifÜ:a~
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ção de 800$, elevou ~a dos di retores, .. que era de>400S.~a·. 1:200$, e~:as·
sim não se procederia se não se reconheces'se·'·que sobre ros :.direto·
res. pesava muito mais :trabalho, muito. mais responsabilidade· do que
sobre os lentes..
·· · · ·•. > ·
· Por.éin, senhores, é -preciso observar ao Senado ·que eu .não. au·
rnentei esses .vencimentos definitivamente; ·apenas:;formulei·.·e, :apre·
sentei ao corpo legislativo. uma tabela:propondo·~·à . :elevação: dos ~.ven·
cimentos atuais. Ao: corpo legislativo pois compete' apreciar em:. suà
sabedor.ia se esse aumento, que n~m uma .exceção· ;tem< tido .até :o
presente; é justo; e pode aprová-lo.~ modificá~lo ·ou .rejeitâ·lô, :,se ... jul;.
gar conveniente, sem que disso resulte ·pesar algum ·ao. n1inlstro; que
não fez mais. do que· propor o que lhe ·pareceu. razoável em objeto
pu,ramente administrativo, .e que portanto nenhum alcance político
tem. para o governo~.
.. ·
"' '· ·
:••... :
. Depois destes pontos a ·que tenho tido a honracde responder;
fez objeto principal do, discurso do nobre senador a colonização· e
a lei das terras. D.isse •o •nobre ··senador :que.·· entendia que o:·governo
havia perdido seu tempo e seu trabal~ho nesses . :regulamentos que
promulgou, e que hão de ser votadas·· pelo Senado elll pura: perda; as
quantias solicitadas· do corpo legislativo .para: este ·fim, ;porque os
braços livres não podem vir. para·: o BrasiL . ·. .. .
· · :· :. · ·..... .
Concordo, Sr. presidente, até certo. ponto ~-que·.:.o. sistema da
venda das. terras. medidas ·e. demarcadas' em, .pequenos: ·lotes é . um
meio por si só muito lento que. há de ser algum tanto··demorado. para
a colonização, a qual há de encontrar entre nós' ·as mesmas, senão
maiores dificuldades com· que· teve de lutar em: mÚitas outras" ·partes
do mundo, que encontrou até nos Estados Unidos da . Américá' em
princípio,_ e. que têm encontrado na Inglaterra. Mas: não·: posso Convir
de forma alguma .com o nobre· senador ·quandor. diz desde·. já. que se~
rão perdidos todos os·. sacrifícios,. todas as ·despesas que o· ·Estado
fizer com· a medição e venda :das terras devolutas:.· :· ·. ·
.. ,
Em primeiro. lugar, Sr. presidente, .o· .. nobre senador encarou· •a
questão exclusivamente pelo lado da: coloni~ação. Sem que .eu esteja
mesmo nesta parte,de inteiro acordo com:a opinião':de:.S. Exa., como
adiante mostrarei, lembrarei ao nobre senador que',;•.uma::vez que se
façam as medições, que ·se dividam e demarg_uem os':lotes, já ·não
será pequeno o benefício, que· conseguiremos ~d~: extremar o domí;.
nio público do· particular, de impedir as posses: e·:usurpação ·dos ter"
renas nacionais, e de preparar o futuro. do \.:país, .. deixandb a nossos
.
sucessores já disposta a principal e mais segura base. para o desen~.
.
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:_volyJmento, da:. c.olonização:::~esp()ntâneaj~e: reguJar: •. :p.ara·r.~·>realiz~ç.ão
,en.fim: ide. ~m:::sis.tema:.;.ro_~,s :.sólid.o_.,, ~ ~al,eria:)~~~:009t;.•;a~,e~.ry~.: ~;.;:-Pr.~.~
.s.idente, :despender,.o . -.Estadq.:~tpdos. -os~"anps: 600::Pl:J::·:1,0QQ;;,CO.r;JtQs--;de
ré is, sÓ para·,,9bter_~ tãp _: irTlpQr~ante r'esLJ'Jtado, . :~rn()or~: a• rn~di.ÇãO:: e. : á
yenda·:.d~sJerras não pr;qd_uzisse,:d.esd.e;::j~ -~,;ao:.me.srno· teí:np·o. o de7
~envolvi.me_nt.P:da····emlg:r~çãoces.pcmtâ_nea.~. '}i:.; i~:::l· ·· ..:,!. ·:.) __ ;:: <:·:·.
~;-·· ,.;:.. E.m.·relação:_.por~QlJ-rriesmo,: à,··:P.olon.izaÇão,-·não··:nUtrp ·as~:apr~en·
~ões: do: npb_re.;:sen~oor, a,ntes -tenho :esper.~r:tça~-' e/ ra.zõe.s plausívejs
par~ crei.que;,.desde . qye..'o;gov.erno.:tiver, .19t.escde~te.~r:as. ·meoid~s:e
. demar,caqas :em,Jugares :~9n~e.ni.e.n~ern~.JJt.e.:escoJbidpsi·;·;e r;ecómen~á~
yei~ ::POL sua s~llub~ida.de.: :e!cfe~tiliclade,; e_;-pe)a; félq_i.lid.ad·e dps ;meiÓs
de.:transpor;te, e os;:m.an.d~r:•.ao.urwiar:,
.. se.·o:.:Q()Ve~no.
não .lançar--.
.mão
,
-.
I
'· .. ·... - ,
·,
,
,_
.·1
..·
·. . . · .. ··'
deste:melo e).Cclusiy.amen.t_e;~1S.e:~o acompanhar::9~::o~;~;tros.:;estím.utos;
comor~em.J~ito •. a ·lngl.aterrà,,~no.ss.asJerras -hão:·de·:s~r procuradE!s· :Pe·
los) c.oJonos._e.a:,:ernigraÇãp 1h.ã. ~de diriglr-s.e:··para~()~:B~a~H.~)rião em:Úma
esçala, tão-;larga .. corno para.• os :Estados Unid.Qs, ;pois:h.oj~:-.a er:njgra~
ção que para ai i corre se calcula de 400 ·asóó. ooo indivíduos: . anu.al:
mente.•. não· m.~~rno na .em. ~que. vai para a Aú~tÍ'ã)Ja ,e:,_ outros~pontos do
globo,. ma~ ,_d_e uma, mane.ir:a: qorr~spo,nd.ente.ao~rs.acrific.ios.. qu~:.o; gov.ern.o~:.tiver;, :;feiÚ>, -~- qÚe ~à ·!Vista_: _disto. jamais:: se ::poderão,; _considerar
perdidos. ::: ·: ..•. · ;.: : · . . · ·· · · · ··. ·: ..: ·:: :·::.c·· · , ' :·
: :\
·;.· :' ·Não:·. creio. rnes.mô.• ~sr, ~:.presidente.• ,que;,sejarno~:.tão.Jnfelizes que
um ·sistema ~:que:.tem:; .por2, ~~i ~·:a e~p_er.iêl)cia. esc!ar:ec.ida •.oe·,·.q~ase .60
anos de _um·:paJsr.como::.-Qs .,Estadps.- iUnid.os.; que :um :sist~ma ::que, f:oi
adotado por um:~: 99\l~rnof' Uu~trado,··e refletido, .com()·: é. o ·govern.o·, •in:glês,:•que:o apli.cou,.com.:al_g~mas:.modificações<~s ·SHas·_.çolpr;tias_ da
Austrália.·e ·:de.·.·Nova Ze.lândia,. de.·.Man·:Diemen, ::e.tc,·,: . e·-~al qÚal .• no
Canadá~ :. Que::esse. sistema·;-.digo,.que:tem ··porcsii o·.~poio., oe··.escrito;.
res distintos, e dos homens que mais hão:•:estud.ado.. a mat~ria:~ q~_e
um sistema: ciue,foi entr~;-nós :adotado depois de:·uma:·diSG4Ssão im·
portante: e •:mU ito~·pensada,.;quer _nesta·, .. quer ,·na OtJtra· casa·;.:;qU~; esse
sistema i ·:di.go, .seja .em.: sua 1aplicaçãp;;no. Bras H !uma, ·;pura ·.ljtopi_a, •. e
q~.e ~ão :.s~rva .senão, de;.pretexto viyo :_contra a .expe_riência. daqueles
países e··contra,. as opiniões.:d~; tantos hor:nens_;,práticos.
::·
.
,·. · E.nt~ndo:~sim que:•a.• ~ua ·:realizaçãox será. mor,.osa; causas .,naturais,
causas. ,ac_identais :~podem: Í.e. d~yem.••·. :ret~rdar: o seu.· des:envolvimento
entre :nós.:· s~o .:.essas :•.ca.u$aS:: que,· O• ,govemo;Jem :_.estudado ,e ~trata
de estudar para' aplicar-lhes ·OS:_mei os; mais acertaqos:· à :su.a.:r~rn.oÇão.
· ·. ·:Alguns -~fesses··meios.:;Já têm,-.sido empr,egados pelo _g.overno; .. ou~
tros. ~stão' sendo· exa~inaqos :pela ;repartição gerabdas :.:t~rr.as~;;publi·
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. cas, que têm por um- de. seus ·Principais obj'etos a colonização,~' O
governo está dispo·sto, ·como -·eU .já: d'isse;·\parte em meu ·relatõ"rio,
parte ncfoutra ·cârnarã; a empregar todos os·::meios. in'diretos, :todos
os meios auxiliares que dependerem· dele· ·para 'desenvolver .a é mi•
gração, sem perder:contudo.de vista o ·sistema da IeL. Não pretende;
só porque há uma lei de terras~, só ·porque;''há·üm:regulamento''qué
estabelece. os . rneiós próprios. para fazer· á' vendà: dessas'"•tert'as·, e
só porqúe pro.mova e con·siga. sua mediÇãO·, cruzar·, os 'braços e' es:.
perar que o ·desenvolvimento da ·colonização vehha' unicamente dã
ação do tempo, e da emigração espontânea .pro·priamente :dita! · · ·
Assim, não está fora já de· ·conceder·prêmios'·âos importàdores
de. colonos, !,Jma vez que provem: que<. esses :.colonos,. são ·:·moraliza:.
dos e afeitos ao trabalho agrícola, já de :promover e auxiliar conve~
nientemente a ·criação· ·de~ socredades •· e . companhias· •que·. :mandem
buscar colonos por sua conta e Jhes dêem ·prontá destino,· ou 'OS dis~
tribua pelos fazendeiros· .qüe ·contratarem os :serviços dos 'mesmos
colon·os.
O que o governo; porém não julga prüdente é .adotar ·nenhum
desses meios iridiretos exclusivamente; nem empregá-los ·.sem a devida cautela, para evitar que especuladorés se aproveitem· dos ·au·
xílios. que lhes forem prestados, em desvantagem real da colóniza~
· ção e do seu crédito,:·e em detrimEmto· dos cofres .públicos. ·'.0 governo, por exemplo, c não aprova nem conde·na à priori' o :sistema .de
parceria, posto que não se considere um 'sistema ·de. colonização pro:.
priamente dito, mas sim como um meio'de transição que· po~e:.ser
útil, uma vez que ·se tornem certas medidas e· cautelas necessáriás
que: não têm presidido à celebraÇão de: alguns contratos, e d'e' cuja
falta tem em regra provindo o mal sucésso ·de certos estabelecimen:.
tos fundados por este sistema. ·
·:
O que· o ·governo não: julga.por·ora ·prudente é mandar. vir dire·
tamente os colonos ã·custa do tesouro:: para -distribuHos pelos fa-..
zendeiros. ·Deste objeto me ocupei no relatório, e estou nestas idéiàs
de inteiro'acordo com a ilustrada comis'são que propôs o último pro:.
jeto do regulamento das terras; porque, senhores, se o governo,torilar
a si este objeto diretamente, para suprir:.·a lavoura atual de braços,
ver·se·á em luta com tantas e tão repetidas ·demandas, que chega;;
rão a um ponto tão: exagerado que todos os recursos do tesouro .se~
riam insuficientes para ·que sejam atendidas, ·pelo··desejo aliás. mui;.
to natural que os ·fazendeiros terão de ver ·poyoados seus estabelecimentos de braços úteis, cuja ·aquisição. nenhum~:~trabalho lhes
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f:! :custa'rá';::e ·. se::tiver

:de-· reduzi r Ios pedidos;:: conte0fpiariâo 1;~pequên'(Fnci;

. · :mefo·:Jdeú-;Javradores-:e·~da·n·do·>prefer·êncía~ao·s:quei:pare·cerêrn ;rfiâi's~r:r.e~
·:...;cessitados';.,·ou máis~n·o:~:caso dtf ápróveifà"'rêrn ós'~'sêrvlÇóá' dô$ colo·
·:nos;:·teráde Iutar:Icorn muitas··-ditrculâàdes'·:pa1rá''âvaliar''serripre·~aóm
:.•. ijustiça.1essas necessidades',' e sUpondo-se :rraesri1o-·que chégüe· a· ap-re~
:: .. :1Ciá·las .:·devidamente, Çdara t-isto•;:-'sempre .·.ra~j'ár f:a-;·~müitôs: clâfrfôresl ·. a
··.>muitas··-reclatnações;·ej·~queixàs.•:daquêle·s" JndiXIld·u~s:!cfüifsé'JÔigâ'rem
~-· ·.pretétidós:.. Demais;•'como: mOi>-bérri';,póncrer'ô~'Ya\'iúrtima rc'ôm'i'ssãô a

: i.que:~já::·m~·- referi·~~:os::·colonos·.:ql:J'e.:viessê\m·1 :::poW.;es's~ 1 'meib~r'âiri'dàl<àe·
, :. ' poi·s: de ~.éntregues:• •aos· ·particdlà'refs i.jül'gàr~s·e~rã(fi: se'mpre>âebâixb ::da
:. ~tutela·. rmediata:.do:: governo·;.qüê :co-rl·stafítemeht~·f\íeFse~ià'for·çado· a
.·:·;ouvir.-·que·ixas:'contraos:-·proprietárros·rurãiS,~éüjó'ip:rocédirn;entó<~li'ás
·,·não. :convinha· .que.::deixasse:·de ·fiscãlrzar:: p'ãriF~mánte:r ó ~érédltô~:da
c., emigração::por: este·~sistem·a; ·.· oque;·.tudo<roúbãrraimuito :té'mr>o··:a.:ad·
. ~::mini·stração·:· e:,muitas·:vezés .· infrutifêrarrientê 1J f'> . ·· .. : · · . - , :. -~ ·;~ '
~-,~--• -':.~,; Além··dos.a·póntados, -outros·: irlc'onvenienfes'·ocôrrein ··éorifrá' estâ
importaçã·o::direta ·p·or-·p·arte do gov~rhÔ qüe:·áerrá; 1 1órigo·'·em.úl-ie~àr'; ·
_,.(, ·-. . •Todavi a ::entend·o) que: não, se deve estab'el'êder::·êõmo 'reg'i•a :a' :.C'ôn·
,:2,:::densação absoluta::de·ste· meio; :casbà s'e: ~podem~ d~f'1erri ;:qúe•: el~·:· 'ápro·
· ·:.y,eite; ~e :.no mell' relat6ri'o: enumero, o~ :dor$· ~pririeirfâis:~_·· Prefêre·pê>rém
o aoverno deixar:~á()''ihtéresse ):partiêular as:' córídiÇõés·'cõm .-'qU'é''=bs
;.:; fazendeiros tenham) de':·àJtistar: ós ::'êõiO'nhs~\ iou~:có'rrr'ds''lmpd.rtadores·
.· :ou· :c'orn.· os :próprioS::.!emigradõs ·quando•· ó's·;mãndà1rem 1\ii;r: :dfrêtamehte
·<·:da .-E:úr.opa;; ,Pensa:·ôcg·overno· nos· meros 'dé'"'óbviár :argtÚ1s :ihconverii&n. , tes.- ~f qL.re o: sistemá~:··de' parceria •eiitregTie'~a11 sil só ,:::pôâé!,~aarqugar;·-e
::.:deseJa estabel·ece-r::·ate ·onde-• for: pôssíVeFi'Cêrt~s?c'àutelâ~--,Pã'rá·
I

evi·

.:.tarqüe ·:co·ntrato·s·'~celebradosrirret'letidamehte'~tfãgàhf:'consigb':a'=í-úína

:::-dós proprietárlos ou .a: infel iêidade 'dos -dol'ôho;grc,-:qúeq~oii.'êbrrerã~~à-ra
~ ~·aume·ntar. o1 _descrêdito:•:da:,:·emigraÇão~c:é ·p~ra ;~êrnbsràÇar·',cfuantc{;for
·~ possível a•dntrodüÇão•de.\colohós ·ae'sirióralizaabs-~·~~vagabúrfâôs, 'qúe
·-~-•emi~lugar-~de;!úteis :.'ao·:. :'país ·:venham:.-ser ·um}~~erdadeiro: t'lágef<i.'Hos
--.:,fazéndeirôs.tque::•osl.contràtaram/e·~que dep·oi's~'sirvân{ainda,ê'm 1 'dima
:.de'fazerrlançar::S'obre·:;o Bra;s~it';.·ê···sobre~ó's.::·pfóPri'etá~iõs'''ar.c'úlpa::·:cJo
,: mau :.sucesso dos;·:e·stabel·ecimeiltbs..~ Do: qUe :têfiho: ld)to·.vê:·éf:honrâao
._: membrdique:·em'-·sübstaridá: iéãtamb's':âef iâêôraô'l~,~:,o:rg·overnõ nãb 'des;;.
·.'cansa :·.unicamente::· ·"na .:ven:da~das· terraS:; eL· prêfénaêJ'qartÇl:fF·mã'O'.);de
· - . outros:.mieiosi:'para:l\favo'·rec:'ef::·_:~!•à'nligraÇãõ';.:r'früis-.:e'riteHd~l qüê·',:tq'IJ~Is:
· quer.' que: s·ejarri:,;_os·:-me·iôs ·•âdo:ta~os ·---'·de'ntfé:7â~uefes~··~;(:quê .·ô;11 nôtite
•:senador.· par·eceu··;:referir:se:;:.:·tars):meios·/.serãõ;j.s;empre.':'paliàtivó~:;; e
., ·não<-darão•- urh~:res'ültadb:s·ólido; e:·âüradoüro:::eriq'Uáritá':não hou~~~r~'c)o·
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mo base a ~edi_ção. :e venda das terrasi .. enquanto·: não. houver:: uma
porção de l()tes meclidos ,e demarcados que se possàm ·expor~: à ven·
da aos. colonos .que chegar.em, e assim .ern·.v.ez!de. condenar· o::r.egu·
lament.o das terras_ o nobr_e senador devia dar~lhe ;O seu- voto, .porque tende a estabe,lecer o complemento de .qualquer sistema . que
porventura S€l queira seguir, porq~e é a :bas.e principàl de. que deve
provir o des~nvolyime~Jto da. emigração espontânea .. Além do expos·
to. consta do.rn~u re!~tório que o governo se~t~m .servido·de diversos
elementos, todos tefldent~s .·a .promover .a colonização.· um·: desses
elementos· é. por sem . dúyida .a _criação de núcleos.. coloniais;· isto: é,
a fundação de. colôniasem. terras férteis que.estejam ào. al'cance. de
fácil meio de .t~ansportes, ..' Se. bem que· esses ·ensaios ·.não tenham
sido todos felizes no p~ís, todayfa o governo.: não .desanima de con·
. seguir que, ~edia,nt€': certas p,rqvidências. e regras,, cheguem. .os,que
formar a estado de prosperidade;. e desde que o governo. puder.·al·
. cançar este re~ultado, é dEl esperar. que .as· notícias. que chegarem
a Europa desse estado, e desde que ali constar que ·em sua proxi·
midade há terras. férteis j~r1to ou perto de.:rios navegáveis,:.ou con·
tendo _outros meios de.fácil ~ransporte, se.·.desenvolva para esses
p~ntos a corr!3.nte d,e.. emigraçªo; Jogo que .os: colonos souberem. que
encontrarão e~sas terras já me,didas, e der:narca.das.
;· ..
. Pelo meqos virãp facilmente,_os pare.ntel) e. amigos, .e em geral
,.. os'· compatriotas
dos. . primeiros
colonos, porque: a outras
·vantagens
.
.
.
. ..
.
acrescerá
a de. encontrarem
nas
vizinhanças
dessas terras,,.. pelo ~me·
..
·-·
.
.
'.
.
nos pessoas que. fal~m a mesma língua,: que:·· os poderão hospedar e
.. encaminhar<conyen_ientemente.e~ seus primei,ros,t(abalhos~ Jtnesta
intenção que. o governo mandou fundar ultimamente· uma colônia. na
vila de Obidos, no_ Pa,rá. COlônia. que, além;de sua importância .política
... que. o nobre.. senador. não pode desconhe,cer1·;toma~s·e ~ecomendável
no tocante :à.agr.icultura.:.porqu o goevrno está informado de ·que.-as
terras ali são l'fl.Ui. f~rteis, sabe que ,os ,meios de transporte· sãO;·:fa·
cílimos, .e que.~.s .,medições para.a venda do.~" lotes_poder-se·ão fa·
da parte· de .proprietários
. zer sem grande
. demora e.. sem
..
. .dificuldade
..
de terreno~. Foi :ainda nestas intenções que o governo,·mandou dispor os pr.imeiros::el·~~entos pa~a a fun,dação. de ·duas colônias nos
. ~ois pontos extr~mo.s .do Varadouro. qu~ se está .fazendo nos .rios
..~nhuac, e ~rilh?nte, -~~om .~fim de. p_roteger a navegação,_ent~e . ~as,pro·
,"!í~cia_s do. Paraná e rylato:.Prosso,;~endq tido pri:meiramente:informa·
ções
·minuciosas
a .fertilidade
.dessas:~it.e.rras,. e. sobre
.sua sa.
.
. ,sobre
•...
.
.
lubridade e facili~ad~ de meiqs_.de transpor~e. t: ·finalmente com o
~
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.:mesrnorjntento·-·_que: o --_goveqto ::tern::tratadorde,:.dar;;:impulso:às colô·
:nias·:m i Iitares.; ·e, agora é ocasião•:déí:eu.-:r.esponder,:,afioütro ;tópicó !.do
: discurso-·do:nobre~senadora':es--s__;e_ r··es-·pel·t·o-· --· ~-:-.'-:-''-- -----~--~-- -._::·.··-~
. .Disse. o -nobré senador . que:.não:sabe:que colôniaslmilitares,·são
essas, e que não se.casam bem a.organização e serviço·, militar cóm
--os tràbalhos.-agr.ícolas-. Responderei: ao .-nobre~senâdo~_:qu~cas-~nossas _
colônias_,mi-Jitares· não_ são por c.er.to .da _mesma natureza e::índole.-.qas
colônias- militares que os romanos fundaram na lllyria e na .Panonia,
não :sã·o ·-também :dc:t·natur.eza çlàs_,:que .depoJs .Jl1andaram.~ estabelecer
·,os_ r;eis da Hungria e_o~r arquiduques.d'AustriFl;··com.o .fim:!.de:organi:Zar
-uma fronteira .militar e um cordão sanitário,.-a :fim de~·:se ,defenderem
_-contra, as invasõ_es dos- turcos, e .preservarem-se :da-peste· do .Qriente;
não·-.são.igualmente-.da.natu_reza. das .colôhias -militares qüeJria,_Rússia
. s~ fundaram de_ 1.818 . em diante· no :Jntuito .de.· manter~ o exército num
- pé mais consideráveLsern.di.strair :braços da agr:icultura,_.sistema: que custou rios ·de:dinheiro, 'para:·chegaca elevar:.·em tO:·anos"á_: 60_;·000
. b número de colonos e a :400.000 o.dos:paiS'anos-:que-----eram~-:conside·
.-rad6s servos das' coroas,_ e a\_quem~se .concederamte'rras,com:.obriga_ção de sustentar os soldados .enviados para essas êdlônias,:: bs:__-quais
eram obrigados a retribuir-lhes com o seu trabalho. Ials.:cqlônias . são
--conde_nadas por diversos.escritores:que têm tratado-,:da:matéril:\, e
.na Hússiá mesmo, segundo·:diz o:Sr., Molinari,.-.foi mister_- desarmar
. grande- :número. desses- colonos; -não tendo ·a _instituição: correspondi·
do às :esperanças. ,que .de pri,ncípio -':hav-ia despertado~<:·:--.,.-_;·.: ::: ·, :·<·:
: J:. a essas 'colônias ·militares:tque referiu·se--:::ó . escritor.:.-à:cujas
·' palavras .o _·nobre_ senador aludiu>quimdo r~iisse ·.que::rião sabia··.como
casar o trabalho militar com os serviços agrícolas. As nossas. colô. nias: militares .porém~. como·já·djsse, .·nãosão:dessà.natur.eza, nem
têm~semelhante.Jim,:são·.colônias a:-que. chamarei(sui:-:generis~ . : .· ·
:·. · Certos'::lugares: do . nosso;país.·não .podHnn ·.s.i:mpov.oadoscp.or·.m~:Ji·
· tos anos; .se .o :governo nãortómasse.a. deliberação~ âe,.:;fazê·.los:.policiar, a~ fim de>·manter a:segurança .das·pessoas:cju~:~os)quisessem:ha. bitar.; e, o meiq que melhor :.pareceu :.ao .governo para, consegui6:tal
resultado foi· o estabelecimento de colônias·compõstas',,~de-~ soldados
ou de indivíduos sujeitos -a certo. regime militar,.l?ai:a~·que:.·pudesse
haver a subordinação e disciplina. indispensáveis· à í:realização daquele
fim, e por isso deu~se-lhes .a 1 denominação·>de·: colônias;militáres. E
. porque. os colonos•prest~m -.certos serviç~s de-.. polícia::.e'segur_ança
local·;.vencem uma etapa e um 'soldo· durà-nte.'o .seu~,·engajamentci::ie
.pouco tempo depois·.
~ -·
·
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Querendo-se. porém· que ·eles se .apliquem.· à·. :agricultura, ·:~também
concedem-se-lhes terras. que~ cultivam': em d ias:.'designados·ii!Não:.:são
pois tais colônias puramente: militares; são: também :'agrícolas: :e
· como· servem~ de .. núcl eo de população: .são :verdadeiramente ·um meio
·de transição para colônias· agrícolas~·'·ehl·que por fim s·e.-devem·.con·
verter, logo que cesse: a· necessidade ~dor: seu regime militar..:É<assim
que .eu as encaro, e é. neste intento que as: tenho proc'urado··desen;.
.volver.
· ··
· ·. ·
· -~
. Foi· com -semelhante intenção ·que se fundaram duas colônias
militares nas •matas do Jacuipe. ·É, com o mesmo fim qüe .o governo
mandou •realizar ultimamente a criação :de outrá ·nas :margens·'·: do
Gurupi, na província::do Maranhão, a :qual tem .de··estender: a 'SUa
polícia até às margens do Turiassu,.que·eram, como :todos saoem1 um
receptáculo de escravos fugidos e de criminosos,'< O que· .era por
: certo. bastante.. para .que ninguém fosse· habitá;.! as; apesar dà.: fertili·
dadé' das terràs, e das. vantagens ·que ;podiam oferecer.-. .. . . ::.: .. -. ·
.Logo. que.;o .primeiro núcleo de~ses .colonos, esteja: bem firmado
o estabelecimento .será engrossado -por colonos .estran'geiros .que·•··O
governo para ali enviará, e de futuro tornar.;se·á uma colônia pura·
mente ..ágrícolá ... ·
· .... ·
· ·. · ··" · .· .:········
No ~mesmo ·caso está a colônia que . já em meu tempo::o, governo
mandou fundar com duas filiais. na estrada de Lajes.em Sànta:<Cata·
ri na .com: o fim: de-proteger. moradores ·e viandantes; das·inctirsões de
índios bravios que por vezes têm ai i /praticado. ,atos:.)de ·,barbaridade.
No mesmo caso está ainda a colônia·mtlitar que·também ultimamente
· se mandou criar nas margens do, ribeirão do Urucu/ confluente do:,rio
Mucuri .. ·
· · ···· .
Outro meio ·. ·também tem .o governo empre·gado .para,· o.. desen·
volvimento da' colonização .. Consiste ria concessão de,terras· que o
governo·. fez' à· companhia do comércio ·e navegação/dh:,~mazonas,
com obrigação de fundar diversas colônias; -concessão esta· .que tem
de ser melhor: regulada no novo contrato. que pende:de.defil1itiva:.de·
cisão sobre algumas condições,. e··.pelo. qual .a compan~ia será'.obri·
gada a fundar,. dentro:: do prazo de '10· anos· t2· colônias' nos lugares
que forem designados pelo governo .'e com·> indivíduos .. das,. nacioria·
Iidades que ele julgar. conveniente~ ·. '
· ···
, ·· ·
O nobre senador sabe que a. França se tem servido deste meio,
e que ainda em abril de 1853 o governo francês concedeu 20.000
hectares de terras nas vizinhaças do. Sethif na província· Constan·
tina, a uma companhia de Genoveses, com a obrigação de ·povoar
r
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cer,to:; n.úmero· de.. aldeias . . comdamília'sc:oriund~s:. daíiSuíça~~:~i·deréspe:. :,
rar que o emprego de todos. esses meios de. que ·.o. governo· tem·~ lan;, ·:;
çado·: rnão;- nos :·quais·. prosseguirá:prudentemente~\imâs: ::com: pei'se· .
verança~ concorra para.:·que a·; emigração ~ venha·:~par.à o·:Bras!I·:J ~depen.;:: ·
dendO;:pOrémtUdo·isto 'Semp·re:da base :essencial;·; que;~ no~· meu. :en~ :·.
tendera· yenda,~e,.terras,· medidas ~e~demarcada~.:em~.:pequenos'Jotes, .:·
·e:a :baixo p~eço~::po~ém com-rum·;mínimo•tâxâd.o;:::.Tr'cr: ·· .
.":. .. :.
:. ;: · tvJas· disse: ainda· o .nobrei senador: 'li A emigraÇão i:não-- póder.á::.vir.:para~.;o:, B.rasil, ·porque:.· rece.ia:. dà ·:·falta ·de segl.franÇa.·in.dividual que> há . .
entre ::nós,<visto que até.·6 :Sr: .. <ministr:o. da justiça::~pihtou·.o país :·no i..
seu r.elatório em um estado desgra·çádíssimoé·:a esse respeito.;"· :··.: ..
. .primeiramente direLque::me::parece.ter• havidor.algurna' exagera·
ção na. maneira· por·· que ·o ·nobre: senador·: êocar:ou· ..essa.·· parte·· do re~· .
latório do Sr:.·:ministro·:da::justiça; porérri'·i sejá'como ·.for~;:·o:que· para~
mim> é ·líquido: ê: que o;:Sr .- ··ministro ·:da justiça: devia. falar ~áo ~ corp·o: . . :
legislativo .com toda :a franqueza::e.lealdade; :muito.;: mais:: qtiando:;ele ::
tinhã· ;de •. propor.: e ·sol i citar ··medidas :tEmdentes :~.a: }melhorar.i··o: .:nôsso, . .
estado: :de: segurança, .e.~ permita .~a·:nobre: senado.r.r.que: :lhe:.; diga.: ·que::·:
eu.: não .receio· qu'e' :esta franqueza . tr:aga:.:o ·r:esulta"do·:':que o. nobr:e';se~ ,_,
nadõr·:ptesume:--,, :;
<:i'. :;: : ~.-". . .
· : . '.: ·· · : .: -~
Pr.imeiramente·,·:·não :consta,, do~'· relatório~do :Sr.-:~.,·mini·stro;::da-; jus· c
tiça ·.que·.::os ·crime's ·,contrâ a··seguf,anÇa ;:iridividuãn ~fóssém ·.prãficádos
contra estrangeiros; são.de. ordinário, como todos sabem, pr.ovenien;:~:
tes .·de :rixas::entre :os ·nacionáis, e issô :de.ordi'riãrió'·nos ~·sertões~ eChos
lugares:mais :longínquos,.:onde·ai.:ação··.da. políciamão;JeS'tá~Jãinda: bem:::
desemvolv.ida.: Talvez· sejâni~"na;cproporção :de· 1 : para .tOO 1 (tião .tive:..;
tempo' .de:::(àverigúar:~o: ·cálculoJ::•bs.:· crimes ~praticado·s:~contrai; estran- :~
geiros;;; Sé:/pOrtanto, :a :notícia·:·dada· no relatório a ·.qi.Je~.·aludi'1 (Che'gar ;~
à ,_ Eu'ropa·; també'rir ~chegará 'com.. ela ;o :.:r.ela~ór.iO']do·,·sr i·:;Jministr.o;:: dai;:.:
justiça.~·e ·por ele se~:verá' que ·o: governo_,. cuida :errr ··remover.;as-::causas ::.
principais:~desses.'crimes,•:e:tanto·.:que .pelo 'ininistérloDda:::justiça foi~-•
apreseritado:-.no lcorpo>legislativo;;um: projeto ·com·:estet>.firri: ::.::.: .: ·
. ::Alérn :disso.:o nbbre·rsênador sabe que-~nem:;ern:~todós :os :tuga•:>·.
res·:.:do.globo·.:.para:·.onde' costumà ;dir.igir-se•· a~. errilgraçã·o,::há ;~rrüiis.:.se;;~ :<
gurança·:indi~idual . do. qué mo:'Brasil,' ·: eritrando:.(n~steJ número: .-~alguns·;~:
Estados da: União Americana, onde :não:.;~á :por..•céi'tol.imais~~s:egurá"nça
individual e de' propriedade· ido:.:que: há::no •:império ~ (Apoiados~)\1. :~ ::· .,.c.:::;
:-;.,<D.i'sse ·porém ·d. nobre.~: senador:,':•! Criou~se::uma, .r.epai:tiçao:,~como :.
a dos·:Estados ·Unidos;:com .um·"pessoal.muito~·:·gra·nde::elinteiramente . :~:
inúti l~para,um pri me·iro ensaio:. ·~ :o nobre .·senadot/já:ha\lia~dito·mo. seu ::~

e

!.

é

priJl'!eiro discurso que o governo havia-se dirigido nessa criação pelo·
patronato. · . ::. ' :
·,
.
Sr; presidente, o governo quando teve de formular o regula·
mento 'de~ janeiro deste ano pensou muito a respeito· da organização
da repartição que tinha de criar. em virtude da lei de· 18 ·de setembro
de 1850; e.entendeu-que em vez de um'conselho.ou junta geral en·
carregada das terras públicas, como --estava proposto. em diversos ·
projetas oferecidos-à sua· consideração;· era. mais convenierite.:seguir
o exemplo· dos Estados Unidos da América, e organizar uma repar• ·
tição com um chefe e empregados necessários; até porque· lhe 'pa· .
receu que essa era. a mente da lei.
..
· ·, ,
. Mas, segundo o exemplo dos Estados Unidos, o. governo por·
ventura criou uma .repartição com um pessoal .ao menos aproximado
em número ·ao•da repartição daquele país? O nobre. senador, que tem ·
bastante leitura nesta matéria, há de saber que nos Estados Unidos .
a repartição geral das terras públicas,: além de um comi.ssário gera!.
um oficial-maior,: e dois chefes de seções~ sendo um das reclamàções
particulares sobre terras, e outro ·das medições, têm um solicitador,
um chanceler ou,.registrador, um .secretário do ·presidente ·para a~. as··
sinatura de patentes, mais de oitenta oficiais, e além deJitógrafos
e estampadores, grande número de: escreventes ~ou amanuenses:.
O SR. VISCONDE DE ABRANTES ~ E. os ·gabinetes topográ~
ficos, etc.
· .
O SR. MINISTRO DO IMPÉRIO -·~.Possui .. repartições subo:rdi- .
nadas nos 68 distritos ·em que estão divididos os ·Estados em que h~
terras públicas. Cada uma dessas repartições tem um registrador· .
e um solicitador e diversos empregados·.,_Há: além· disso inspetores
gerais nos distritos de· medições< com·.: grandes vencimer,~tos; aos ·.
quais até se dá uma. quota para ·ai uguel: .de cas~s; salário de cri.ados,
etc., além..de.escriturários•• cujo núm.ero :évariáveL·. Ora, à vista: de
todo esse pessoal, ninguém di~á que .o .governo, criando a repartição·
das terras da maneira por que a organizou; deu-lhe um pessoalapro- ·
ximado ao dos .Estados Unidos. Ao ·contrário, não só· esse pessoal
não admite comparação, mas é :até· ainda· menor que aquele que\ ·.s.e
achava proposto no projeto primitivo oferecido à. sua consideração ..
O projeto primitivo;· acerca do qual sabe o Senado que foram
consultados .muitos nobres senadores e, deputados, além de outra's
pessoas notáveis,· indicava. a. segtJinte· organização .. A repartição
geral devia ser composta de· uma junta, que além de um presidente
devia ter quatro: vagas, sendo dois oficiais superiores .do corpo: de ,
1
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engenheiros, un:r :bacharel ·formado·:é' um ·c;idadão· sem deperidêricia ·
de ·classe; devia·:ter->uma ·secretaria composta· de :·secretáriô;~·frê·s: ..
oficiais, três amanuenses, um porteiro-e ·:um' cdlitÍI1üo;· e·além' dissór.·,
devia haver em cada >província do hnpério ·!urna: juntá<com· um. presi·
de·nte, dois vogaiS;' etc·.:· ·... ::
· ..... · .
·Entretanto i; aá . pessoas que :examinaram:: essé . ;projeto não se. ·
opuseram a ela;•à execuÇão de'·dois nobf'es s·e·nadores pela· próvlncia· .
de :Pernambuco que fizeram. reflexões sob ré esse: ·pessoal /Ora,·:sen·: ·
do"este pessoal -maror.ldo que.:a·quele que ·()· governo ·estabeléceü, ·
pensef:qüe:·sobr.e ·essê:ponto -não .aparecesse,·pór 'isso acusação· contra e o· ministério,: e· menos ainda, perdoe~me o noore senador; qúe ·ela' .·
partisse:de:·s.·:Exa; ;po·rque·.·tendo· sido uma:.di:l's pessóasencarrê- '
gadas·· dé:exami na r o pro je'to ·primitivo, ·há de' estar lembrado· qUe· deli ·
um parecer declarando que nenhuma alteraçãQ;:_finha a:: propor-lhe,: ·
concbrdârtdo ·em seu ·ofício, creio que de Jidvembro de 1850/· com to·
das as disposições do·dito projeto, e portânto~:com o·· pessoat: indica•
do, que era mais numeroso.
.·.. ·.. · · · ,j, ·
.
:• . : ·
,.· Perguntou• o··nobre'lsetiador·o que se tem fêHtÓ·depôis da pÜbli·
cação. do regulamento,. por onde principiou à niediÇão••e demarcação
das 'terras, e se~ era vérdade:'qi.Je ia 'principiar pe:la'provínci'a"do Rio
de:. Jáneiro. Pergtmtot:ftambém se ·o ·governo tem ·encontrado algu-.
ma oposição da parte dos proprietários.
· :·. · · ··
. Devo dizer ·aO 'hobre: sênador( em prirrieiró· lugar, :que<sendo o
regulamentó'para a: execução:da:lei·:das terras'datado dé jan'eiro'des- •
te;~alio;-e sendô de ·m·aiô c:f''das-mediçÕes;·:não era possível que estas· ·
tivessern Já· .principiadd~ .. :Era preciso primeiramente ~ nioritar: •as. re~ .•.
partições·filiâis~nâ·s.:próvíncias, onde'por:iha\lef-terrâs devolutas em··.;:
mais abundâncias, e :.p'Qr óiHràs êircunstânéias)~·cumpre :que: comece ·.
a niediçãcf)· .: · .. · : . <.,.
:;"·.. ,. · ··
· . ·· ...
· · · ··· ·
Informarei também ao nobre seriado-r ique o~ governo', em ·vez, :
da····intenÇãõ•<qué constol.J·::ao nob're ·senador defprinci:piár pelo Rio':.de
Janêirô' aá'hiedi'ções·;.:prété'nde mandáqa·s·comeÇaf.:pelas· províncias •.•
fronteiras do: império~:;nãs. qúais há· mais :urgência, p()(niotivos. que .• ·.
são óbvios, de se demarcarem as terràs para promover-se para:.ali .
a emigraÇão<;'. ::!
: :,~;·'
. ; ; ' . ··: ~ .··. ..
. ~....
·· lntormarei tâmbé'rn ::que:· o governc{rião··espera encontrar grande:::.
oposição da ··parte!·dos :pr'()p'riêtãri.ós de ''terras, nem. dificuldades que';
nãô· possant·:ser ~removidas;' porque ·está . firme··no propósito de rriar~·) ..'
chã~; neste ~objeto:,:corn ~:a ;,'devitià prudência~~ ;: '' :. .. •:
' ' '' '
~-:~Falou• o nobre sen'àdor· ehí seu: 2.0 'discürso·:sôore 'a . mortalidáde~': ·
I
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dos expostos que têm lugar na Santa .Casa ,de.: Misericórdia, e per··
guntou a que· causas o governo atribuía, essa.1mortandade, visto co~. i
mo as não referi em meu relatório.
·:•.~:.,
.·Direi ao .nobre senador ,que não· enumerei as causas especiais .·
de tal mortandade no meu relatório porque elas não me pareciam:·.
ainda bem conhecidas.~ pelo~ .,homens .da ciênci_a.-. Di'(ersos médicos
têm sido .encarrega.dos ·de estudá-las,_.e ·propor . os .remédios·· conve-::.
nientes para removê-las mas.esses remédios e as medidas que,·têm :-,
tomado a administraçã~ da santa casa pouco tem._aproveitado poxque,·
o que prova que as causas ·ainda não foramcompletamente reconheci~ 1 ·
das .. Atribuía-se cómo. uma das CFtusas a. ca~a. em que.,_estavan;l; os .·
expostos, pelo que ;trato.u-se .de: mudá-los:: mas d~ntro;:_:de ,poucos.·
dias reconheceu-se. qu~ continuava o mal: .de ·:que mais geralmente
são vítimas as criança_s.
. .•..
A questão por orarpert.ence ao domínio da ciência, e não serei_ .
eu por certo o mais hab,il_itado para vir.aqui manifestar a ~ste .. respeito uma. opinão com segurança. ·
,. · ·
.... ·
Entretanto direi que .em geral o mal ,parece·,proveniente principalmente do estado · ~m que essas .crianças ·chegam· de ordinário·
ao estabelecimento, ~ parece mesmo .inerente· à ir:t~titu.ição, .se b13m . . ~
que eu julgue.ai.nda qu.e poderá ser atenuado.por_ medidas que;.estão
sendo estudadas.
..
~·r.
Este objeto já tem ·sidodisc_utido n'ªsta -e ·_na outra,_casa;:•sei
que a administração provisória da,Santa·Ga~a d.e Misericórdia,.assi~ . ,como. o falecido Sr. conselheiro Jo.sé ··Clemente. Pereira,. empre_gava;• .·
toda a atenção. na maneira porque. são tr.atadol): os expostos;_ e a
atual administração cer,tamente há de pre~tar .atã,.o.)mPPrtante .ob- ·
jeto cuidado muito par.ticular; el.a sem dú~ida f.ar.á continuar .os.. estu· .
dos que se têm feito e .procurará conhecer exatamente as_;._Callsas
do mal e os .meios de .remediá':lo~. , :.
,i.·'..
. . . . . : .. :
A grande mortalidade dos. expostos. n,ão s.e. nota:.,sorpente• no.· .
nosso país; dá·.se em. larga. esp,ala, ainda n.o.s :m~is adia(1taqos, 'corno
o nobre senador sabe,. e como~ ~e •. vê .das. respectivas· éstat(sticas .,::,
mortuárias.·
.
.
.
.> .,, ..
Falando dos vapores dà companhia brasileira lamento.u o nobre
.~
'·
senador que o goyerno .s01:nente: cuid~sse de ,tqmar. medidas. _para
evitar os abusos e incômodos que a _bo.rdo -d~.l~s sofriam os ,recruta.s, :.~
depois de advertido por.algumas ve2;es:_.no ;_CO.~P(); ,.l~gislati~C>.·. JIJf:or.:-,
ma rei ao nobre senador que antes da atuàl: sessão_do ,corpo Jegi:sl.a·, :·
ti vo já o governo tratava·. de .dar. p~pvidências ;pa~a qu_e .. os re.cr_utas
'\
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e .sol dados, pudesse.m~) ser:: ~melhor ac.omodados .:':a t bordo; :dos:) nossosr<.
v~p_o.r~s, ..e. :se evi~assem 'quaisquer abu_sos:!_em·;-.seu,~transporter:e tanto·:
qúerjá :.sl3.,havia~.entendido,-com:··a: diretoria da :êpr:nparihia·: p~r.a~.inoy·é.l.r ~::
o respectivo contrato, e regular este e outros objetos noi,intuito de . ·
m~lhor~r 13SSe::nayegaç~o;: ~orno f;i,z-ver :mais~,des~nvolyidam.ente:; na
C~marél/_dqs ,"s.r:~.·;: :D~putados ..Jrato~ o .~;n~b~e: sen~~or~:-também::da·,-'
cat~ql!~ªe,~-e diss_e que.se~admirava~de.·que ainda·esti.vesse.em:vigor;:;
o re:gui~11113nto~ de 24· ·de julho·..de 1845. :
· ·
. :<
:·. _:Quanto '.ao juízo. que o nobre senado~::fi:rma::·.desse regula~ento,·. ·
há: de .-ver·: p_elo:; ITiell:.:.reJatório :que estamos. ~::de: ;intei.r<t acor.do,. :No:
tópi~o~ .-respe_cti~p d.o.·· m13srno. reJatório ..verá· o~ nobre senadorc,que_.:.e_u
franqam~nt13 ,declar:a :que as :di:sposiçõe$: de·:tal~_regulam.ento:,não ::tên:~;,.
na prática .correspondido as esperanças-· que:·fez:.:nascer::, sua ·. p_ub.H~, ..,
caç_ã_o...
· ..... · ·· ····
· · ., ...............,..... ·.... .
:.··0 SR. HOLLANDA~CAVAlCANTL-. Eu': nunca:ac tiye; · ~ ,;1
::.-O:$R. ·MINISTRO DO-JMPÉRIQ .-:·Mas--.muita~::gente:~as teve ....
Tanto:,,eujul_go nec~ssári.~> ~:;refor.ma~·do.:,regularnento! ~.e. ~24 d~:julho; ·
que ·tendo mandado reunir_;:.o.s ~papéis·cqueJhavia:':na;:.se.c~.etar.ia· sobre .
este ~objeto, _os: enviei à s~ção do conselho:.do::E~tadocpara Jndi.car.. as ·
alterações que se d.evl3m:fazer.··no·. :dito :;regulam.eato-~: Ont.e.JTl fui:.··.informado qu_e oc:parecer ·b.n:~vemente. ,será,apres.enta:do .ao;_,governo; .. ,
Mas disse o nobre senador: "Porque o ÇJOVerno não o .re.vogou.-:logo;?:·~;,.·,
E eu responderei: -::7.'POrque:. era necessário. haver outro .:qu.e:•..o substit\J isset. pois :não.·..devia dic.ar ,:··este:: serviço: inteiramente.: abandona- .
do.: e, se r:n. reg ras, que o :d.i r;,i gfss;em .•:.É·· ne.cessá;i o, :disse· o .~Uustret:se~ >
nadar,: que·.b: governo;se .conv13nça de;.. que o·.el.emen~o:,,religioso~.é o )
essencial para a catequese. .Concorc:lo .também .neste~"ponto:,· e·. tam:::.:
bém·: n:o•:-meu·-:ielatório; :verá· :o nübr.e '.senador~~enun·cia:da ·.a :minha :op.~: .: •
nião sobre. a~necessidade; ,de::vinda :de<missionários- para promoverem·::
a catequ.es·e~ ...:. ~. :.: ,_.·:,.·,;-~: ·.<: ''~:: :·; ·:::::' ~ .~:
~-:·:;~ ;.::>·:
. : ·.·: . /..:
: Reconhecendo.·.o ~:governo que: havia ·algumas::dificulqade·s .n,a.·cor':'·.'
te 1de::Roma .que ~erribaraça.yam: a .vinda deste,s,!m_i_ssioná~ios;, entrou:.::;
em· negociações ·com a me.sma,corte para: 1que ·.s:e,..jremovess.em::tais::•
dificuldades .. Disse, .mais ;.no: meu relatório ::que tanto.::() gov.er~o. re:- :1
conheceu a necessidàde.·,del.es·, que:.tinha .mandado. . buscar.:·.30.0 pa'r.a"(: ·
satisfazer as requisições dos . g_iversos presidentes .. Parec~·rri.erpOis: ,,
que:por . este· lado do :ser.v.iço·.púbtiç.o o .govêrno:tem·feito:.tcido quanto
era ·possível; 1tudo·: quanto-:estava·,a:·o seu ·alcance.~ ~·i .) oh· ...-:.· .J •.
·ocupou-se também .o:: nobre is enado r· com·o arq~iv.o p~_blico, .:e; per-: ~
guntou: se o ministério .atual:: dava· a: ·esse :estabelecimento.. ·à' mesma',:•
i
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importância que certos ministérios lhe tinham dado, ·ou· se tinha in· :
tenção de extingüi-lo; perguntou -mais se na· reforma' da secr·etaria
o govern·o· :tencionava acabar com aquela repartição, unindo·a ·à· se~ :·.
c reta ria do império.··
· Se -fosse ·preciso· alguma prova. de que ·o governo não 'tem a ·
intenção .de extingüir o arquivo público, o ilustre senador· a· acharia
no meU relatório, porque aí declaro que o governo tendo reconheci·
do a necessidade de dar casa mais espaçosa ào arqüivopúblico,· a fim
de que melhor pudesse desempenhar os ·fins de· sua criaçã·o; e que
tendo encontrado como encontrou a maior·' facilidade. e Os. melhores·
de·sejos da parte dos·· religiosos de. Santo Antonio, tinha .. ·mandado
proceder às obras, :necessárias numa parte do ·seu :convento para
·-. · ··
nela estabelecer essa repartição·~
Quando se procede assim com uma instituição fica fora de dú~ ·.
vida que não se tem em fito extingüi-la. · Declarei também nó meu
relatório que o regl:llamento porque se rege o arqúivo' públióo não
pode hoje corresponder ao seu destino, e que ;por isso o governo
julgava conveniente; retocá-lo. Quanto a reunir· o arquivo ·à secreta- ·
ria do império, posto que.eu já tenha mais ou menos opinião .formada .
a este respeito, pedirei licença para não dizer· desde já qual ela seja,
porque podem até o momento da. reforma haver circunstâncias que a
façam ·modificar. . .
Falou depois o nobre senador· sobre a· biblioteca pública, e cen·
surou o governo por ter,comprado a livraria do Dr .. Pedro de Angelis;.
disse que não sabe que valor possam ter esses livros, que supõe ser ·.
nenhum em relação ao preço que custaram,· nem que ,obras· serão
essas que não haja na biblioteca públicá. Devo: informar que quando·.
nistro em Montevidéu. tinha ·tido autorização ·.para· o ·ajuste; ·e em
conseqüência dele foi a livraria remetida para o Rio de Janeiro, e o
Dr. Angelis apresentou-se. para receber o seu· valor;: o governo não
podia: deixar de pagá· lo, ·porque era um ·ajuste feito pode-se dizer
que solenemente.· Não se pense porém que.. o ministro que ·nos pre·
cedeu procedesse. mal mandando fazer. essa compra1· pois '.·ao con·
trá rio. entendo. que fez: uma aquisição· importantíssima . para a· nossa .
biblioteca pública...
... · ·.:.ín::;.t<:...
Esta livraria em vez de. s~r:composta, . como o ilustre senador·
supôs ou como o informaram, de obras inúteis, de .folhetos sem· va•· ..
lor e sem significação, contém obras importantíssimas sobre a. his·
tória da América, sobre· viagens· interessantes, ·notícias importantes :•
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sobre .,limites, muitos mapas, etc. Se o. nobre:·.senador:·quiser..·con~:.
vencer~se disto, eu posso oferecer à sua consideração·· o: .catálogo:.
dessas ,obras,: q~e corre•.im.presso, . . e. que.·tragai. C.O!ll.i_g_o.: :~é:l.i:b~ .-~léllJ:'.·
·dis.~q o no~re. senad~r que qyando já estáva feito o ajuste, o. Dr. Angelis. recebeu de um livreiro da i'nglater~a um~ "carÚtcom'
ofe~e~· .
cimento do preÇo .mais avuhaCio': do .qÜe. aquele . por
(Jj3râsif':tinha' ..
ajustado a" süà 'livrariá'. EÜ··.~-~~ ii\/e oc'àsüio .de Mer, esÚi':cárta~ -~às:·.
Um. ilustre senador, que é C()nselhe.iro de e'~tado,, ·.que~ m~· .rne'r~ce·, ,)
como a tódo.s que· o".cçn.hecém,J>ar~icul~r cônsYélé~é:lção, "viu-a, ·e·· está
perfeitamente ·infor·llladó .disto: . ··
.: · ·. -' :
· ·.·. ·. · '": · '··· ·

um

quê

..: .: .-

~:~

..... , -_..L : .

·. . . . ··: ·-- . :: . . . ...
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O SR. VISCONDE DE ABRANTES.... Apoiado
.. ,
-··
...
"•,

·'··

'··'

-

'

O SR .. MINISTRO :DO IMPÉRIO-.. Direi mais ao..nobre. senador
que esta bibliQt~ca ..:c~~põ~~~~ ~de 2.'785 vply~~.s_... _i~pres~~s. :. al~p-1 .
de 1 .. 291 documemos,.,mapas e manuscritos importántes.,.D.evo mais
informar ao. nobre: seoapor_ que .. é muito jnsignificante .a .porção .de, ·~
livros dessa. IÍvrari'a. ..qU~ já e~istissem .~a ·~q:ssa···bibtlo~êca; mui.tÔ. ·
mais. pe. três . par~es. d~)oda a po.rÇão ..adquJi.i.da ·não :havia:r1a b}.BHo~...
te_ca públ,ica .....Âig'uma's'd'as, ,obras. são raríssirna~·.-·
é' 'só·, . ; ·~e
. 'p.óde~iám'
I
..· . .
·.' . : . '
'
.' ' •
.
obter com mu.ita ,d,if.ic.uJ~ader Ainda. hoje ver,ifiqi.ü~i'nt>v~mem~e t,udo ·
istO,, mandªnd~ ·c~amar Ô. e,mprégado': qlJe ja'z. ~S. v.e~es dg hib,li9'tecJ~~ -·
rió,' 0: qúal'me i'rifôrmou mludanl'émte.:a este'respe.ito ... se o':nóllre.
senador,· repito,· qú~i,ser,\~·P·~·~éd·e:r·.a·" im.pÔ_~tâ·nÇi_~:A·~~t~s obras, po~~~;·
oferecer .à sua consideraÇão o' respectivcr catãlogb; e' se quis~r\ie~··::
rificar a ~xist'ênda dessàs' obras; é''taci(fazê~lô: ri'k biblioteca pÚblic.a.
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Passando ao tópico de. obras públicas, pergu~f~u: o ·.no.b;e ,s:ê~~- :~
·-~··:
~. ,_,:.~
·"> ...•.. ~·
dor se acaso
não
.seria
melhor,.
em
vez
de
votarem-se
todos
:.os..~ anos·.
··-··~
~ -~ ~~.'·
~-.
~
~;IL'·
510 contos para ,obras .gerais e ,au~ílio das províncias,,.abrir7se. um
crédito para :se. c~~tr~ir u~. empré.sti!JK> ,~,o,m. _o. fi~ ~e ac~di,rêse. à·~ .•
obras mais urgentes :das. provínc.ias,-e. JLemp·~e.gan~o a Cgnsigna9~0· ,
anual. dos ·600 e· tantos contos no. pagam~nto dos.Ju ros, .~'na ~ITlorti~ª~· ·.\
ção desse empréstimp .. Parece-me qye o ilustre senador não; quis;·.;
enunciar a este ·respeito uma opinião jáJormad~~ -.e apenas aprê-.
sentar a idéia à consideração ·do,Senado;::Mas ·C~mo.:pediu·a minha,:
opinião', direi, sem entrar em riiaior desenvolv:imento,; que... semelhan~,,·,
te· operáção por ora ao .menos não· ~e ·parece:.prudente; além. de:: que::
nio ·produziria resültado:satisfat6rio;: .... ·.;c
· ~·
·:. ·:.~
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Prtmetramente um empresttmo·' nas atuats ctrcunstanetas· paraJ
ocorrer às necessidades rri'ais· ~Urgentes:: das >províncias sel'ia: um
35··.

j

mal . para o tesouro; por não.
estarem· ainda bem conhecidas as i obras .
:
mais· 'necessárh:ts.
. :
.. · . ,
Na ·aiualidade·este-empréstimo· ou:· teria dEf'ser rru.iito exage·rado
para· que s'e atendesse à maior parte das provínéias::e fósse eficaz,
ou teria :de ser aplic'ado às óbras<principais· ·de,aJ'gumas sômente~· e:
isto daria .lugar a ·ciúmes das que: não fÔssem corite'rr)plâdas~' ciúmes:.:
que não convém'·alimehtar. : '
·. " .':: f · '
•
•••
•
·
;

o

.·

Demais: o emptésiimo rião dispensai-ia :corpb regislativo de ..
votar· todos· ··os anos ·~nía ·quÓtá·p~fa·: outrás. ·obr:~~ Urge6tes; · ger~~~·s ·
·ou provinciais que fossem aparecendo·, i:( que rião ·pudesse·m· deixar ·
de ser prontamente· atendidas.: · · ,.. ·. · . ·
:·:· ;_:: ·;
· .
. Parece~me· ·pois, ·sem pôr ora; c'i)'mà:disse,· entrar··· em •mais lOngo
desenvolvimento; que esse ·meio nãó convérii ser adotado ~ ·
··
Sr. presidente, devo conclUir, porque· assaz·
'tenho já alon- gado; masnão o possolfazer sem tomar em··consideraç'ão·:uma ·proposição do nobre senador enunciada ;no principio do .;sei{ 'pri'méiro '
discurso .. Nessa ocasiã·o: o ilüstre ··senador, fazenHo-:ilte âi 9uns elogi'oS'que não mereço, mas q-ue àssaz lhe agradeço, disse que lamentava·
a minha posição por faz~r parte. de uin ministério·· qUe. tinha· por •pres'i·
. .
·
· · ·· ·. .. ,· ·
. . ·, .· ···
. · · ·r · ..., .. . . :. ·. · .. . ·
dente do conselho _o Sr. visc()nde de. Paraná, o· qual ·ente'ndia· que·.
como tal devia impor sua vontade átôdo~tseus 'cdlegas,. e. qÜe·'devia· •
.exigir ·dele~ que subscrevessem· á't~d()s tis atbS"de sua· vÓI1t.adé.;s:em:'
a menor reflexão; que enfim os que·ria fi_sc~lizarjulgando~se ·superiqr ·
a todos os ministros.
· ··
Qual seja, senhores, a· pbsição do Sr. presidente do co'riselho
em relação aos .Óutros miliistros; e qual'a destes 'e'm' ;relação· a seu.
chefe,. já foi explicado nesta casa tanto pelo ·s·r. presidente dó con- :.
se lho, como<pelos Srs. mi'ni'stros da guerra e ·éJe' •estrangeiros, e ·n:a
outra pelo Sr. ministro ·da justiça;· todos protestaram' :contra; seme~:. ·
lhante· proposiÇão. Hoje chegou a ·minha vez de tarl)bérri fàzer o.· meu
protesto.
··
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Eu pensei, Sr. presidente, que s:emelhante's~·-insinuações, que só .
poderiam ter algum .me·recimento, sendo: inexatas,. quando lançadas
no· público como um recurso da oposição para ver se assim ponse-. :
guia plantar a desconfiança e a desarmor;tia entre ministros,, desp~r- ·,
tando por esta forma o seu amor. próprio, teriar:qi:::cessado depo_is d~s r:
declarações dos ministr_os a, quem me. referi,. .,
..
O SR. D. MANOEL;~ Peço,.a palavra;
I

I.
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pudesse pensar que na realidade o Sr. president'e do ·éó'riselfltJ<êrfg"ia·
:::se :juiz:.dos atos'~dós 's'eüs 'bolêgàs, e'''s'ei.J ''supe'rió'f.:.~impbhdo~ihês~a ··sua
. ·vontade:,· eaotriesmô tempo pen'sava'qu~· C)S~:fninist"ros ~atuàrs:·eramctão
.. inábeis ·ou tão fr:a'Cos que se' humilhassem ao~ponto~;de serem nienós
. Jhstrumentos:da··.vrintade alheia~::ourtãc{pouco·.'dignos:qüe p·raticâs·sem
::.atos.contrádosà·suarconsciência·;:·teri·a·~:decerto~já':muda'dd·de:opinião

.
I

·. à·vista.:das :explicaçõ'e·s ··a qu-e,·:alu'di;. e a·queles:.;mesmos~rque· e·mpre·
gassem.:fais. pl:oposfções como·rre·curso:~dt:r ·.oposiÇão":· [declaro· que
não faço1 :alusão :ao ·:nob:-er senador) r: déviani~ tê~ lo; jà: abando·naâo por
. convencidos de sua:; ineficácia:: ·As .palavras~;porém;ido honràdo s·erta·
'·dor provando·.:: que! S.:~ Exa>ao:-m·enos airidacnutre: as''mesmás ·; idéi'às
a esta respeito, sendo·proferidas:nà<:rr1inhã presença :obrig ám~me•i a
· .também deel'arato., p·ela primeira/:'ma~: última -vez:··ql:lef désdé:qué: tenho
~ a honra ,de :sentar~me nos cons·elhos.·da'::chroa<"nãt:v~tenho'·:.encon'tréiido
cla·.parte·do·Sr;pres·idente'::do cOnselho sen·ãoimuitâ estima ·e>rrü1ita ·
consideração, muita lealdade e dedicação,. qualidades estas . à :que
·procurá retribufr por: maneira' corre·spondênfe! "·. ·r,··" : .-. -::,-' _..
( Os ministrOS; Sr; presidente~;·: deciderrf;'hoje m(·hegóciós ;.c()mo
... sempre ·foram' decididos.·: :Amigos.·uns·dos.;outró-s,':resp:eitándo;se:'mu: tuamente,· não tendo fel:izmente:•aparecido' entre ele·s . :o::menor gérthEm
·de::riválldade," expõem··,todos'): nas·.·. cónferências-.:suâs :opitiiões:.:co'rrf a
.' maior· fráriqueza e liberdàdê~ Animados tódos :por motivos.' ':nobres· e
·. tendehdo~ao mesmo·. fi m;:êhegam de· ordinár:io.;a.: um-ác6rdo. ·depois :de
' discutirem ·~obrei a\ so.lução: das questões: maiá:• impor.tantes~..que :cor·
· rem pé los respéctivos: ministério~. Ami.gó da···discussão.:'e até darcon.· trariedade, .como• bem~ disse na Câmara·doS,:SrsSDéputados O'iSr::..mi·
·. ·nistro .da,justiÇa, o .Sr Atisconde·:der:Parariá ligado~a:todós ·rio-s·) por:laçps
anter:ior:es e firmes:de muita~estima e de:muito :res:pei.to~ ·não·tem no
gabinete .senãó.aquela'·influência mor.al'~'e; le.gítirna,a:·que lhe,•dãodi·
reito~·a sua) Iustração: e1.a Ionga.·prática:. dos·:: negócios·.1 públicos·:; Como
presidente do co.nselho .·exerce. apenas\a ação,benéfica:)qüeré:indis·
.pensável para .·.que.: haja sempre ·nos, atos ..do ::'miriistério'··unidade de
pensamento, e se manténhà'·.a:solidariedade; que:: é; es.senciál. .na;;s'o·
· luÇão· das ·• questões . . pólíticas::.e .nas. ,ma·is:; i mpôrtantes:: da~:·admTnistra
·.·Ção; Desde que::entreicpara .o. ministério. :·Sr. :p.residente~::·ainda·.um&
·só vez ·não.:me,:achei colocado ::na :posição.: de;;subs·cr.ever· a:: um; ato
. qu~lquer. contra~::a minha::vontade~···Jomo conscienciosamente:·a.-··res.ponsabi lidade :de. :todos. ros.· meus:. atos~ quaisquer!..'.que. eles. ·tenham
1

1

III!

sido, tomo-a. pelos. dos meus co~egas, .e Isto ~ue ~igo de. mi.m digo
de todos .eles ... ·
.; .
·., ·: .
Pedirei pois lice,nça ao nobre s.enador pa.ra rogar-lhe que em vez
· de lamentar a minha posição acredite· na verdade das minhas palavras, e na sinceridade ~dos meus. sentimentos, porque se convenc.erá
·então que. e'u não tenho senão motivos para cada .vez mais. apreciar
a subida. honra. de haver entrado para~o ministério, tendo por. colega
e· por presidente do ·Conselho um estadista :tão· distinto quanto ilustrado, e tão perfeito cavalheiro como é o Sr. visconde de Paraná •.
Peço desculpa ao. Senado; por ter tomado. o. seu· precioso tempo
com estas considerações. Fi-las por entender. ·que assim . ·cumpria. um
. dever de lealdade, e concluo agradecendo ·aos:. nobres senadores a
benevolência com que se dignaram honrar-me.
O SR. D. MANOEL- Verei,· Sr.·presidente, se posso seguir·o
discurso. do nobre ministro pela ·mesma ordem por que S. Exa. se
. dignou responder aos ;qu·e eu proferi na .sessão de ontem· e sextafeira ..
Começarei pelo tópico relativo à dotação: de S. ·A..a Sra ... princesa D. Januária; e pelo que disse o nobre ministro do império há
·pouco vejo que o Sr .. senador pela provfncia de· Minas. O' ano . passado não teve nada em vista,· não sei mesmo o que quis .fazer com o
. seu discurso relativo ~à dotação da Sra. princesa:· não seL Sobre
que chamou ele a atenção do governo? O que: é que até· agora se
tem feito? O Sr; ministro diz-nos que a licença .foi prorrogada~ Pois
o ano passado quando. falou o Sr. senador que: é hojEr presidente do
conselho não. estavam SS; AA.. com licença> na::Europa? O .··que é
. que se quis então? O :que se pretendeu? Não disse eu que ao .augusto chefe do .Estado. e .da fa:inília. imperial. .cumpria em> sua alta
.. sabedoria decidir o que ·mais. convinha :aos interesses do país, se
. continuar a prorrogar a licença, se ·tomar outra deliberação qüe jul.· gasse mais acertada? .O que se fez de. agosto até agora? Qual o
fim do discurso que se proferiu o ano passado quando se discutiu
o orçamento do império, discurso em que apenas se tratou da .do·
tação de S. A. a Sra. princesa D. Januária?. : :.
É para admirar, Sr. presidente, que se' levantasse um. ·membro
desta casa para falar no orçamento que compreende tantos e tão
variados objetos, e que se ocupasse unicamente! deste que· até agora
não teve nenhum resultado .. Tánto se prova .o, melindre do objeto,
· tanto estão justificados os que o ano passadóltdisseram nesta casa
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õ,_,que não .devíamos. tratar .·dele ,:e devíamos·:e~tregá-lo inteirament~~ à
. alta. :decisão- do algusto ·chefe. ·da.:.família·!lmperiaL
. .. ..
· ; ·.
· · Estamos completarrtente: justificados, porque . o· mesmo senador
que o ano passado tªnto falou a. este:· respeitO.; .entrando para o poder .nem um :só passo deu, ou se deu algum foi. o de:.• prorrogar' a
·licença que SS;· AA. têmpar.a'residirem na:Eur.opa,<como nos:afirniou
o Sr.' ministr.o· .do- impér.io. Quais as vistas·,·_,ainda p~rgunto; dó .discurso proferido. o .ano passado?. ,É_ verdade: que·.quem o. prof~riu--_não
estava então no :poder ... Eu. podi~l'·agora ·emitir a minha opinião. relati·
vamente .ao·· alcance. desse.·. discurso; mas, .. não .o· farei·, em :at~nção
às altas pers.onagens .s_obre que ele-versou; e continuo ·a- permanec~r
:na mesma·. opinião.:. que emiti :o ano, passado, que tal ·objeto se ~não
:devia tr.azer. ao parlamento, :que :devia ficar inteiramente· dependente
da decisão ·.do .augusto .chefe. da· família imperial. ·Já. vê. portanto· o
:nobre ministro que eu::não fal.ei ontem.sobre_·.este objeto:,para.dizer
ao ,governo_.._ que pr_qcedess~.,desta.:ou da_quela maneira, mas porque
queria justificar-:me. do:. que_ pisse na~-s~ssão-do ano... passado. em resposta ao Sr ..senador por; Mi.nas.Gerais, hoje ~pre.sidente do. conselho.
Pross.eguirei, Sr .. presidente, e tratarei· das presidências; O nobre .ministro reconheceu. ·que ,eram 'judiciosas as .:consideraçõ~s que
.. eu havia feito,. acerca da;necessidade de colocar.:.à. testa das provín. cias: .homens ilustrados, moderados, conciliadores, ;probos etc. Mas
o nobre .ministro·como:que.. reparou em .. uma.observação que-·-eu ..fiz
.r.~lativarriente a .conservar .o ·governo juízes •de ·direito em .presidên·cias de.províncias e disse: que a 'lei de. 1850; que estabelecu .incom.patib.ilidades indiretas; 'não -atou as· mãos: ao governo,· não lhe pro i.biu que.·. nomeasse juízes de :direito para·. presidentes·~-. ·
. {Jue grande novidade que me: deu. o nobre· ministro! Mas· desde
. que. ·.o, governo continua a ter a .idéia fixa :de· que.: é· indispensável
estabelecer as incompatibilidades; .de .que é indisp·ensãver conserVar
os magistrados nas comarcas, qual :deve. se~:: :_o·; s'êtf procedimento?
. É não afastar. os magistrados· das comarcas,. não~ ós tiràr para .empre:. gos:qe administração, não fazer·cóm :que os:povos: sofram·.có ,rrio;provisório, porque quase nunca o juiz .. que substitui:: se julga tão.·.habi_: litado ·como o proprietário. "Mas disse o nobre ;mini·stro,. ·e::. eis· a tan. :g!3nte,· dois ~desses;.magistrados nem têm ·comarca'! Ol:t! :senhores,
:'pol'i ·que· é. que: .o governo, . lhes·; não dá comarcas; por que . é: ::que: as
-:comarcas que vagam._ não· são ::preenchidas por' esses magistrados,
, por- que se vão buscar magistraqos novos? Não,."se-vê que,.o,governo

···as

quer ter lei de incompatibilidades para,' certos . casos; :e; não.:a:quer
ter para oUtros? Pa·ra haver coerência, o governo! não.·· devia. eml'ca·so
nenhum chamar. um -magistrado para ·.emprego: de: :administraçã'o.
Mas disse o. nobre ministro: "Esses magistrados ~vão fazer :um
duplicado serviço; sofrem maior· sacrifício, porque vão' presidir· províncias. e ser privados. . de. sua antiguidade. ~·,senhores; que o magis-·
trado vai ser• privádo ·de. sua. antiguidade rião:.h'á ddvida:~ imas .se· vai
é porque quer,:porque. entende•.. qüe. tem. mais:proveito· cdm. a, administraçã'o ·da província do que com. a comarca; :::Pois alguém .obriga
. um magistrado· a ·aceitar, por exemplo; ·a: presidência da::província
·de Minas ou da Bahia? Porventura o presidente·· da:;.Bahia não>'tem a
sua . vara,·que é a-de jui:z··dos·.feitos da fazenda da:c·apitai?.;S~•aceita
umâ presidência, é porque entende. que :é ·mais· conveniente;·' mais
consentâneo a seus interesses. ser presidente· da .provínciá do que
simples juiz dos feitos, e ·então. renuncia á:sua antiguidade; e até .por
outra razão, porque é .magistrado muito novo que. difi'cilmente drá à
relação a subsistir a :.legisiação .em. vigor·' Porventura Fda·qui pode o
nobre ministro tirar o corolário •de qu·e os magi·strados procedem
assim para· servir ao .Estado duplicadamente, com ·prejuízo· de sua
antiguidade?. Eu creio··.que. ainda não houve. um juiz. de. direito>que
· fosse coagido para aceitar ou conservar-se em. uma::presidêticia: Ora,
não é má pitança.:a: presidência do Rio ·de Janeiro; da· :Bahia~ de Minas e do Rio. Grande do Sul! Depois ·passa-se.de 2.:400$:para 8:000$;
passa-se de um Vm . .para uma Ex., para certas honras,·· armas' :apresentadas, gritos de armas,·. isto ·lisonjeia· muito .o amor próprio i de
um rapaz· e até de um velho. Não vi· eu "já ·no Rio de Jan~iró :passar
um presidente ou·: um vice·p~esidente, · enfim um: :governado~, :para
uma festa .levando batedores adiante, uma. guarda de. ofi.cial,·. clarim,
· e não sei que mais? .Até o meu pequeno estava. comigo ,à jariela e
disse: ·~'Papái, aí· vem o imperador." (Risadas·.na, galeria.)..:: . ;.;,i.:
O SR. PRESIDENTE- Atenção nas.:galerias~ . ·.
· ·'
O SR. D.. MANOEL ~ Vinham dois soldados de. espadas desembainhadas, depois o. .tal governador; guarda etc.\ Que desgraça .meu
Deus, a que;tempos.temos chegado!' •.: .. :
· .. ,.j·: ·. r· ~·'·
Portanto, senhores,· ·que grande sácrifício Jaz. um homem em: deixar um.lugar de 2:400$ por outro cle: 8:000$·,. em .deixar um Vm.1·.por
·uma Ex., em ter. as honras militares; .bandeiras·abatidas·e.rufos de
tambores? lsso.:é mau, senhores? Para· o .governo ser coerentei:consigo mesmo, uma.vez que tem ·a idéia fixa das incompatibilidades,
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~i~e.m.~n:t~ q~e _9: .~r~ 1 mi!1i~trcrcla tu~ti_ça·. é hole::um ._dp_s .maisia.cér.r.imos
s.ustentadores ... dessa ..medida, o gover:no~ ,de.via C:omeçat:'lpor.;:afastar
~~- tpdos:.: •~: :g~~isqy_er, ern.P.rêQOS<,de :. a.dmini~.t~açãO.iÓS ::magistt~dos,
fazê-los voltar para. suas .comarcas .. ,Assim.~'havia :coerência~:. Nem::-·.o
país está nas circunstânci.as que :seja indispen.savelmente:::ne.c.essário
éJUe ·.a ·sr·;· Juiz do~··feÍto~ ~a:,f~~é~d~~-;~_eja_;pr~.~idente::·da .~Bahi.a;~~cr.~io
q~-~ "~ :~.~hi;i h~.!·~~- ·p~·de_r. ,y.ivex·~~~.i e.~se.. Pr:.esid~nt~., .~-· o.:~esmq. di.gp
do H.iP}:1ra~_de_ d~[S.ul,. :9e:-Jy1Jr1~~:e_,cfo ~i.o de.,Janei.ro.:São: h.om:e.ns ·a
quem .respeito,; mas. ·não,:estão·ainda -nas circunstâncias. de :homens
p~·s~'s'sári,~s.; ·p_q_rqp·~·:,~t~'íi-~~~~·n_t.~; ~~st.a ._;t~rra:que:~nos viu•" nasce'r, ·Sr.
n:ti~i~trp, .~st()_lJ•,pe_rsy~~j~o. q~e·:n.ão- há.:. sen~o .um :.homem necessário,
que to~o~ ..n,os:.~_ubs~itu{mo~;P!3rfe_itamente;·:há::um;;só, .._e ·aého:~que1 é
uma grande. felicidade, Esteja· na Bania. o 1Sr. João, .o· Sr. Manoel ou
~. :.ªr;: L~í~,; é;·, i~-~Hf.~rer'l~.~i.:.c.ont~nto.: que seja: inteligente,' :honesto;~~:im.parcial e _dado. ao trabalho.. . . . . . . ·
.1 •
.. ..
:.:::·
Portan..~~ o . n9bre .ministro .n,ão respondeu.: .ao; tópico. do :meu discurso. relativo à incompatibilidade, não;~e.~. satisfez, :e:senti iss·ó·, pór.·
que desejava que .o n,q,pr_e .m.inistro m.e.~:"e.fut.asse ·•compl:etam·entê; respondesse satisfatoriamente .a·todas as: dúvi.das quEf eu: oliterrL e na
sessão de sexta-feira tive a honra ,de . ;o.ferecer: à:consideração ..de.
Sua Excelência.: .r .•.•. ·.
/ ... : · ·
.. ·~:::G>::J:.
,
Falou no presidente e vice~presidente de Goiás; S. Exa.- nos: di'sse que forma o mais alto conceitq,;d9'~Sr ...Cruz :Machado,. qúe·:.é homem distinto, e por r_tal .. r:econhecigq, ~na~:Gâm:ar.a :do·s!,Srs•. Deputados,
o~;~~ f~~-:.di~-~.ur~ps;tai~.;.Ql1~ m9iJo:;acr:editam•:ps.. s.eus .talentos~-e sabe.,r,. D,e.~_lar9.o:qu~. f9i _qqJ~.ga ·:des~eJJPrn~.m naquela; cârila~a,_ ,e nunca
-~~~ O!JVi: .di~qy~~s.õ,:.~~n_h~m qu~ pre.stas~.~ :Para nada; ;:J,sto ·é ';.franco.;·:-:e
nunca ouvi dizer. que esse s.~_phqr,. tbt~sse~;:c,onheci:mentqs.::\ ;onde . . os
adqljiriu :~l,e? . N~;)~J~man~ina?.Ap:rend~u::urn·: pouco·:.de· .·l'atirtK~e·:)creio
Q~.e faz .s.eus:.y~rs:P§·:.d~ ..d?é·.:;que,b.rado;, ê·algunS.''provarás d'ef:·:rábulla.
Ónde ·est~d~u e.le.? Que academi~ fr~qüentoLÚ?•Não::creio,·::méus:.se
nhor.es, oe!T,l c.cm.h~ci,men~ps adquiridos' na.':Diam~ntina; ;e ·:muito menos em conb~c,tm_e.ntos:. J!Jrídicos..
.· \")
. · :' ·.. ' ,,.:, J-c_;;>. ' ; >3
... O.SR.MENDES-.DOS:SANTOS - . .-~Sabem bem.·.:direito:. ·· ·. ,. ·
,.. P,~§~:: _[);!-:.:. M;~-~QE~ . ~ ·P()iS· ·não! .
.
··· · ....
. .9: S~,. ~~Np;~tD.OS.S~~TQS -;E .~ .Sr.. Rebouças ::cursou:1al_,.
guma. aca~em.ia?":::.: t.(:;,;, .:.: .. ..
. ~- .
. , .... <~ .
.-, LL >
. · :.o ·sR.(·· D. ·.MAN.Q~~ -.. ·. Q $r.,Rebouças é exceção dá ~regra( ·é
hom~m l.p.roye_cto~:JI !Js:t.rado~ ,~oxalá·: ,q~e .iOOU itos·: ma·gistrados ,e:.: .~dvoga~
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dos tivessem o 'saber do.· Sr .. Rebouças. Primeiramente~ há dih~renÇa
·entre a idad·e do Sr. Rebouças e a do Sr. Cruz Machado; ():.!sr.- Re~
bouças não é criança, e ·o: sr·.. Cruz ·Machado é um mocinho. (não sei
se se ofenderá de o chama·r mocinho).
· :·
Depois, o Sr. Rebouçás teve outra escola, e outro teatro em que
representar; a cidade da Bahia :que nãô é â Diamantina. O Sr~·Rebou
ças principou a aplicar-se ao "estudô de direito ':deãde tenros. anos,
e pelo talento que todos lhe reconhecem adqUiriu uma ~reputação;
já em 1831 fez ·na· Câmara dos Srs. DeputadOs" umá figurá;brilhante.
Por ora não vi ainda essa· figUra· do Sr. 'Cruz ·Machàdo; talvez venha
a fazer, oxalá que a faça; .mas por orâ :não''teriho razões para formar
dele o juízo que. há pouco. emitiu o nobre ministro .do ':imperio·; '·; ·.
S. Exa. deve sustentar a sua nomeação;·. contihui; póls a consi·
dera r esse ·indivíduo com todas as qualidades precisas: pára o alto
cargo que ocupa; mas peço a Deus que livre· a ininhá pãtri'a de ser
governada pelos rábulas,· gente de que· tenho o maior rríédo; Todavia
não digo que não haja exceções. . .
· ·
O SR. MENDES DOS: SANTOS- Apoiado.
O SR. D ~· MANOEL .-·· · Mas em regra, Deús me livre dos rãbu~
las, e não excetuo os da 'Diamantina.
.. ·· .
..
O SR. MENDES DOS SANTOS - O Sr. Cruz Machado rião é da
Diamantina.
O SR. D. MANOEL.:- Donde é?
O SR. MENDES DOS;'SANTOS·...:....··Do···Serro.
·o· SR. D. MANOEL:- Pois seja rábula do' Serró~ ·está dito.
Sr. taquígrafo,
tenha· a . bondade de emendar o· grande.' eàÓ · que
.
cometi; em lugar de rábula :da Diamantina, escrava rábulá do Serro,
apesar de que Serro é palavra mais feia~
· ·
O SR. MENDES DOS .SANTOS·- Pois o !Úgar: :bem bonito.
o SR; D. MANOEL ..:..... A palavra Diamantina :é mais' bonita, traz
idéia de diamantes etc.
. ·. '.
. .i
Vamos ao vice~presidente; O nobre mi.nistro.:acaba de dizef que
esse indivíduo não foi quem pediu a remoção, que·pes·soa que com
ele tem re·lações foi que disse ao Sr. ministro da justiça que ele
desejava ser removido, mas o que isso prova é que essa p·essoa enganou o Sr. ministro da justiça, porque esse·· indivídUo não quis a
remoção nem deixo'u o seu lugar, o que não sei se· podia fazer, Sr.
ministro!. . . mas enfim isso é para o ministério'· da jÚstiça, não é
para,agora. Resistiu, não ·entregou a comarca;'não qúis··dar posse
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.ao nomeado;~ v.. Exa .. não ,sabe 'disso?!:, Hei:. de. ·tomar· contas;·,·ao :Sr.
mi!li~~ro da.. ju~~!ç~,.:para q~e,.m~>;.Çi;9.~.: 1C_or:n qlle,~dirett~;essed.m:livíduo
conFnuo.u:. .n.o.. e~er,ç~ci.o, apesar.do .:.dec~et<tde r;emoção.. ·~i~;·;:~!t\,·:j:... ~· ·,
A causa. por qu_e COJ1tinuou :.eul :~··Sei:;_ é :qu~ tudo . se ·lhe,:.devia
Pe,rdo(ir, pqrq~~, _til"!ha.; preparado~~o jerre·no para, as ..eleiÇões;' e~: tinha
dito e_m cartas que para a honra da província o~: José de Assis :.MascarE:mhas n~o: q~yia ter~um.: votO:!::Jionr:a de.um.~;.C.unha, ::bonra der um
Cuf1ham,u.ito(igf1orant~·. Não,s~l. se,_há:· na. casa ·.quem o:cbnh~ça,:-tnas
fe>ra. ~d~qu.i. J}á ·r:nu.ita~~ .:pessoas .·que:,::•o . :c.onhecerl),;:: D.ep.ois:; de.: a!ldár
r~nuito.-te,mpo_ em·:ero.pre,go~, 'cre.io.. que oa: fazeqda,,Joj.' afinal' arranjado
na. magistr,ªtur~. :P ·~ gqverno o·~conl)erya J.~~,yice;-presidente,.: porque
q~~r ...•pagar.~lhe. qs.::;S(3rvi9os· que. ··R-~~stou. •nos.: poüco's dias.· de,. ·ad,mi.nistraçãq:~ : :··' lssq_: é. fnsupor~áyel·; :Sr., ·pre,side.nte! ·Ou.ero· ver esse fato
contestado, ·quero ver .s.e m.e :~mganam. as minhas.,cartas .d.e~·:Goi.ás.
C9!1tipu_e·po,rt~nto_. $•• Exa·. o s·r; miQistro·: do império no:\~eu )úízo
vantajoso dos talentos, do saber, da prática e. das virtud.~s·. do .$~ .
.Cruz e do ~r:;Cu!Jba_;. para rlJLrt:' iSS();.é indifereQte~ ·P~ço . ao;·n9bre ministro .P~r,a ~q~e. c,_()!'l~il).ta,q~.e ew~am~é_n:r co.ntinu~ no m~ujuízo acerca deles,j~í~o qu_e_ seg.urame~~~)he,s: r,tã()_· é. yantajo~o. · ·:, ..:_ .
. . _D~ixando os-S.~s.:Cr~z e Cun~a.Jrei a outros tópic()~;.~obr:e ,os
quais .di~cQn~:~u o :'~-opre .mJnis~rq; :e. ·como. o .mais_·;· illJp()rta.n.te é:;·J)
.r.el.ativ() ~)?Qionização,. ~u oc~p~.r-m..e~ei .em .Pr;i_meiro. ·l.ugªr,:;para,: ·~,epois, se houver tempo, tomar os outros em consideração.
."
O. nobre, mini~tro, depois. PE}; ~?lar. cc:>!'Jl m_uit_a _.eruçliç~O;)~obre a
ma,téria, ~.E}.P.oJs .de; .~.xpor ·s,uas. opinj.õ_e.s a r_espe.ito dejaj J~epois.:Pe
dar desenyq,lvimentq, ~o que ,s,e ;app_a:· ern .~eu·. r.elatório, .dis$é,:::·.i~~Jávê
o. Sr. senador .qur;l_ n.o.ess.~nc.ia.Le~tamos :d.e ·,acor:do.ll. Grande<··fl3licidade é par.a.·mlr:nie>.. esta_r.~d~hacqr,dq com_.o, nobre .:ministro;~ principal_.
mente -~m m.at~r.ia.:·.de·.~tant.a.i.mpor:tânci.a; e até :écpara: .mim~,uma.·d~
pla felicidade, acost!Jmado; como:.e.stou, a· achar~me: quase· sempre ·em
desacordo com :seus ~·colegas, .acos.tumado como,.estou ·a: ~combatê-lo
na,. tribuna·:e:a ~ser..:combatido por:..eles ~ . ··· · · '·. :.:::::: ·: .::<t ·,: \.'
, :·.. Porém, senhores; não ·sei": se· estamos mui.to;::de ·acordo, •pareceme. que., não;rporque o nobre.Jilinistrccespera~·mundos e·,·fundos.~:da
execução da~ lei· das terr.as, . •e:.disse: ~~:Descte··que· s·e fizer. :a•: medição
das terras~ .desde que . •se.. demarcarem/os dotes~·tenho· aá.<mais;;.bem
fundadas. esperan·ças,·.:e razões :plausíveis para·ass·im .o: acreditar.,,: que
as corrent~~s de:i:emigração:.procurarão: às plagas do Bras.i-h,;-não na
escala. em ·que buscam··os EstadosJJnidos e . mesmo a ·Austrália,·::,mas
'
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em uma:·escala tal qué· compense o sacrifício que:·o :Brasil vai fazer
para atrair; 'braços( ·livres e indUstriosos;" Paréce~me :qJé é este
pensamento do -nobre niinistró;'le •se nãó-é, peço:·a'V.' Exà:·que·· do
seu lugar me faça um sinal negativo; e se quer explicar-se· ...
. > O SR.: MINISTRO DO ·IMPtRIO diZ algümas palavras que. não
ouvimos·.
· · ·.
O SR. D.. MANOEL __; Senhores/eu ontem disse:· .. S'e· o governo
supõe que com a lei de 18 de; setembro de ·1850 e -·cotn b regulamento
de janei·ro 'deste ano·. obtém.· braÇos para :o -país;·' engana~se redolidàmente. "~Isto. é. dizer que·, se o governo -sup·õ·e qUe extren'lândO' o· domínio público· do. particular, medindo e dividi rido as·terràs em lotes,
expondo-as à venda, obtém'-bràçós," atrai. emigraÇão::'pará ó~::Brasil,
engana-se redondamente. Era- preciso que o· governo-lahçassê; mão de
muitas outras medidas ·para coadjuvarem essas~ ,. :.!' . : ·
O SR.· MINISTRO '00 IMPtRIO __:, t nestephnto :que:· estamos
de acordo. ·
· · '
··
·O SR. O, MANOEL ~ Ontenidisse etFque;'ndstínhamos completamente enganado e iludido côlll a Jeitura·:dá 'irifé'réssarite '·obrá de
· Wekfield. O sistema •dessa obrá 'consiste· erh poucas· :palavra-s:··· mêdir e 'demarcar as terras, expô~lâs à venda;. e com·~o pr'ódllto delas
atraircolonos. to mesmo sistema da lei de 18: de setemoro:de''1850.
·Mas nas circunstâncias ·do ·país· este· sistema' não ··paSsa dê · um·a
utopia.
:~
··
. · 1·..
·
Nós êom ele não obteremos o ·fim que temos em vfsta;' eu já
dei razões; e não desejo repetir' tfque··disse ontem. iBasta, Sr; presidente,· a concorrência que :encontrànios, quer -dos 'Estados· Unidos, qUer. da Austrália; bastam os· esforÇos que os americanos e os
· ingleses fazem -a' fim ·de· chamar a -e.migraçãô' ·pará' esses tdàis países,
- para nos vermos em sérios. embaraços e di~lo·:mais/pàra não podermos vencer as ,dificuldades que :se nos antolham.
- ··
· Note-se que ;quando falo 'da emigração' certamente não tenho
em vista meia dúzia de portugueses ou meia· dúzia' de :franceses·. que
possam vir para ·este . ou aquele ponto do império;· isto .nã·o ·é emigração, não é colonização,'não é.'oJim: da .lei de·setembro de 1850.
O fim desta lei é· a emigração em ··grande ·.escala, é· u'má emigração
como aquele que ·Weckfield tinha em. vista .na .~ua·;óbra, é uma emigração como. aquela.que procura· os :Estados da ·união •. :
Logo, se· nós com o sistema-·:da lei: de ·.~etembr'o de 1850· não
podemos ter esperança de chamar:· braços industriosos· para o .Brasil
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por .causa :da (concorrência.· que~.yamos.;~ncon~rar nessas:;duas· nações;
poderosJs~iJ:nas:,<de que nos.- ser:v.e .ade.ir.·que~ dev.e tSér a:1base/da, colo•::
n.izaçã_q,. :d_e;_qu~ nos:. serve 'esse· .r.egulamento: confecéidnaé:lo:;~para, ;·a;
execução:.desta_lei?' · ~-:.
""
,:~" . . .
· ::..

. J)

que::~ ~ntã_o:p.reciso?·Eu::appntei::o:·que ,me:.ocorria;c.omo~:meio:

ll)ais ·prqv~_itos.o ;para.Jazer fac.e-<;e,~iPOJ::.a~sim' dizer;::-para;tobstar ou
de~truir a~· c.Oncorr;ência .~ Nos.-, Es.tad.o~: ..U.nidos:; a·s~·(t.erras: ,v.end,em~~e;
no.·B.rasil. as terras·.:devem:·ser;.dadas:.~de . ::.graç:a,i ·.Nos '.Estados·,Uriidos.
é_ indispensá'{el.:·que,:O::ernigrante:traga,·um ·rcapital:(para:.comprar,;por.
exemplo,,:as:.~O. geiras,de· ten:a,.;apesar·-de:.'que~,o.·preço:;é·Jnsignifi-·
cante, .como eu disse ontem, pois que não excede de 50 piastras;:
PQi.~ ,_bem, .0: -emigr;ante no ,B_rasil: :não~, precisará,trazer di'nheiro::para
obter.t_err,a~.• ··pprque ~á de tê-las: gratui.tamente~~~·s . ,. ·
·1 '' . .:1 .• , .i
· : ·:Mas· :isso ~.:contra a ,lei de :1:850,oé con.tra~o>regulament:o·; .logo· a
le.i, q,ue ~:.a base:;da:·colonização,:.que:~é ra:base:.de·iüm·:sistema, .não·
produzirá· nenh.um ;resultado. ·Eis·. o:.que eu quis ·:provar c·om. . ~os':fato_s
que.·. e.stão .:~ ocorr~ndo, com essa. imensa::corrente ~~de::emi_gração c.que·
nos· Est~dos: Unidos>:~obe atu ai mente.. :a ~:400: -~ .:500.000: pessoa.s ·por.
ano~· quando· . segundo . os:: cálculos :até·: :1850: .o. ~maior ·número foi (de·
229.498. Portanto' todas-:iessâs medidas. dEL que· ,o ;nobre :~ministro ~fez:
me'nção:hoje~~·e :•que··hão são··mais.·:do::que·ô 'âesenvolvimento:dci que
se .lê•: no: s·eu·~·relatór.io,~ sã_o .no.· meu: liumi Ide·. conceito inúteis:,.: uma·
vez. que. subsista a :base. da:· lei;· isto, é, a :.véhda .:das terr.as.k<. ·:_ .. ~ :· · .
. .,: ·Demais',:, senhores·,.·. pergunto, ·o('gpverno =só; quêr~.:para.;(nBrasil:
homens. que, tragam. capitais? ·Isto /é;: homens· -.que[~tenham:.rdinheiro'
para pagar·,:suas . ·;pass'agensx1e ·às ·,terràs.:·que/·c()m·prarem? :-:.Qu · qüer,
admite, receber todos· os.- colo11os··:pr.estimosos,· cliilda~··pobres:, :·s·enl'•
esse·s;recursos?.;Disse.. o·.nobre· 'ministro:·. " Nisso::pensarnos·;·nós:' tam~
bêm; havemos de •estabelecer··:: assbêiaçõe·s/ :havemos :·;de :.~: 1 dar:::prê~
mi os·;:": A quéní;<senhores?: Serão .os·. prêmios·:-quevdeftf:' lórâenStan;.·
ley em 1843·-para animar.. importaÇão :dos·ichins··nas.:colôriias::ingle-:
.
r:···. "
""''-1.
rr·
.....
sas, ·prêmios de 65 dólares· por cada:.homém :>ou--•mulher:;·:e ·a1::,metade
pelos· rrioços·:ment>res:·ide';.16 :ahos?~·serão..·prêm'los\dadós
â'rma1
dores :qt:fe . :quis'erém' importar:· colonõs?:•>~:... neces·sario: qtie .::o. ,·sr~ :mi~~
nistro~nos é.iq)lrqúe tudo isto•; :
.... ,. ::'.~t
;·,.,:·.: <
Q:.<hobre:: ministro ·:está pensandb ::ainda', e ! deve·: pensa·r; 2e•i,'há; def
contlnuar:?a··~pe·nsar;··m·as; senhoiés;>o negó'cio 'é de onze'::an'os·, não
é de ontem·;:tem :·ocupado'··as !7câ·maras·:·desdt:f: 1'843,'~• e: àinda ~~ hôje -nãô
temos· UrrfijuJzo::acerêa· dos<mêios de-:colóriiz~1r 6/:iBrasil?:·.~~::; d&2màis
1
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a mais, senhores, um objeto que; ocupa hoje o lllUndo inteiro; a respeito dele; estão cheias as revistas, os jornais,·as memórias;:os dicionários, tua o· fala em colonização;'' e. ainda ·o governo está· às apalpa;.
delas, ainda não sabe o que se deve adotar no Brasil,· ainda·: não formou o seu. juízo· acerca da bondade ou llão bondade.< da lei ·de {850?
Não :;compreendo isso;'· senhores. :Pois· fàzeis um· regulamento
longo, pedia 600:000$ para 'despender com colonizaçã·o, e ainda não
tendes nenr•Jm sistema?. Pois esses 600:000$ que, quereis ·anualmente
é somente para ensaios? Não compreendo,· senhores; ·e ..:por ·isso
não sei como o nobre ministro afirma que estamos de: acordo no essencial ..
· Eu fiz. a. minha profecia e o ·nobre ministro fez a sua .. Eti ·disse
ontem: "Não virão para o Brasil. braços"; e, repito, quan~q··falo ·em
braços, não·me refiro a meia dúzia de portugueses·ou de.franceses
que vêm: principalmente para entregar--se à misteres que não ·são da
agricultura. O nobre ministro fala~nos em seu relatório: de 7'0'450 es~
trangeiros .. çrue no último ano apartaram a esta capital;:·r:nas ·não·afir;.
mou que esses estrangeiros fossem para a agricu'ltur:.a; ·é prov~vel:
que a maior parte desses indivíduos ficasse , na .mesma capital,
e se entregasse a outros mistere~. que não a agricultura .. - · ·•'
...
Senhores: disse-se:· "Criamos núcleos de colonização: e com eles
tencionamos chamar maior . número de emigrantes;: porque, sendo
esses núcleos bem sucedidos, naturalmente os que os formarem hão
de mandar· notícia de sua prosperidade aos. seus parentes e amigos,
convidando-os a que venham para o. Brasil. " Esta é a idéia .'lu e oco r•
re·ao nobre •ministrQ~ do império,. à imitação do que~aconteceu nos
Estados Unidos. Mas pedirei ao nobre ministro que observe que te~.
mos um·grande núcleo de colonização, e antigo, falo da· colônia de·
S. Leopoldo·.no Rio Grande do Sul, e.pqrventura quais são. em grande·
número. os colonos.: que têm ido para· esse núcleo? Que o. diga. o
meu nobre., amigo senador po.r .·aquela província.
·· · . ··
O SR.~ FERNANDES CHAVES- É exato.
..... ··
O SR. p.. MANOEL - Vej~·se.. os. relatórios dos Srs. ministros,
aí estão,:. são documentos que nos devem guiar. Pois .numa província.
tão fértil, ·com um clima tão ameno, e que $e assemelha ao. da. Eu·
ropa, nessa província há um . núcteo de colonização .. antigo,; esse nú·
cleo não tem chamado estrangeiros para ali senão em pequeno núme·
ro, e quer o nobre.. ministro)isonjear-se de .que .-esses, n~cleos cria·
dos aqui e açolá, nas matas, como o do·Sr~ Dr. Faiyre, ~e. que on.tem
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me ocupei;'':.'atr.aíam: smigrantes:>para.:c>.: Brasil?: Parece-me· qúe<se·rá
uma·· completa<ilusão; ., .
,,,
:;r::· .. ·) .
.·. ·., :~.J;;j
;::.E;··senhores, ··há ~de·:<oirla'ndês·;~ inglês·;Lholandês :oiJ:alemão·, deixar
os. Estado.s.· Uni.dos·.~~o.nde ~vaL encontrar~,milh.ares. de .Parentes.: e· ami•
gos, homens ·.da mesma língüa. e religião, para::~yir ·às. plagas do::Hra•
s_il? Era necessário que as vantagens do Brasil .fossem tais . .e.tantas.~
tão,-·s(Jperiores·~·a. :essas :que . esses;:es:trangeiros··vão .encontrar'···nos ·
Estados Unid.o.s;:~e;,· na Austrália,.: que. os:;obrigassem· . a~.:deixar· .a·· sua
pátria, e, não ·buscar·;seus·,parentes· e. amigos,.:mas·. sim um··deserto
ou· lugares ,qnde•, só tem .de· encontrar ·estran.geiros... ·
_
· · Para que ·h~vem:os',de·::que~er. enganar: o país? ;:Por que .havemos
de dizer que não temos estudado esta mátéria? Pois, senhores, ·quando. um objeto é tratado .por ·espaço de :.1 t.;.anos . em.'·duas ::casas tão
respeitáve·is: c·omo as. do :padamento, quando····todos.\os ·.governos·: se
têm .ocupado. dele;··podemos:dizer que . nada sahemos . . a.esse.respei·
to;Jque andamos 1à,s:apalpadelas·,· que . :estamos estuda'ndo; ·meditando,
quando .temos o exemplo::-de. países quEf: têm sidq povoados:'po'r meio
de emigração, quando ·de mais a.·mais conhecemos o nosso paísr.a$
no~sas . circunstâocias,' e. vemos; que .essas circunstâncias . são,>po·r
certo muito ':inferiores àquelas em que se acham, por :exemplo,'·:cos
Estados Un_idos?: ·· :· .. · , : ·~ , . · .' :• ··
... .' · .., · , ·
Pois·. ós .estrangeiros preferirão .um~ país.·:onde.:o. Sr ..:ministro1da
justiça diz em seu relatório que os :crimes :. individuais são i.mensos ·
e horríveis?, E..note· o:: nobre ,:ministro do Jmpério.:·.que: se· nas estatísticas se. não fala::em .·estrangeiros:·é.. porqu·e.; nesses. lugares:remotos
há. raríss·imos estrangeiros: :Em.geral.os:::estrangeiros.estão· nas·~ capi~
tais', .e·não:·é· nas::capitais:.onde~·esses crimes-: avultam em 'tão·~· grande
número;. como',afirma<o nobre ministro da= jústiça'.em.·seu.relatório .
. Mas,:.digo>há de: o estr.angeiro deixar"üiTf.país:tão civilizadd;ítãó ·
adiantado; tão :próspero; comocos:..Estados Uriidos,-oridt7f,vai .encontrar
tantos parentes::. e':' amigos, .homens da. mesma:Mngua . e religiãó;::par.a
buscar as piaias<do... Brasii?:Aigl.Jém' acr'édita nisso.? 1: necessário
estar· cego.;.. ··
·'- . ... ..
·· ·;. ·1: :,,
Enql!lanto os .Estados Unidos pudérem admitir emigrantes·::da:'·.Eti:.
ropa, esses :emigrantes· hão )de ir para ali e· para a :Austrâlia;rh'ós não ·
tereni.os :senão:·: alguns: portugú~ses; e· to~o . :o mundo sabe: que.: Por~:
tugal não· :est'á::emcCircunstânci'as' .de :mandar .para .()~::Brasil. gr.·and·e:
número de colonos; :teremos alguns.>italianos, alguns;.malteses;:algu'ns
estrange·iros dé .um ou outro: país~. ·
. .
:i ·,
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Depois, senhores, não ·sabe. o nobre ministro, perfeitamente que
uma grande parte da emigração européia vai principalmente para::.os
Estados da União, aonde está, abolida a ·escravidão?. J: considerável o
número de emigrantes qué vão para esses .Estados '. em' que<nãô há
escravatura em relação ao número dos que vão para' os- outros em
que ainda ela existe. •
· · · ·. ·
_
Pois bem,· senhores,· os· emigrantes hão :de ·vir buscar··o_ Brasil
onde há escravos,· onde a., cultura :é feita· por escravos, e hão ·de
deixar os Estados ·unidos, mormente essa· parte· em:que nãô: há escravidão? Eis a. razão ·por. que eu ·dizia: :"·a despesa '.é.- e·m -pura ·perda."
E agora tomarei em consideração o que· é :relativo' à" ~repartiÇão das
terras.
· · Senhores, demonstrou ·o nobre ministro do· império, como lhe
cumpria para poder. refutar-me, que, quando. nos Estados· :Unidos•:·se
instituiu. essa. repartição chamada das terras (e. note-se);':uma: repartição toda fiscal, foi com-esse . aparato.· com:!essa grandeza·que hoje
tem? Pois, quando para os Estados Unidos vão 2, 4,. Si 6;00o·.~emi
grantes, como aconteceu nos primeiros :tempos, ·havia'iali ·necessidade de uma .repartição como hoje existe? E demais, essa .repartição
não é..paga pela renda considerável· que os ·Estadós' Unidos colhem
da venda das terras? E não sabe o Senado perfeitamente· que as duas
principais fontes da renda dos .Estados Unidos.· são: -1:0 , :direito das
alfândegas: 2.0 , vendas de terras?
·Mas, Sr. presidente, quero supor que desde o princípio'·tivessem os Estados. Unidos essa. :mesma repartiç-ão que· hoje :tem; estamos nós nas mesmas circunstâncias·em:que·.seachavam.os;:.Estados
Unidos? Ali, senhores, nãorera um ensaio que se fazia;' era: a realização de uma grande medida financeira. Nos. Estados Uilidos:.não havia
dúvida de que a emigração seria numerosa, porqlieitodos:.sabein que
quando os. Estados Unidos se :separam .da mãe-pátria :.estavam em
um estado de adiantamento muito superior ao do.. Brasil; logo, :como
comparar o Brasil com·os Estados Unidos, como. estabelecer uma ·repartição com tantos empregados com ordenados tão pingues, e .isso
como ensaio?
;_
.;,_: • ,:.
, Entretanto .-o .nobre ministro até me' chamou ·~e contraditório
porque. disse,.. referindo-se ,a um parecer que eu· a~sinei: como membro da comissão de. qU'e fizeram parte.· o Sr. •visconde .de <Abrantes .. e
o falecido .Sr. Franco :de Sá,. parecer em que .se .lembrava a .necessidade de uma repartição de terras,.· no, que eu concordei, .disse:

"·Admira, que>o :·Sr ..senador :.que.;:assinou···o .parecer:;·.yenha,.combater
a':repartição.~·-· Eu:_não ·combati~::acrepar.tição,· :ntas õ luxo;;del.a:·';·;' .: !.•• .
.····.O SR.· PRESIDENljE:DO,~eONSELHO:diz· algumas:::::palavr.as ·.que~
não ouvimos;:~.· ·.· ·
., · <<:.:· : :~;.: :....~ .: .. . . :d>:.:·
:. O SR.· D. · MANOEL -·. O que é iss_o? Há- novidade?: (Pausa~l
· .. O ·SR.; PRESIDENTE~-···· .·ü:"·nobr.e:senador.~pode: conti:nuar:;.: ~ .··.! .~ .
. · :..O: SR. :o'". MANOEL +- ~Eu.~:não; :combati:-'a :repartição;.• ela ·estava
nalei,.. nem'.o·governo. podia: deixar de,.a cumprJr;.;má's a:lei·.não:·.mar.;
cou. o número de empregados ne:m os venciméntos~,: . o:·.que eu· com~
bati JoL.o .:número :·excessiv(): .de:··emjJregados· e os;:~grandes venci·
m.entqs. ::
··
... .
.· . ~
:: .
.; :. ::..
:r :;~·· .. ":.
·. ·' O:rSR. PRESIDENTE. DO >.CONSELHO torna a dizer~ algumas.~p~~:
::: ·.
. . ..... .. ., ................ '
:>' · .. · ......... ~,.,. ':'· . . .
lavras.·. . i_:
.·.:. ·Q·, SR.· :O.··MANOEL:.;..:;...-..Continua•.;à: novidade.?:·Eu :não· respondo·
ao::Sr.·presidente. do·conselho;.(.estou ·m·e~dirigindo··tinicamenfe ao.:•Sr.
ministre>.: do· ·impéri:o., os·. meus·.negócios· são ·hoje. com·el:e .exclusiva• , 1
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. •· .: · : .Logb: . o. Sr:... ministr'o., não ·:teverrazão;~de>acoimàN'ne. de contra~·
ditório ... :
.:··. · ·' :: · :·.-.,,·:·~ ....
. ::,:c ... ··
...
::·O· SR:;· MINISTR0~2DO IMPÉ~IQ:;-··.. Eu' referi;.me ao regulamento
primiti:Vodeitó:pela seção do·córl'sélho.de. estado:.erri qüe./a .repartição
vinha organizada, e com .a qual o honrador senador concordou: : ::~
, ·. ·;"O::SR.· D.' MANOEL ~;Eu. disse,na.:·casa .que~assinéi o.'trabalho
dá:corrüss'ão;· .mas::a :glória perténce . àos Srs. visconde:Lde:Abrantes
e Franco de Sá~.~·.·;, : · ·· · ··.·•.::, ;:
· ':::r :,~ : .
:.:.,Q SR.:.VISCONDE:DE ABRANTES::-· -.Tratá~sé~.:dó: regUlamento
que foi organizado em execução: ·da lei .que. nós ..·f.izemos:;\:. <:- :· ·
O SR: o,.. MANOEL - :Já :s·ei; ·.basta!.··~·; .o ·.q'úe.:·adrriira: ·.é· que· o
nobre ministro ainda· hoje viess·e com:·'essa. argüição queJme -foi feita
sessão ::passada, e'.à ·qual respondi· .satisfatoriamenteL·Eu. :estava
com: a :min'ha vara~~.:e .recebi :um :Ofício . do Sr~: ministro do Jm'péri:o ''de·
então, :que ·:era::· o· ~sr .• visconde . 'de·:Monte: AI egre,•. ':remetend_o~ine··~cópia
do· regulamento···.das ·ferras.~,,que .eu:·sàbiá: que>era" tràbalho(do· fale~;
cido senador ,·q: Sr~ ··Maya ~ .. O Sr.~ ministro do· império·, de ..eptão.cquis
ouvir :·a :minha ·.opinião- a· re·speito.•'do regulamento. Eu ,.vi:'·:.o regula··
mento i ::mas ·~não·.: fiz .; sobre·. ele :o ·:menor.. exame~~ disse r: comigo': . :·~É.
obra:do·Sr.'Maya;:.:não·:heLde: ser .e.u que conheço . o>Sr. Maya'a:Jundo
que duse faier-lhe·:a \:menor co·~réção ·.ao seu trabalho.".:· Assim: o· disse
nesta· tr.ibuna; serro regulamerito;.:tiver. defeito.s,:·não meo.JLilgo·.:compe~:
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tente para corrigi-los .. Pareceu•me =que o regulamento era bonüq)orque com efeito o Sr. Maya:_:,~ra um. dos primeiros: jurisconsultos do
país, homem· eminente nesses trabalhos; ·de quem apenas rne considerava discípulo. Eis a resposta que dei o ano passado· quando me
lançaram em·. rosto daquele lugar a minha aquiescência. a esse ·regulamento, e que me parece que .. o,_nobre~ministro há de aceitàr como
uma prova do meu .respeito, consideração e acátamento à ilüstração
de um homem tão conspícuo que o Senado e o. país .perderam infe~
Iizmente o ano passado.
.
·
.Já vê. portanto o nobre ministro que não. há em mim a ·menor
contradição, eu quero a ·repartição, nem posso · deixar de querer
!Porque a lei é .que a criou; mas á repartição deviá ser· montada em
um pé mais modesto, porque não era mais do que um ensaio ,que
se ia f~zer; se ·pelo tempo .adiante a experiência· indicasse a· necessidade de .alteração do \aumento,. o..nobre ministro· pediria· para isso
a necessária· autorização do corpo· ;legislativo. =Mas,. repito,. desejava
que o nobre ministro me provasse que nos Estadas Unidos no come•
ço, foi a repartição a princípio :montada no pé em' que se acha hoje,
que é um verdadeiro ministério, um minis.tério pelo qual se arrecadà
uma grande. parte da renda pública ·proveniente da ·venda .de. térras.
O SR. VISCONDE DE ABRANTES - A ~o correio també'm é
muito avultada.
· · :·=:
O SR. D.: MANOEL- Eu não digo. que não há outra renda, mas
o que tenho~ lido é que as rendas principais dos Estados Unidos são
primeiro a das alfândegas, depois a venda das terras. . .
· ·
O SR·... VISCONDE DE· ABRANTES.- Nem há outras; as rendas
federais são alfândega, terras e correio.
O SR. D. MANOEL - O nobre ministro tocou em. urn ponto que
tem toda· a conexão com a colonização, ... e que por diferentes vezes
tem ocupado . a atenção da casa, é a colonização por ·parceria~ O
nobre ministro diz que o governo ,não mandará buscar colonos· para
os repartir pelos senhores dasterras,·que não fará essa·despesa,.mas
que também .não é oposto à. idéia da colonização por parceria,· posto
que a julgue apenas como acidental. ou .menos principal, como súb~
sidiária, porque a verdadeira colonização é ·a da .lei de . setembro,
isto é, a venda de terras, e com o produto dela a aquisiÇão de colonos.
Senhores, decerto. erraria o governo .. se·,mandasse vir: colonos
indiscretamente para .os distribuir ··pelos .lavradores; são os lavradores que devem fazer ~ssa despesa; é por es.ta razão que: eu o ·ano
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Passado tantO• -insisti -para que OS·- produtos' ;da nossa ·exportáçã·o.; fos~
sem livres direito; eu .queria com·esse·-~·ai:imentô ·de -renda. dos -la~
vrapores habilitá~l6s :para poderem mandar contratàr colonos;·íindus~
triosos na Europa, ·a fim de virem para suas terras. e .. entrarem~·corrf
eles em ajustes, como ·acontece. 'ria colônia do nobre se'nador. por
Minas:;.os·r.Vergueiro~:.:·'·.·
:.. ·.: ..... ·-:- .. : ·
..: .:.':-~
.Esse nobré senador, -que: fo.i um rdos primeiros que ,>pensaram·
nessa espécieide: colonização, atentando :para· o futuro do país,:.tentou:
esse ~meio de colonizaÇão. e<tem. tirado dele vantagen·s, e--nem: o. no·
bre senador tem perdido, nem também· os colonos .que:têm:·aport~do
a Santos e que depois têm seguido para aJazé'nda de s.· Exá. têm
sido prejudicados: Alguns já são: capitalistas, têrn. .terras .suas, vivem
contentes :com as: vantagens que' colheín :desse· contrato:, que·' é fiel·
mente observado pelo nobre senador.; ..
··\;· ·
Bém,:. ·af n'ão tem o~ governo mais nada:- a fazer .senão. dar pro~
teção:geràL.que deve a todos, e ao ·mesmo :tempo rec·omendar aos
nossos .agentes:·consulares que examinem:·com· atenção que espéci·e
de colonos v·êm para o Brasil, para que não-sejam prejudicados· aque~
les que os mandam vir, e que para isso· adiantam quantias não peque·
nas~ -É· uma espécie de .colonização càm~ a~ .qual ··governo não-tem·
de entender s·enão indiretamente. ·:
:· ·
.Mas não é· dessa que tratamos,::essa:é particular, ·deixemos·:;os
particulares· fazerem o que entenderém; nós'"tratamàs da colohizaÇão'
da lei de' setembro, tratamos -de chamar~··braços· para as terras do
domínio.público;.aquelas que·sê;vão médir,::demarcar:e::expor-à·venda .
..sr; presidente, •O nobre ministro pareceu: dar.a· ··entender que por
não estarem .. as terras ainda demar.càdas nem :expostas· à· venda é
que a emigração não tem co'rrido :para o BrasiL Mas; senhores ,O. quem
é que no :BrasH·negou:.terras. a. alguem? (Apoiado.). ·>. • '
.. ·Nós .vemos •.que"'·os particulãres:::ocupam .:imensos.' terrenos,·.que
muito desejariam que.viesse·:quem. os.;-cuiUvass~; Vemos mesmo que
alguns estrangeiros já estão.''estabêle'cldos em terras: qúe compraram
e que adqtJiriram por posse. Vemos portanto ~qué.:no · Brasil<há~-uma
grande facilidade· em achar terra ,para cultivar~J:Ouem. é.. que::poderá
dizer que ·enquanto· .não se demarcarem .as terras:re não for.em ex~
postas. à venda não. teremqs . ··emigração? Me parece Uma ,asserção·
inteiramente gratuita, que não é fundada· nos fatos, que. '.não .. pode,
servir de base à. ~rgumentação do nobre: ministro· do: império·~:: C
Antes de ·.passar a outro~ objet.o não. . me esquecerei~ do que. disse
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o nobre ministr.o relativamente !às.qolônias militar.es~:Senhores, temos
e não :temos ·colônias. militar.~s.•.: eis a concl~são do. discurso do .no·.
bre min.istr_o nesta: parte .. Não; se trata. de colônias· militares: como
tinham· os_ antigos romanos, nem se trata de colônias.,militares como
as estabelecidas: pelos reis. de Hungria. e .arquiduques;.de Austria,.
e as fundadas na Rússia em ·1818; de que ·se trata pois,? o· nobre mi·
nistro encarregou•se de nos .expli·car; :trata~se de colônias/sui generis.
Declaro que não achei. nos. escritores que .tenho: lido ·sobre esta. ma·
téria tais colônias. Achei: colônias ·penais,; agrícolas e. militares·, mas
sui generis. não achei .
:. .· . .
· ·
UMA VOZ - Mistas.
.. :·
O SH. O.: MANO EL.-- Nem são mistas, são sui :gene'ris •. Mas o
nobre· ministro quis explicar· isto; disse: "Vão .alguns militares para
em lugar, cultivam as terras e· .ao mesmo tempo defendem;.as:.das
incursões dos índios; .e depois. tornam~se colônias agrrcolasd'~ Eis a
definição! O que eu quis dizer é que não /há entre nós .colôn.ias miH·
tares. no sentido ·em que existiram.·e exi~tem .em alguns países; Se
o nobre ministro quisesse estabelecer um.-cordão sanitário· como ti·
nha a Áustria para se preservar~da.•peste; se quisesse·ter .um pé de
exército como .a Rússia, que foi· o .'fim principal para que .se. estabe·
teceram colônias militares eni 1813 pelo conde Araktcheief; se o
nobre. ministro ·quisesse ~estabelecer colonias militares .. no Brasil à
imitação dessas, bem; mas coiÔnias militares ·sui generis! ... ·Pare·
ce-me que o. verdadeiro/é acabar com isso, é dizer- há colônias agrí·
colas em tais. e tais pontos ~;. embora o nobre ministr.o mande· para
elas militares que queiram:.trabalhar~:.mas que: hão ·de trabalhar:mais
com a sua escopeta a matar .caça; ou com a linha pescando ·se· hou·
ver· rio próximo; do que contra as ·incursões dos índios·; Se os·· índios
atacarem a colônia, já ·se sabe: que·:todos. pegam na fotce;· ·no macha·
do, na: escopeta, não precisam ser militares para .se. defenderem. J:
uma verba portanto que não desejava ver. no orçamento:'>~ i.,
O· SR. MINISTRO DO IMPtRIO .-.. Está na lei. . :' ..
O SR; D. MANOEL:~ Acabemos com·.isso;:não creio .em tais
colônias, é uma dessas instituições .que se adotam sem.:maior.·refle~
xão e que não produzem nenhum resultado. Enfim o nobre minJstro
viu-se :obrigado .a ·descobrir uma.' nova 'espécie de colônia a que ·.cha·
mou sui gen~ris. ·
· . · · "'
: ·. · :
O nobre ministro tomando em consideração o que: eu havia dito
acerca do arq.uivo público; dec'larou, .o que estimei ouvir. de S. Exa.,

52

!I

..

...

qu:e..r.t~Ot.tin~a ·).ntenção, de, ex~in.gl!ir: ·eS.Sa, repa~t!ÇáÇ>. ()u_ant() .·.~:. refor·
ma que ,pretende fazer não insistirei, porque S. Exa. disse que. pq_r;;ora
não podia: declarar qual. ··e_r~, \e. nªda,, ~ais: .expenderia:a; ~este:·: re~peito.
Estou pqis;:qcmt~nte de .saber._qu~· o .arquivo: :P.úblipo não ~.á; d_e. ser
~xtinto;..
>
. :;_ .<,,,:-,
...
..~.: , . :. :::::::;.:" ..
Quanto aos. e':(p.ostos,.:.o .Jto~r:e·.mini.stro _nãq: ~.S!élr.i~: por..c~xto::mui;
to habilitado para expqr::as ..cau~a.~·.d.e: tal1'lanba~~mortandade:; 1.;:ma,s. pod,ia.: ou.yjr a es~~,r_e_sp~J.tq os. PtQf.i.s.~J.9J1~is, os:.· IT}ép_i;cqs 9o. pa,ís;·: prin_CiJ?.alm.ertte à.:, i rnperia.l :a.P~9emi.ª ge:: :.ITl~.djqi!l~· .qu,~;; çert~.ro.en~.e·•.~st~
h~pi Uta..da .;-mujtÇ>: .h.ªb!.l:!tªda ·p,ara, ..expe.nder .as.- .verqad.eira§ "ca..~s.ás
d.essa ~xtrapr.!di11~ri(l· mqrtªm:lag~. q~:~.e,.~e· _nota. nos., e)Çpos~o~;. rnor.ta.r:t·
gad.~. que· fa~-:;hprrorizart-·PQrgue.. º·~.: 6,0.0::. e ;t~ntos :r:norr;~rªm; 500. e
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·senado •~ob.~~: ~ste,. pon~o~ É Q.otáy.ej;Jl:··d.ivergência·. de · opiniõ.~s de
grandes escritores sobre este· objeto; e para dar ao Senado:. . uma
id.éia mui: r~~llmida .,da rnan.eira·:por!.',q!Je . . pens.arn,~~·grand_es. :e§c~!tores
a··. respeito· dos·. ~xpost9s·, sobre. a. _cqnv~niência r· OU: nêçes,s,,ida,p~ .º·o
~stado: tr elTI ::s.ocorro deles, .c~ia,r cai~as. própri_a~,·r e~ta.peje.c,e~ ·::.r9~~s
etc;, que~t.õe~::,que não ppde_fl;l.. ser :,agora:_, pi~c~tida~;:;PO[qUez,não :.é
ocasião op~rtunaí· e .. mesmo porque ·n.ã·o tratamos . :hoje. de: uma:)_ei_ . ~
este respeito, basta, Sr. presidente, que eu cite o seguin~~=-· ..• , ....
~a··Jngl_aterra esse,,objeto .:tem· o~upado a ate!JÇ~(), d.e:í ~od_os os
estadistas e legisladores, tem sido por diferente,~,;V~z~s. trat~~P;)JO
parlarnentp; te.l11.,:~sse•,•;Objet()pd.ad() qqa~_ião a .gr.a.nd.es d.isc~~s(>,_es; e
urn., orador, ten.dp:, rno~tr~_dQ:::~S.:lY::iljltªger)s, .a :.r)e,q.e,ssi<:l.a.de.t_rnesmo:::~<:la
exis.tên~ia;.de:.taJs .rodas ~III ,·_tod_()S:-9S. po_nt()~;,q~, (lr~_-:B,re~a.nh.a •. ~:· rn..~s;
mo ·.mais:: de._, .uma, .PP r ._causa.·· da, gra_n.dl:} ·m9r:tandade:: que rh.avJ~ ·fla~
crianças;·as ~quais:.eram:abandonad_a~ ,ao: ~empo ..e ·-à~v.eze.s .~t~ .:.d.~vo·
radas.·p(31os, ;,aQi.mais,. d.i_sse ess_e,-,oracion, urn. qqs;:_QJaipre._s: Q()fllen~:;cla
lnglater;ra: ." A:~meJ,hor: ,pe,quena.:J:n.~quina.:.d.ei':des'T.l()rali?~çªo~: qpe se
pode. i,nventar::·é:a. ,_çl.as. ro_dasO::' ·I.S.t()·: foi: c:li;to) p_or,~, lq~_çle:. ~r,qug~amr·. 2:~)r::
Em Frapça, i..senhores;~ UO'l:: dos:;.h.omeps ma_iS. .fiJaotrppi_cp~ ::;QUe,,
não s(:}nd:o::profissional,::~ t.o.davta:·bo.me.m·de grande ,~alen~.9::f;} §aber,
em . :um ,d.os, seus, elqqüen~e.s,·:disc.urs.os
_,_pr,oferidos:vna?,C~.mar.~
,:do.s
'
'
.
Deputados , . disse. ·.O:;seguin~e.: r~·~ O; que ,é,::: ~rnabroc:la?: ~~~, uma~. ~n~enhQ~a
invenção:.:de.Jc.aridade _cr:is~ã,;qu.e)tem ·m.ãos,.:para ·rec~ber.:-~~:.·n~oi~~m
ol.hos·.para.v.er.. nem b<?ca ::par;a,fáiar, .. ~J ·.:. ,. . · ,, : ··: · ::::.\;) ~~-::.·:·.: :
:; lstq prova, senhoresi··,quanto acquestã~>,é. ·importante, ~e ~que:::m.e·
'

.
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rece ser muito estudada e meditada, principalmente pelos · profis~
sicmais.
','
O SR. JOBIIVI- Tem sido··muito estudada;·.<
O SR'. D. MANO EL - Não ténho. visto e·ssa ql.lestão discutida
no pa:-lamento com aquele critério e sabedoria que de ordinário
transluzem nas discussões· de: arnbas ·as câmaras. · · · ·.·
O SR. JOBIM - Já falei muito sobre isto.' · · · ' ··
O· SR. · D. MÀNOEL -· Infelizmente nuncà temos· nas câmaras
(com ironia) ·homens profissionais da· orde·m: do n·obre seriado~ que
acaba de me dar um aparte. O que sei é
essà quéstão:nãc>' tem
tido no parlamento o desenvolvimento· que é necessário; porque é ri'·
tão talvez não lêssemos com horror a parte do relatóriO do nobre
ministro do império em que se nos afirma que de 680 expostos morreram 515.
····
o: SR. JOBIM -· A mortandade não é menor do qüe·:em outros
países.
·. ·
O SR. ·D. MANOEL ·-· Mas, senhores, nos :outros países se
estuda, não ós meios· de acabar (o que não é possível)' essa· morta·
Iidade, más de diminuí-la; sei que· os filantropos,· sabias .e estadistas
têm feito grandes esforços para· chegar ao fim de ·diminulr quanto
se possa a mortalidade das crianças abandonadas pelos que lhes de·
ram a existência. ·
O SR. JOBIM - Grande parte dos povos protestantes têm
abandonado· a roda·.
··· ·
· '
· · o: SR:· D. MANOEL -· O certo é· que infelizmente essa questão
não tem tido nas nossas câmaras tanto desenvolvimento. como outras
muito· menos importantes. O mesmo ·nobre ministro do' império no
séu relatório, aliás desenvolvido, apenas narrou o fato:~sem fazer.
sobre ·ele o •menor come·ntário, sem expor as causas· de uma morta~
Iidade· que não pode deixar de:co·ntri'star e até mesmo··de horrorizar.
Senhores, para terminar á discus~ão. visto· que· el~ ·vai longa, e
mesmo porque o SenadQ está fatigado de ouvir-me, não tocarei agora
em· outros pontos de menor importâ·ncia, ·e irei ao· último:·
O nobre ministro afirmou ha casa qüe seria uma ·medida ·ruinosa
na atualidade qualquer operação: de crédito que'tivesse por fim habi·
litar o' governo para cuidar das obras mais:·'urgentes do município da
corte· das províncias~ S. Exa. não detfà:.sua asserçã·o o desenvolvi·
mento que ela merece, não chegou mesmo a prová-la::!Eu ontem, :Sr.
presidente, como o Senado· se há de recordar,· não' emiti opinião a
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.esse_· r:éspeito, apenas:·aventei~·:uma: ideia·para:· ouvir(sobreTela a:·opi·
nião tanto. do_ Sr. mi~istro do império; :como·.:~êsrno: de~~qua_lquer:no~
bre senador que·- quisesse· patentear:·o· seu ·parecer ··a ·ess:e:·1respeito .
. O: argumento: do. nobre ministro ·me .parece .fracQ,·:quàndo·.drs·se:
"Essa· :medida excitaria. o .. ciúme· das .províncias~< porqUe-~o:.governo.
se:· veria;:· em:· embaraÇos . na· escolha· das. ·obras :mais·~ n~cessár.ias:"
.. ',.; o rio·bre ministro.disse:::;"co~ó:fazer já obras,::tôdas(:as' obras
que. as provínci·as precisarrt?:Qu~ ,quantia _não.,seria necessár.ià··para
.issc;>?~~, Senhores, ·deterto;.se:·nós :hoje- .fôssemos contr.âir:·úm.'emprés~
ti mo:·,pà~a acudir a todas as ·o~ras: :necessárfas:~·no :i mpéri·o·,:. estou:·;per•
suadido. que no Brasil todo~não haveria, dinheiro :que fosse. suficiente
para·:esse·ernpréstimo: .isto:'é :claro:· Mas· o nobre: ministro nã(nrlé per~
cebeu, talvez por eu não me exprimir bem.
.
·. ·.. ' .
· Eu 'disse: "Gasta-se. de •soo á'600:000$· por ·ano com~ obras públ.icas; Ora;· não será ~·conveniente: fàzer 'uma~operação de• crédito :na
atu ai idade; quando o governo. tem: todo: o· dinheiro· que quiser· a quatro
e· meio·e cinco por··cento, e com .essa·quantia<de;~soo a:600:000$ que
damos-todos·os anos,•pouco màis ou menôs,·~J~mo·r:.tizar·-o: empiéstimo
e ao mesmo te'mpo'·pagar os juros .dele?· Eis:; o·.: qúe et.r·disse ontem,
e a isto o nobre ministro não respondeu, nem ·mesmo ·me persuado
que :.esteja já e -já habilitàdo -~para responder· sâtisfatoriameritê. ·É
uma idéia que precisa de •estudo .e meditação; é uma ~Jdéia· que~ me
parece digna de ser discutida pelo Senado.
. ......,_ ..
Eu não a ofereci como opini:ão fixa; rião;. apenas~à-averitei, como
disse,,.·para ouvir a opinião -do:rnobré' ministro· do .·se·nado•::· Disse:
~·sé· o·.país hoje; mais do· que· .nunca, ._oferece. capitais.;em··abundância,
e a prova é ·que os ~descontos estão: no Banco: a 7~·:,e creiÔ'~'rriesmo ·a
6: no .Banco Rural~ se' não -me engano; se:<():; governo teni1·.tcidb .o';'di·
nheiro: que. quiser ·á quatro: é :mero:·e 'ci~ca·:~-por . cento;jlll'go :que é
ocasião ,·azada pára· ·ess-a operaÇão,:. princi"pàlmente·. quando ·:de ·:todo·s
os ângÚlos ·do ·imperio se levanta um \s'á Db'rado:·:-.·· >m·e:lhóramentos
materiaist.": :. ·:::~ .>:..
·. ··. ;.·z. :::··
..... ···:'.· · : ·Y .~.:.
.:.:'::·
Pois· é com :soo:OOO$ .que o: nobre ministro há.;de fazer grandes
melhoramentos materiais?'.'! ·:.; :.
· · ··
. ·:_,:'
O SR. MINISTRO DO IMPÉRIO .~éÉ necessário uma; quota· anual
para as obras ocorrentes. .. : ':: •. . . . . . : . .' ~
.... ···' _, . .
. O SRi;.:.O. MANOEL-··'Perdoe-me o nobre- rhitli'stro; não:-era necessá~io;·:po'rque essas.obras:.p,6dtam ser feltas corh· o.capital emprestado~ Pois havia de existir. uma; noVa iqüotà para obras;· :quàndo· o go~
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verno contraísse um empréstimo .considerável. _par~· elasll .G. · .nobr.e
ministr.o na.damais . disse:a:este:respeito. · · . ..• . .
· nc." .. :•
.. Agora,: . :senhores,. terminarei· também como :terminou:·•o,,·nobre
ministro· do império. S..Exa ...quis•me: dar uma resposta relativamente
ao tópico do discurso que. proferi na 1.8 :discussão; quando:~disse .que
lamentava a: posição do nobre· ministro. Com efeito,;senhores~··sendo
como é .o nobre ministro, estudioso·,·, talentoso .. e :.com: os·:dotes que
se requer·~ nurn orador,.· e até •com hábil itações •. para ocupar :.o alto
cargo que hoje exerce, lamentp que. S. Exa;\·.se subordine::·:ao: :se.u
chefe;.· ao ponto de se~: dizer geralmente que .. não ·.há ministério;trhá
·um homem que tudo .governa,: apesar .de. governar. a:~ homens que. por
sem dúvida não lhe são .inferiores. nem .·em ·.talentos. nem em ·.conhecimentos.
,. ·:q .· · . "
· · ..
..
Mas· o nobre ministro· do Jmpério)entendeu._que·, 'assim :como os
seus dois colegas, .os. Sr. ministro::. de·: estrangeiros. e presidente .do
conselho me haviam respondido: sobre·esse po_nto,::também:lhe· cumpria dar-,me ~uma ·resposta; e principiou por .enxergar :uma tática:·de
oposição nessas continuadas acusações que se fazem.. aos ministros
que se subord.inam·ao seu chefe, e de fazerem. no ministério um. papel menos digno deles-.- · ·.
Senhores; pode. ser tática de. oposição, não sei se é o~ .não;: só
se é tática do ·meu nobre <amigo (o. Sr. Costa Ferreira), que: .é" talvez
aqui ·o único oposicionista.
·
O SR .. GOSTA FERREIRA ~ Aqui ·não ·há oposição. ,:,,,, :
O SR.· o~ MANOEL ~tMas no caso de_ haver, só poderá:;~er-·opo
sicionista.V. Exa.; porque eu não o·;sou·nem posso ser; e:: a; razão·é
clara. Será. oposicionista·um homem. que ·lê e<não digere, não .. rumi·
na? Um homem que faz citações. s~.m aplicação? Uirl homem que _fal!a
e discorre unicamente sobre ninharias? Oposicionista. é.. ao,_ contrário
ur:n homem. que~ estuda os . negócios :do: Estado, ,que examina a marcba
da administr.ação, que lhe :most.ra ,o .caminho que deve seguir,_ que:.o
censura pelos seus erros etc.; mas eu nada disso faço, só .me ~ocupo
com. ninharias. ·Logo não posso ter a: tática .de que:falou o nobre ministro: só se a tem o meu nobre amigo, que.:.é o .único que me parece
pender um pouco para a oposiçãO:· 1:•. .,
· -·
O .SR. COSTA FERREIRA (rindo-se.)- Obrigado..
·. ·
O SR .. D... ·MANOEL- Mas;. senhores, declaro ao :·nobre ministro (tenha paciência se o ofendo)r.Que .continuo a. esta~.f.irme: na·.:mi•
nha opinião~deque.não há.ministéri.o,,,de:·que,.só ·há um homem :que
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térrf' subórdináa'o ~"a:· si' tódos ·os~ .:~eús) coladas i"' qÚe·' :não . hã ·ess;{ dMêrêhciã m'ís.ticaYná' ~ o·"'re'speitõ·~:êiue':'é> suêlitor:;fributa ~~;·~eú\ ··s !Jperibr ;·
. :-' :. :Nãb~· 'se ·adnirrém·: diss'ó, 'pórq;üt d:::sr:::·miHI'st'ro: .:dciÉtnegóciô·s· 'es'·
tran·geiros ·asseverôü · ríesta;·ca~á que· o ··sr~ ·pr~si'dêhtê::. do'h·onselho
~-.
;,~.·
·"~
,.·,·,.õ~
,\~
~~"''
tem ·:direito de fi'scaHzar os·ato·s··dos:Srs'. ministro·s/e' direito de··fis~
·calizar'~isí:ipõe'·aut&rdáde;;''porqú'e!·nao·:cH:ü'ô'lqüé:·hí-n:9úé.ni 0estej~f;adtô-·
rizadd'~parà'.fiscar meu~:· atôs' sem::·ser· :méú s'~perlõr:·~·ê:~~tf'=enté'rí'do
·que::fisc'aliiar' os :âté)g:·:dóS': rriiriistrô:~~; s'Ó'.:p~'rte'ric:e;:..aa:::mo~'ar~à'' e''às
câmaras·~'
,. ·
.. · · · · ··c ·. >·y ·>.~
<·. .>~ ·: .: ::~·.· ':.·· '., · ··· · ·
1
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· os_.colegas·:não .poderhJisca.lizar.'uns~aós''õutros)pÓrquê·'Saó perfeitam'e·ntê: iguais,'· todas· éonsélherró's'"êlar:c-orô'a/côrllí:os ;rh\esrhôsi~di'l'i:litós.~~e:om as~- mesmas' prêrf,ágátivas/'a r1ão ··sef··soménte, t>:or exemlplci'~ a:'ordem··.:que se'guem quãndo 'i-estão no #aço·,· têraõ o f.~ :·l~gâr
ministro do império, o 2.0 o da justiça, o 3.0 o da fazenda, o 4~0 a··:de
éstrângeirbs~; 0: 5.0 ; o da 'guerra) o' 6'.o'.·;o ··da mãrinh'à';:'.6u~ntÓ.'âo mais
sãcVigüàTS~' .. :: • . .
·'·
·:.·~: ;r• :: ::-...
;'~ :; Ain'da!:·que haja
presidéhtédo cÕ'nsélno, ·ás· süa~·· aúib~i-dões,
qde·f'rião'~veió . definidas' ne·m,'ém'''lei; nem .em' déêreto;~::n'ã:O qÚ'ê(\sto
-dizêr· qüe :ele seja superior ·aos :seus cOlegas,
h'ab :{superior
. .
.
.
.
'.' . . ·· . ,. . . .:..... ,.
r··· .
.. ..
· ...,.,, .., .··· · .. '-·,."
"•"
·aós S'eriadáres:·o.:Sr: pre·siderite do Senado;·: é o primus·'inter'equàlés.
· ··: E sehão, pe'rgúnto,:. já llóuve :àlgúm:.. presrCiênté:clo':ddns_elh'o: qú~
se· arrógasse:;essa,·'süperioridade que :sê·;;tem ·~rrdgâ-ad~io<:atuai'? ó
nobre senador pelo·· FÜó de ;Jànefrci' quanaô:·fôf:i·!hi.rlistrO ·-k·, :preside'nte
do· cons·elho algum ·aia· quis fiscallia'r 'os' àtds':Ciê~~é-ós·-d;re9a.s? Nunca
nlfigu"ém:()' cérisiúbu,··por essé fflotlvo':•récontleêÜ{'qúe~ê·ra 'ó· pri.rrtus
inter equales; mas é o que 'su'ééde hojê?·:·:o_".,páis
i"diE' ":Não;"
')
.
. :I •
' , "•
. '· ' , . ' . ' 1 ' •
1
embora o nobre ministro fizes'se :seus ,"protestôs> ehíbora
nas
nosàas·~a·ssérçõés' uma:·fátiêa:. d~; OposiÇãt); êmb~ora repiti:í··ô :que disseram seus colegas, que nós o que. quéremos:re~' 1 faiêr:his.ãb entre
os membros do miriistéiio, nobrê·h1inist~o·~'digà~b qúe<qb'fsef;; está
no seu direito, eu continuo a estar convencido de que no ministério
há um superior e .cinco subordinados. Ora, eu não querro entr·ar agora
em detalhes, mas 'já por vezes tenho dito que não é possível um
ministério de que faça parte o Sr. /visconde de Paraná, em que ele
não seja o superior; digo mais, ainda que houvesse um chefe de
direito ele o seria de fato, porque não admite superioridade em ninguém, o seu caráter é corúlecido, eu conheço-o há 30. e tantos anos
assim como ele me conhece a mim.
Peço pois licença ao Sr. ministro do império para continuar firme
.
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·::~4·"'r·

todo

:~--~r'("··:-

ache

"·<_~·

na~~ minhas .conyicções, d~. que. o ~r~. mini~~ro .• ~o i!11pér,lº,t!Y~sse

tido .a felicidade de •est-rear a sua carreira .• governativa,. com outros

coÍegas, se. não tivess'e ne~essiclad~.; de sub~rdina~~se .~ esse chefe,
~> seu papel seria outro, porque desde que a~ n·o.bre mil)istró ~.ão .falece~ '• nem. Úust~ação~ nem: t~llentqs~. nem .fac,ilidade . de' f~lar .em
lnnguagem portuguesa, porque o nobre ministro ..não começa ._os seu.s
· discursps dizen~o: ":Eu ~e. par~cê", ·co.~o. ·f~z Úm qo.legél. s.eu . ,, .. o
qt1e vale é que. os. Srs. taquígrafos; que são n:tuito hábei~ •.• q()rrig~m
r:~stes erros de gramática, senão eles apareceriam impressos, . e téll·
v1ez alguém .di~sesse que era de mister mand(lr para a.aula dª gra.;
mática.o·ta! S~nh~r·q~e. com~_ça O·S·S~~-~.di~c.ur~OS "~U)l1e par~.C~~ .. ·•.
O SR.. JOBlM.- Há uma ,história do padre. Antonio P.ar~Jra muito
~;1ngraçada à. esse respeito; ~e i de. contar-lha. Ele di~se: ". É.:.eu que
,.
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9 SR.

D. MANOEL - Mas desde qye o nobre ministro d(). império tem todos os dotes, e que de·mais a mais sabe a sua língu.él.-.C()m()
ainda hoje 9~u provas no. S(;'nado, .estayél habilitaqo Pélrajazer um
brilhante papel,p.apel que não pode fazelri· por .causa df):seu, ch~fe,.
Faço pqrtantq votos para· que o nobre ministro,, 9u. s~ y~ja liyre
dessa pela que tanto o atormenta, ()U então para que em ou~ro mini,~~
tério. possa dar maisexpansão àseus estudos,·~ seustàlentos, ·a ~eu
desejo. de bem servir .à_ te~~a· que n.és: viu· n~s~er,. i'llas qu~::.t:lão viu
nascero nobre ministro dos negócios. estrangeiros.
. . ·'
A hora está dada; ainda
me. r~stam alguns tóplcos
menos ,impor~
.
.
tantas do discurso do nobre
ministro
a que não pude responder,
.
. '·'
- mas
..
fá·lo-ei quando de novo tiver. a .Pal.~yra.
-~ , :; ..
· -· . ···- ..·
. Dada a hora fica adiada a discussão. ·
Retirando~se o Sr. ministro., _o Sr. presidente dá paraordem do
dia a mesma d~ hoje .....
Levanta-se a sessão às 2 horas e 35 minutos.
"
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.•.. • ATA·;. DE: ..'2 ·'DE: AGOSTO ,:DE.t1854.:
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Às. 1O 1/2 horas. da manhã, feita a chamada, acham-se pr·esentes
27 . ·-__
Srs. _···:·.-·:·_.. senadores,
faltando
os .Srs .. Hollanda
Gavalcanti, barão
.· .... ... __ ..
. . .. ,; .• -. _·_-··::"•-,_ ....
. -!·_·:. _. ••
da
... Boà"Vi·sta;
.ba'rão .·ao.· ponta,!,·, lia rã o_ d~.:·s.uassuna,.
Lo pés G,ama, Bap'..
•'• ,., .
..._: ... __:
,<.',h• .. ',.} .'
Usta
de
Qlivéira, Eüs~éoio· de· a·ueirõz .Coutinho, Souza Qu~iroz, . Souza
:_., .... ·
,_•;-?; · :··:Ramos,'AieriÇar.··Paés
d.e ..Ari9.ra.Çié,
m~rquêf). de .Ça>.<Jas, ,Soares de
._ •.. ··_-· ·:.:··.··
·,.•!·_: .
:_
Souza,
·visdoridé' ê:fe
Abrantes~
viàcóride:·
dá..)~e.dta
.Branca;-~ com
Iicença
.
... · ' . .
.
.
,_·;
-:
;_.:
-····
os Srs. Gonçalves fy1artins e Almeida Albuquerque; doentes· os Srs ..
Alv~s ·. B..ran.c_o, Cavalcânti .·de Lacerda, .marquês\d~ Valença e visc.onde
_r··.--~~·:::--~-.:".:·: ~-~--
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pô;r 'irripedi~Emto.·o ·sr .. ~~-~cô~~~.d~;~pâ~ra,Q.~.:··::::";~é ·~

pre$idente
declara não haver ''sess~ão
clpor:·:falta d.e::nÚmero
' : ' ·:. .
:· .' l ;: ; ._. ·•· ., ·:.. ' : ....: ... ·
_(7· _. : ;...
.légâ!., .cc)ny1ip.ã ·ao.s•.J),r,~ '> se~adores pr.es~~t~~s;~a Jr~~alh.~~~~. ~ªs:::~o~í
mis'sões·,. 'ê• decláii que'. ·a·. 'ordem 'do' dia ei7â' a. mesma ,.marcada ,para
·.oJ·.e..• ·.: ... · . · · ·.. · .·· ·:
...... ~, ........, ............... _....... ~
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SESSÃO'' EM 3'·:'DE :AGOSTO (DE·-.1854

· · ·. Presidênéia·· do· ·si< ·c&vélleahti dé: LãCê~êla :>.· ··
'f .

"

··

l

. SÚMARid '~

Criação .. dk···, ff,~g-~.e~Yá )k ··.sar#Ó ;Arito~(o.
· dos Pobres.· 'Discurso do. S~t. :Ji' ·M~ri'.óeL,, \lôtâÇãb.' .;: . Rê~.
;. ' :::forrna da aula
coh,éfblo. DisêÚrs({·d~)" :Sr.; D. Man'oef.;:;
· ·· • Orçamentq do ,i~pél-io~,Discuá;o 'dás .~rs·; .Pe~r_eir·~·:.,viscoridê ·
_ de. 9ífn'da' .e.:R~dr~gües to·rres~~ ..:. ··· ·:· ....,.,··.. · · · · · ·-"_
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· As 1o 1/2 horas da ·:manhã reunido n·úmero suficiente â.e ·,.Srs'~
senadores: ~bre-se â· sessão. . .. .
,'t
: . :: . :.
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•••• ::.

::·

:

. . O SR·; f.~~SECRETÁHIO lê''urri ofíci'O. do': sr·: ·.niftJiStro 'dos negó~ ·

cios dá justrça,'·aêomparíh'àridó_ as rriform'açõesp'~did·a~ :pél'tfgóv~'fftq, .
em 16 dê junho 'do ·corrente, dadas pelo.Rev;:·:·bi,sph:dê.:S .. :Paülh,:·.s~~
bre o estado em que se acha a obra do siminário ·episcopai ·daqÚela:
.
.
provmc1a.
Outro do Sr. secretário da Câmara dos Deputados, acompanhando as seguintes resoluções:
·
"A assembléia geral legislativa resolve:
"Artigo único. Fica aprovada a aposentadoria concedida por de·
creto de 20 de agosto de 1853, ao .bacharel Luiz Paulino da Costa
Lobo, no lugar de juiz de direito da comarca de Marvão, ora denomi·
nada do Príncipe Imperial, na província do Piauí, com o ordenado anual
de 720$, compreendida nesta quantia a pensão de 600$ concedida por
decreto de 13 de maio de 1841, revogadas para este fim as disposi·
ções em contrário.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 1.0 de· agosto de 1854. Luiz Antonio Barbosa, vice·presidente - Francisco de Paula Can·
dido, 1.0 -secretário - Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0-secretário."
"A assembléia geral legislativa resolve:
~
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buco:;::Pedr,o:~~Ro~rigli6,s·.::fern_andes. Chaves,~;c.om o- vencimento.0·ânual
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. ·~ Paço·do.senado,· .aos, 3:~.-de ·agosto

·-de·~1854~· ~:..JAraújo:·:Ribeiro.

·--.Bapttistade .. Oiiveira::~~!.·:;:,·..

·· :-se··.;·;.·
:· .:,.-•... ·•··
· ... ·"Foi 'presente à comissão ·de instrução·:•·publica.:o ·:requerimento·'
de Antonio de Deus e ··:Silva,. o qual pede à assembléia geral ·legis~
lativa a permissão para matricular-se no primeiro ano da escola :de
medicina desta capital;sendo dispensado: do exame::de.filosofia,· cujo
exame se obriga . a fazer• antes. do:·que:dev,e.ter,dugar sobre.·as ·maté~
rias do referido ano,. cu]as::aulas têm ele freqüentado até··o ·presente:
na qualidade de ouvinte .. :,. ..
.i: _ .
. ...
"Parecendo à comissão. atendível a· pretensão .do. suplicante, é
ela de parec_er qu~ o''sénadô 'adote a seguint~· resqfuê;ão.: : ·.•.
. . "À assembléia:_g~'ral· Íe_g-is!átiva' resolvê:. :~~. '·.. ' ' .· . . '•. . ' ..,
,; Artigo ui1Ú~o ... .._. o' ~]'óverno ..é autorizado~ p·a~a ·mand~u m.atr!·.
cu lar nas ..aulas
do.. 1.~
ano
.ela esc~l.a.
de medipi~ª
'desta ..capital
.
.
' . ' "
..
. ·.
.. .
·. /. ' I ....
Antonio· de Deus e .Sily:;t·,. obrigar1do~se este ..a 'fázer·.·. o exa~~ 'de. fi·.
losofia, antes que tenha l.Úgar o dàsÍnàtériàs' dõ' r'eferido'. allo. ',• ..
"Paço do senado, :31 de julho. dê ÚJs4· . .:_.·Baptista .dl.Oiiveira.
L • •••

-Araújo Ribeiro. i•
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O SR. PIMENTA BÜ~NO ·- Sr~ presidente; ··à ;fregue~ia· da Gló'< ,_',, '•
•. : ' , : ·-.
ria desta c·orte nao· tem IgreJa matnz; serve como tal uma pequena ca~
pela sem comodidade átguma; ó dia !ern q~e ha ·mais êónc,urso parte
do povo assiste'ao sacrifício da:'missa''na·;sacristfa, e mesmo fora da'
capeia. Em 1847 a. assemblêia gerâl atendEmdo. a estas :circun~tân~
cias mandou que 'corresse:m umas loterias·: '(:mi: bene'fício :dd novo:
templo que ali· se está:·edificando. Deviárn~ter·côrriâO ~stas,·::lóterias;
mas têm COI'Iido som&nte 'Cinco, sendÓ duas· preterid~s;:·parece.!m'e'
qub sem razão. · ·
··· · ·
.. ';;;:i . . .:: ···
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O caso é que atualmente essa pequena capela está ·a: cair, n'ão:
admite mesjno· consérto~·algum, ·e·tâ'lvez q'uêf'·eim .:mehos~de ürrl'· ano
o povo que· habita a freguesia da ·GIO'ria ·da\·c'apitBI· :dO'·' lrri#ériô' :não
tenha templo onde assista aos:diverso~ ofíciós: divinos:':Assirifvoúter
a homa de mandar à' mesa· úm projeto de •lei -~i'êdiridO que·
ativê·::à
extraQão das loterias·:côhcedidas,e que se·dispe~nsém mesmo Os im~
postos sobre as· êlitco que· faltam··correr, a-'firfi':·de ·que se·edifiqúe
dentro. do ano a capela-níb'r 'da"'igréja.: · :::: .J .. :: < .:. : ... ·, ,·c ·
Para esclarecimento ~d'ireLmais. qüe de·-1837 até- esta.. data os
habitantes ·da·· freguesia: da -:Glória., têm· concôrrido ,:com .-cerca·. de
50:000$ para as obras de: sua matriz, e. agora;, mésrtlO· ·.está-se pro mo~
vendo uma outra subscriÇão~ ·_ . J:. pois. de toda a :jUstiça .que se. ·au~il ie
a esse serviço re'ligioso, :··e :não. dê.' a. capital d,o. império· o e~emplo

se
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a 'todos· os ''Ofícios' divino.
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PIME~T~ ~U.ENO·.· Man..dóú à ,.me~a·:·:.o;.~seg~int:~·: prpj~tg: ...

. ...............
"A ·ass·embléiá
eral' lá isnitiva resOlve: ~ ...: · . . . . 1 ...
:
~ ::.: ·: ·:-: -. . ·.~ ..:· g. .. ·., .~: . · ·. ., ., . . ·..· . . . . . .. . : :· ' "'' ·; .~. ·:. : .; ..
0
. "Arr;·· 1. ~' O ·. .·'overncf fará c·orrer·com a 'brevidâdé ... õssíver as
... , :· .. :· . -.~ ·, ... ·:. _.,... 9. ,.. . .\. ,....:'- .-.· ·.,: :::. ,.· : ·• ., •. ·· . · .:.,- .:•, ·•. , :• .' ·, ,~· .r·P: ·~· •··· c.· (~r:·. · •
cincb
. .loterias ãindá'riãó"
extr.aíêlas.
das 1'0:(·qtúfforarrf
côhcêâidas··por
.
. ·· ·· ,: .• ; ._ .. ., . . . _. ........ ·, ..... _....
'. ·
·.t· .
.... ·, · -· ...
··.•
,:·..'·•.
decreto
' ·' ...... \":''.de.
..... 24·
. . 'de
.. J·unho
. -de·
: .....:.1.8'4T
, ' .' e'rrl.
. ,. benefício
• . · .· .. ' êla
"":• ·.·rrfâtriz·
·' ...... •... de
' N'ossâ
....
Senhorá ·'da Glórfa desta corte·:·
·· ·. · ··· ·· ' "·'t- 'r,
,._. . "'(~~r~.:· 2.0 - · Esta~ c'~nco T(?~eri~.s. fi9am iser~t~,~ ·do; ),mp9st~. d_e 8
por cento·· e ·do séiO .' .· . · · ·.·. · · ··.· ' · · , · · · .
:
··:: ".Ar(:,3} 7 .<:>:'~gov.er~o: PQ~~r~ ~.dia!1tªr,d~~:c;ofr~~·.p,Ú~Jié'()s ...)n··
denizahdo-se pelo produto' das.''mêsmas'làterias:_: as'·'q"J~mtias~:rndis
pensáveis p1ra i cohclu~ão d~·~:dJpela-~~! dc(ºI~á·J~r~Ja:.~.·
"Art.
4.0.. - · Ficam__ ···revogadas
.as disposiÇões·.
·em· ·contrário.
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"Pàçodo senado;·1. .de ag?sto de:·.1BS4. ~·Pime"nta Bueno.
Ara~io ·~Ribetro: ...:' Mira~da Rib.~i~ó>...2 Meíl~. !M~ttós~ ·~í·visc~~dé.
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Sr ....~_ena~or~~~ _qu,~ 't~m de re9.~.be'f o Sr~ )~_i,h,Jsfró do !IJ:lP,~rJp •. ~ saí:.
ram. éleitos 'b's Srs .. Araújo'. Rihe'iro, ·. Pilllénta· BÚéno 'e~· Costa Ferre irá.
'. áeguiu~~e ·à: elei~ão ·d~f:·:dépÜtação gUé:'fe~.
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Continua a '2.8 discussão; adiada na ses~iãó antéfi?r, .âo art>2.0
das . emehàds ·subs.tÍtUtiva·s·; düé'· ~~o~i~sões de. ne:~ó'ci~~.:~ eéfeshisticos
e .dê~··co~sÍit'uiÇãti d·à.prÓpósiÇá(( d·~·~Cãri1ara do~ Dep~t~'Cl~s "~ri~ibdó
~-rn: tr~~:~-~~ia ?·.:.capei~ de ~~~o"tq.:f~ht?hió. _g~:s f>obrt3~;:··.'~;-~·- ..•. r:·· :· .· ··•. :.
· o·sR~·
o.· MANOEL.;::.
Sr~ .''pYes'identé, e'stava'.delib&r.adiJ. á.vot~r
. ·. ··>:, ··:.·.
',
.
:·
sÚnbol icámê:~t~ pelo' _art, '2~~!. ·c~p~· ·.,fi~ P.~l:(J·:: ~·rt .. :1 ;~(',,~t~~.J~~ ~·P.àt:~:
cido
idéias.· tão·~····;'.···:··
lüm'inosas
nest~{discüssão,·. que. ên'tenCif'qüê também
.. ···~ . :' ,.-, .·:-.
····'- :.·:·.:··. ."::l·•'•."·:·~·'· ·.·::~:·:·: .,·.·.:·~.~l:" ;, · ... :.·~·~!'"'::· ·. ·~ . >>i''r.:.': 1
dev'erà' emitir 'a mi'rlha 'humilde ·opinião,
·e. ao' i'Yl'esrrio''~eh1'pb
fo'niar
.
:·!·:. ;::,-··,, _;:·r: . .
..,"}.:";·'
na· d'Ewida cions.ideraÇão as· r'eflexões qué ápárec·eram"dei:hóvo 'em ú'ma
d~~;: âith~âs 'é:~·~~õ-ês -~ · . ·•' . . _:(:·:·. :·:~).: :. _·.. ·· • . ·'·. '
·::kl.'.. ··-> ·;~, .. :>~: :; '
OSeriado:~ão é po/certo :.o: com.pét~nte ~·ar~'·pfofer'i·~ úm'à d'éêF:
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são. sobre. a questão suscitada na casa, se a Irmandade
de .. Santo
An·
t>",•. ,.
tonio dos Pób~es é ou. não propriétaHa· do· tehJRio1J1~~-i-~~n;· ~st~·,~~~~~tcf
por _,or~go, e.,que .... segund().. a. p'r.<>.PP.~i.çãp, qUe,_·, nos.~"Y.~~fÇ;;~~reijí~ti'aâ da
cã'mara ·'c:! os árs ~····6êplitado_s,· . Cie~;'e_ .'~ér···í:i'C!Gere _'que· ~·rrv~ .:#:~J .matriz
à nova. freguesia~ qu,e 'o ~enad() riã~o(' ~;'•:Q, ,~,ó.ri;lp~f~'nfê.'pá'r~ri,p,roferir
ltm? d.e.c~sã·o·.. ~ .e~t~ ·.·fe~p~itõ, 'fó,i' "ca~,â.t.~~-~-té:. _,de·~~n-str~9p:;:~W ~ma
das s·essõe_s. :trarisatas pêlo n()br~.. S~iiadó(~pela ·pí-'óyín~ia. _dp'J~io . de,
Janeiro, e d:te:z. com aqÜet~''iiustràçãb;)rigm; quE}. cb.~t~ma f~la.r·n~~-t~.
casa, fOJ11, _qlje pos~urna di~Pll~ir -~~. gpest_§:~.~··,-qU.ã, }.ó~pa;lf'à ,~t,~riÇão'
do Senado. Mas áS riobres .coh1fssõés reUnidas' s·~P c:! e. 'ôpinlão. qu~
aIrman~,ad:, nã_o,: t_e,m tal. ~J.r.~ito _d~: J>rppri~~~d-~;, ;~ué ~~~,_ma i{'~ :mâfs;
~ão deVi à. ~~_a.v·~ r ·. propri ~.dãd e: sôb r,~·:' Ufl:lt~ JU9.aY.. ~ag~f!\~,9,· ~C.ÍIJ_~· :a~~r~~
existia o 'dil·eito ·. recõnhecido. r\o â'i'reitO"''cariõrlic()· e' 'rio cÜre'ito'. civil~'
1
1
chamado d~--·~p~~ro'~:qo~ ·. ·. ,..
:_:· , :~~~:·,~ ;·,_:·,,:·~ ..:".• · ••. • ·..• :: ..! ·••• ..•.: 'i~-· <':.' ~, ::·~:,:: :· .. >'•
Qr~,. §r .•:. .P.f~~ide~.te,, 'P,er·gunto.·c~~ •. .''ti'rn ··faze:~Â~l~p., qüej~~. em
con~eqü~nc!a a~. 'permis_s~o· d~._.or~I.~.~r~e· ú?:t.~~t?íil!~ . ·n·a,:·~s~p; .faz~p. ~~·
venâe' essa faze-nda, 'nãc>' -~:,pp~~ .V~~n-~Jer ..Pilrr:._q_ ~~'mPi.~_T ~~gijn,~'o.·c1~.ê
nem og.~i_reit9 canô(li(c.~,. n:e;~--,'~ó :P~rei't9}~Jyil:·'há; PijP,i~iç~~-·a ::~~t~:res~
peito;· o q~e rã ~o d).f.~i~~- .óan9nió()~, ~:.IJ.r~lqi'ç~o .~9-e.·;q~e. P, S9lnp~ad()_r
possa profªnar ésse h.i'gàf sâgtado, 'q ~é faz. par.te d~.'faz.erld~(.·~ué Jot
vendida, é:'ciY,e;déve c.óntih~ar_ a_têr. q·.rn'~s~p·,d~~i1nq .·:·-~-~~~,tr~.9o' 'eú
p~ra ~esp-~nd:er, à~::·.Ol:)s:~r\/áçõ~_§·q~.. ~pb~~. · . s.~~~d~.(·.~.·~.,gü~.ri.í'·'t~n.~Q, . . ~.
honra·' de···referir~me,· quandpdi's_~·e'.'qü~. h:~ç) ·'sf pódia·~~i~-P.'9r.·. a~_-jiffi,
i ugar. s·agradq corno. se di$põe: d~ '\J:m?. _P.fqpf:icrd.aqf . ~· ~ú·1.,.~HF~,~:g~: ·quê!
se. pode dispo~·. é_' qu~. só há·. proig_i'Çã9' ..dé.ê;la( ,ao·.-~.~.~a(s~gF,~-~cf;'?u~r.().
uso que não $ejâ aqúéie con·sagraâô' óO''dlfeJt~.--ca~_ªniqo; __'_·m·~~:.·õ.,Yei:J:
dedo r pode vender o templo'. cómôc· p'àrte .· in:t:e:grantê;;da :suâ' 'prôphê=
dade.
.
. . , ., .. ,
,
Sr. presidente, eu não quero enWãr' )tih)e na questão que se SUS·
citou na .casa, ~e a. ig~~jade Santq .AfltOrJÍ() · . d.o.s .Popres .era.les nu I·
nus, ·ou rés, 6'mn!4~J~:Jah1bém' .. ri~o''p'r.~t~n'do:·~xamfhàr ··~'~ ·~~ \~m~m~
d·ade . é' oU'_ nãp._-'p:rqpr·i~tá,rfa d~q'l•~l!e:.t~-~.P,I.o~··~-~··hp!~~~,~~.é~.â.!'9~ht~c,tih'7.
vida este 'respeito, se .algüéril':dfsput~ss~ • 'itm:andãd_e ~s~'e'·'dJréit()
da propriedad?, ·.a. ra· .o.
tê9islativ9.:. quê! hayia··~~e ·-ê~ec_i~W~~
q~estão.? .Nãq;·~aijhor~s •. er~·'o·'_()oCI~r:J.~d.ic_fãrro~·--çre.iô~.q~·,~.)#~)gpr.~·
nin uérri córl'testou 'à irmandàdé dé Santo· Antonio'.'dos"'Póbrês: t··ro~
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nos eu nãq tr~~q, de: sus.ten.t~r ~.a.pr()p·()~\Qã9_d~. c~~-â,~a A8K:$r~. ~: ,g·~-pti:
tados, prôposiÇa'o que as' cómissoéff"réühidas'·Hãp.,·~do~àfaml,j,'6:lP.o~
sição que ~s' ,nobres ,qomiss()~s x~unid~s. :,m~:~,i,fi§~râ'Qi''·~~n~~::~a pri.'
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rneira.
corpo, na.. seguQda vez que.}.:.foJ.
sujeita
à ísua .. consideração~·.
Mas,,.
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é ,que~o. noqre,.se~ado~,.qpe;:-~ mem,9.r~.g~;·99f.r.1is.~.~~:ct~.ir~.~!u9ãBuBú7
blica, assinou, o) .0 ,e. 2.~~ projeto sub~tituti.vo aas jlustres cprnjss,õe~,
'·J ·'·" ., ( :.,.. '
reuni.d~s
de
consti~uição,
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Parecia que.· o. nobr,e. senador ..deveria. ter .assinado ,vencidO .tanto o
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qeiXOU em.branCO:,Upl,e~p?ÇO par.a.O.S,OUtrp~:·S~US. cole,g~S a_ssinar.~m.
:i '. · ...
.1(.
1
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C~mara:.~o,s ~rs..;P.~P~~ados n,ãp t~,~ p.,_9ir,e,i.t~ ..d~ ~izer .a .~m~.JJr:n~_nc
dade -. a casa ou a igreja de Santó Antonio dos Pobre~ ,há\de-::s~r~,
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que. existe.',~:. por., con~eg.üinte. atehde~·seJ ):lqs ,yotqs ..d~ . irméi_np_ap~.
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n,ele s.~,~~ti,s.faze~el)1_,asJunçp.!3S~P..él·1
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trou em disêussão o prime'iro ·'projeto das nobres! borriissões reuni·:
da~': autqrizamos o goverrid 'para entrar 'em .cônvénÇao. 6'om à il~n1an~;
d?de·'de ·Santo Antonio :dos ;Pobres, estou 'cerfo\qu'e 'ela não se oporá.
a quê· o templo. sirva provisoriamente de ·rgreja'' mafriz at'é 'c:jue ·se .
edifique a nova igreja;" e' eu desejaria também' que neste projeto
estabelecesse· esta C:l·áusúla,' màs' não faço questão' disto, porque
r: > ._, , · .,
uma vez que não há nada Senão ·provisório, uma~ vei que ·não há se·
não Uma .irmandade, e que feita a nova. matriz tudti·:voltâ ao antigo
estado, creio que os desejás da irmandade estão pr'eenchidos. · · ··
·· Mas, Sr.; presidénte, falou-se em uma' emenda -consignando a
quàntia ··necessária' para a. édific~lÇãO do novÓ terrtplb~ '0 :nobre 'sena·
dor pela província: dô Rio àe ·Jaheiro disse ·que ·nã'o· gosiéiva.'de dár
aü gover'no autorização para fazer obras sem: ter prêsemte a planta
e orçamento. Em regra deve ser assim; mas' :estoG. persuadido que
se' consignassemos por ex~mplo a qua'ntiá de '40;ou s'o:ooo$· para
esta obra o governo nao a déveria fazer sem planta· orç'amemto, e
para o ano, se estivéssemos ·conv~ncido· de que· éssa quantia não era·
suficiente, não teríamos d~vida' de aumentá21a; :pois não ·e possível'
que a 'matriz se edifique em um ano.· Parece-rrt'e · que -ri'enhúin inconveniente haveria em fazer·s·e ao projeto a emenda l embrada pelo no~
bre senador
pela
Bahia, até porquê decerto o projeto tem de voltar
.
.
à outra câmara.
Está ou não o corpo legislativo disposto á con~eder uma ·consig·
nação para esta obra? Creio que sim. Devemos târribém esperar,·é
verdade,·· que os fiéis· concorram 'com suas· êsmolas pára a co.nstru·
çãó delas. Todos sabem' qUantas esmolas'dão :os fiéis no Rio deJa·
neiro para as obras das igrejas., As igrejas elo SaÚamànto. ê S. José
foram edificadas com lotetias, mas: tmbem com ·esmoi ás dós fiéis.
Jánãofalo nas ordens' tertéiras que muit~ 'despemde'm: com culto
religioso. A' igreja do Carm'ô está se consertandO· com esrnolas dos.
fiéis; torres famosas aêabaram'de· ser fêitas êôm esmolas; as ordens·
terceiras vão ·prosperando olhos vistos, â do Senhôr' :Sorri· Jesus
tem feito grandes obras'" à custa dos fi'éi~. ,
:'
··
.
Não duvido pOrtanto', senhores, que os fiéis qúe ~êm de fazer
parte da novà ·freguesia ~contribuam com suas esmolas 'pará 'â igreja que deve :ser edificada; e. contribuiriam; por ê'erto de 'rnelhor vontade
se vissem já uma somá votada pelo corpo ·legislati'vo para o;·começo
da obra.· 1: o que se tem ''dbs·ervàdo nâ provínc.ia. :ao·· Rio de Janeiro;·
aonde o governo provinciàl tem começado· a e:cnfi'cação de alguns
templos, e depois são coné'luídos à custa' dos ~né'is;,· mesmo muitos
11
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têm;·sido~·:edific;ádas :~mais'por·, esmólas;.dos•'-fieis:: doique·1:pôr:::consrg~

naÇõeS ·das cof~·es~:proVinc'iais :~·. Por.~.esta' ;razão ·eü\lriãô <te'ri3'~dúvÍdà
ner;lhi:Jma :em ;·adotar,·.:.a~-emendâ~ cde·: qu·e ::faloU:~-·o, :~ndb're '·setfador.:. pela
proví ricia .·da: :Bahia;·; n·ão ouso •oferecê-:laO,;:: mas·· segUrâmerite;·ise·: ai·
guéin .a} apresentasse: eu·.lhê dar.ia··o ·meu·_apoió. ·::l: ,.
>< ·?F.alou~se:. •nos:\:antigos .iêstilos,:~'Qu;: nos::- êstilos·<fundados::·.·en,.::· lei
de" :se· ·:~derramarem ::atas~ ;~para~·a··ied ifi càçãô;~ae ~ i grej as:,2 más·; j á'rse~ 'disse
que~isto::'não.podia t~r·:hoje·liugar:. 1 '.Porventura~·pode~se•':hoje~executar
mais. a ~ordenação .do~: Iiv.ro~;1.6• ~tit. ·63?. Por.fanfo:;·. senhores:; :a.·: que se
pode· fazer é;continuar:à::,exêitar. o fervor:dos·::fiérs:.;pedindo esmolas
para a construção dos templos; mas serâ bom excitar ess·e~· fervor',
·marçando~se :na lei>umà consignação:para~lcômeÇar1!à.~:obra·~·.:e :·êstou
persuadido','.ao~::menos.:·sou.·revado a crer;:, que· se·::o•:cát-po:tegislàtivo
desp·ende·sse·~ 50.:000$ pàra;:.a ~nova matriz, talvez qi.Je~:o.::resto da obrá
se•·.püdessetfazer . 'coni 'esmófa"s.:dos :fiéis; isto::depênderia hlüitb;;da
pess·oa: ou .p·ess·oas . que sei ·encàrr'egassemd·e· sol i citar estas: esiTIOI'as:)
: ::,:.Por::ocafaó tla}dis·cussão deste projeto o:nob·re'.rsénádor:pela':Ba:
hia·~ ·Hu'str~do 'como :é,.:apresentow'-cert~:i'me·nte (idérá·s::~muit():ilumino·
sas:ísobre ''a .necessidade·•'de :'providências'. rerativalllenté 'àg:.fáhricas
das~i.grejas;.:.e :repetiu .ml.Ji 'b'em: :aquilo';, qüé'l:sê?ehcon'fra rem·: 'ctúálqüer
li vrol ·d9::' dir.eito' adm inistrativojifrancês;:.: e:.sendo·tcertó' rqi.Je ':>na: 'müito
·pauco\tempo :uiTI·>:ilustrado :bra~iilei·ro::escreveu:-ártigós~ITiül· ·dign·as··de
ser~em :. lidos·:.~ a·;· ste ·:respeito~;~·mostranéio~ a rtcess·idade rde~- ;se' atender ··a
esté:á1mo -sêrviço que tem .esiado:em·complétcf:~bandônO, ·porquê
o 'que .éc.verdadet:ê
não :temos2:le!gislaçãb 'sobreifábl"icàs.,das i'gré.:
jas:·;~-Eu::já tive ocasião•'c9inoL'juiz·~de:>capélâs: dé '_exa~inar~:este·:objetô
rêl~t'lvamente a~.üma fre·guêslà:~de-fora::. •llão:âchêil:nadà,'.'corisülter pes:
soas: :a ·queni>gostode 'ôúvirYsbbre' ~esta·s .rflatér.iãs:;-: i:f' se 1 idrs·se- qúé
não•:havla,:coisa-~al guma ·:a.''semenhante' resp'eifQ.;:~ é~~alghéni~ disse ::mai~.
que: sendo juiz::de:·capelàsGpQr muitOS ·anosfnun·câ•fj'zera:·a.:n.ómeaçãô
de.. fabrique.iros, qúe~ mesmcfnão::sabia. ém::qué.Jei{ 1sé• futidaVa,ésta·
nomeaÇão:. ·Eu não acho,:ná~·:l~fgislaçã6 \ti gente;,_ nada.~qué âütoi'ize· ~o
juiz: de::capelas para nom·eárri.fabriqueh~os; :a' única\.dispõsi'Çãb· que: há
a este respito é um aviso :a·ntiqüíssimo. p'roibind(f''CjÓé osUpáfOCÕS. O
sejam; mas que está~etrf 'c·ompleto ·:desuso. , :.· ·:·~:
,: · ·
·~-~~; Creio::que em.· muitos' Iligares os' párocos são.:eoS';:fabriquerros;
e eu direFagora de: ·passagem que se··· sê~tr-ataSse ~déHnómeàf· fabrF
queiras~: rião:.duvidària,:dafi·aos·:.pârocos' ·e'ste·::en'càrgo;.:1ehtfêtanto: à
ocasião nã·o:1 àzâda:· para: se tr~tat:.~deste objeto/tr~tel;'deler:~pérfunc
torian"'ente·.porque;o nobre':senador· ~ela Bahia·~ \ocupou~se:.:comélei :em
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'uma das· .úl:tiiJl~S ~essõe.s.::::O. dis.curso· do:·\f:lob~~e·<senador:era .bemrca~
bido para·:.s~ apres.entar:um.·.projet.o: sobr.e~;este ·~ssurito.~···· :.:JG .
::;:·.
·: ·~-: Senhores, :repito,d.:~mJiustre:·brasilei.r.o ~que::costuma escreverl:pa~
ra o· Diário_.do:.fU~ de;Ja.neiroze assinar_.os seus :escritos;i:em, . 2IOI:J··:3
artigos tratou deste. objeto Jeferindo,:a legi·slação. trances~,·· :que 1·me
parece seca-:melh'or que· háa. este, respeito~(:e·.:p.edia:t:QUe:OSiipode.res
do .Estado.. •tomas~em
·provJdênctas.·.acerca·•' :.das:::fábricasr
das:3 i.grejas~
,,
.
1
Ora, se nós tratás·semos· de.,estab.elecer:-.regras: a esteurespeito;:a
discussão aventada. pelo:,nobre senador,da:. Sahia: era:muito::·bem?:ca~
bida; ;mas ·c,omo:_por·.ora.não tratamos .deste_>obj,eto:, nada mais direi.
-....
-·.· .·._.·,·.'.·, ··.~..·,··.·!,,·,·.•,;
acerca dele.. . .. · · ·
';t. !,. ,. · - ·.·._ ......
- _ ·.· ••·•..·.-.·,....·.·-.··,·_.·_·.r_·_,_·
.. · O no.bre senador: em>uma-·das:ses~ões·.:pas.sadas falou(:do_;íestado.
pouco- satisfa~ório._ em- que·; se:acharnras.:Jrmandades. da.:fr~guesia. do
Eng,enho Velhoc. desta cort.e, e. ,disse. Qlle ;per.tencia:.• aos.: jufzes.\;de1:ca~.
pelas providen~iar a .este· re~peitQ;,;,SeQbP.~e_s.; o nobre•.sen.ado.r,_;te.ndo,
tido' a. bondí:}qe -~e .dizer-me .:parti9,ular:rn.ente:~ o ,que; .dcorr\ia..:::naquela
freguesia, ·ime.diatame11te.. con:t.o .julz:~de .Gapela$ pedi infm:maçõ·es à
irmandade,.mas Jendo d.ei~ad.o~a vara~··não~·:t~ve,tempo;.:de:.receber .es:-:
sas informaçp~svP~Io
que ouvi ,-a_o.nobr:e 1senador,,:cre.io.
que ·as:: coisas·
.
.
.
cont.inlJam no mesm_o._.est_ado, ··e:o J}Obr,e.;s_enadorc: supõe que o:jl!i_Z<_de
.cap_elas tem. meios ~e ,r~m_edi_ar:: os male.si que ·,afligem ess.a Jreque.siaJ
Senh,ore,s, Deus::J11~tl i:.vre:: de -.lançar:. ;mão~: de ~meios- :forte_s ,p~ra: ob.r.igar;
as irrniandapes::a curnpri.rem os:seus_;:;~everes: ~stou·.:persuadido:~qu.e,
esse procedi menta -;qar,ia ~ .em. r,esu)Jado. ;grand~· pr.ejuízo ~aoc_.culto::rdi~
yino; ninguém mais faria :parte.d.e~sªs:··irma.ndades, ;qu_e;.;em-~·r.egr.a,~~ão)
coflÍ.postas de ,cidaçiãos muito.:capcge~.;;qU!3; :s.ó~ance.iam s.e~yir,~a~:De.us;,_
e quand():a autoridade;lhes:·impusesse~:al_g_~ma·. coi$a, dirlam::'/~t-Jã.o.
si.rvo mai_s ~ " t·:r:tecessá~io:pois: m.uito::;qu.,idadp_; eu,.:quando~·:Jl1e ~t~oho:
d_irigi~o a essasjr.maJJdades,.tem si.do: ;po~JT;Ie_io:;~e.:of(cios:~muito3civis,:
antes. p_edindo •. -representando o. papetd~;:,:ami'go_:do:..que::q· de.. autorh
dade, porque· conheço .que, o proc.edim.ento;contrªrio faria. corn. que:. es~
ses cidadãos,,.ql.Je·.:t~m..prestado .voluntarj:amente tantos:.serviço~ ··ao
culto .divino,·: .abandonariam tuçto, _nenhum;:3sacrifício::maJs·..-quereriam
fazer de seus cô,modos .e·:de seus·be,n~:~·~· · ...: ·. ,~\ .: ·- ( :· . ·. ·•:·· ::: :::~
O que eu esperava era. ,_que o:noore.: s~nador, que tem taoto.s
amigos influentes :.e·. respeitáveis Jl.essaJ;fr.egu.e.s.ia,-: erguesse::·a:;.sua
voz eloqü~te.-,para ,persua~Has. a qu~ ~e.>~~~uni.ssem .em . n,e~a. a·::fim
de tomarem:. em.cons.ide.ração·.o. es~~do::.e.n:~:•:que~·;se:acha ;aque.la·.ma~)
triz .• Q. que~pode ;fazer.ojuizde .capelas·~aeste··!r_espeito? Pois:eu:'tenho
o direito de:obrigar;,aalguém a··qu~vá"assistir:às. s.essões:da . mesa:da
'
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i:rmandade?.~·Quem:::me; det:L.o:cdirei.to,::de cpagir:'.a~~qualquer• .irmãoade·
rri.esa~·:para:~,assistlr,às

r.euniões:?uA.inda:\ inesm'oi;•s.enhor.es~·:~que···eu;:,,ti~·
ve·ss·e;· est~: difeito;: ·não"dança'r.ia::.:mão·-.;·del·e senão em;;~úl.timo:_.~c'aso;:·
Se;:~p:or,tarito;:.o· nobr.e •senador/.com. as 1reflexões:queAez;: quis jdai:a
eritender:.:que :o;juiz.:de.•cap.e,làs .não cumpria'.O)seu :dever:, :eü:,r.espondo ·
p.orsesta::m·aneira', e. •tambérrL respondo:' .:detel)dendo i ó'Jdi:ghôr~ljuiz .:mu~ ·
n:i.qií:nd~ da ;1.~~ijvara.1·que ,me~;substi:tuk.rios~.~m·eus:rinipéâi:mentos·ç
briO.sO;;~ :drsti ~to po·r. :seus\ta Ientos\ ~:por; suà ;::rdedicàÇ'ãonâo~serv1ço;,: e:
pxoibi'dad.e·n·moçq cjue,.sein;:dúvida·.algumai,faz·Squantó :eiq)óssrv·el··•:padi
dêsernp.e,_ribar:;os;;deNeres; que. :lhe;.::sãoJncumbidos~. m'OÇo .queir.apesá'r; ·
de;·ter.rpoucós::.anos . de~pr.ática·~todavia·:étjá~:um :•magi'st.rado·;·que:.gozá;'
e:::com·:·razão•;: de·.toda:.consideraÇão.:·5: t!: :/ ::::~..
·.::-·):::;\'
·'
.:~t)•:nJ~_stou. 'persuadido, pprt~hto; que~;ele tem·:~cumpt<ido;rc)j;s:eu deve·r;
ec.t~m. ,feito io: mésmo. :queceu· faria: .• a. 'cul.to:r desap'areceri•à; (se·, hoje:: s'e'
fizess·e. t.o :mesmo: qbe. se . :fazia;:·antigainente;..!' não; !é ·~possíven.que :.pés~'
s·oas~.tão: res'pe:itáveis, ·que:,fazem~pàrte:ldessasJirmandades· ~só. por·
éspírtto<âe . vocação, :sejam~.: levàdasn.por.outroE,inodo que! não:; s~ja:: o:
da,pe~s~:~.àsão; Convoçarmesa;:reunir :os:.irmãbs~ iss'O~dêpéndérdO'~pto~ · .
vec:lor:~::=]ui-z·;· etc•·. ,' segundo::está: determinado:. nos:.h3s~léctivos.i corri pro;.
missas.:~
.·: . ,
.. ~·;:·.
:.:: :.~ ..~
.·Senhores, nós estamos na corte e conhecemos 'como estas~coi~.
sas . ;marcham;:é' neéessário:proced,er;nestes~·obJetos 'mais como-Jamigo do que:~· como :autoridade;J porque· quase todas::as:ir.mandades.··são
em 'geraL!éonipostas~das :pesscias.::princip·ais do país; i por~·:s·eos;>teres,
por, Jsuas··:.-posJções sociais:;:··etc .·:~ ~Nãoc•duvidô ··que ~:hàja, a'lgúmc, abuso;:
m·as::'õ ·qüe:~me•:parece·:é que~às::coisàs:::não·~vão·I·mál;~ql:lejo.:culto. divino
é:··celebrado::;com. ' decência:::érrn,quase·.todas ~as;:freguesias·::e igrejas'j.
Nãc>" sei·vê ::as.:obras:. ,extradrdin•ári·~s.·:que :.as ordens i terceiras~: estão;
fazendo. à. cus~a :dos: seus;Jrmão:s)?.:.Prê'c-isará.o,jüiZ:.de~·c·àpelàs:;iritervir:'
nisto;?:::São.·e·s·sas! ordens terc·eH•ãs que·,ho]e•principalmente:,'prornovém,.
o culto divino nesta corte, são também as irmandadês·;s:por.:éxe'm'plo;.l
arirmandade: dé• Sa'nto:Antonia·~,dos Pobres·:têm p'r,ecisão.:de~que.;Q juiz
de capela intervenha ·:corri suá autor.idade.para~que.:elt:ii c~:fmpra: os· seus·
devére·s.?: Não·,Nan:ios :.nós··~ à: :m i·ssa: todos :'Os:• doriiingôs .naquela~ :ig'reja,
e nãc>::vemos a:decência :com~qoe> ali:·se··.fazemsos·,;ofícios~ divinost?·.~E
por.ve'ritura:;:o juiz de capelasYterrr.al·guma.·,parte!nfs'fo?; Nerihurria;::tudo
· é,devido: inteir:amente à .devoção;rao::zelovrel igioso:.de·s·ses·:dignos\ bra;;
silelros::que:estã·o,·à :testardesta 'irmandade.:·;Qra·~qeu lsapondo:tcjuefise ·
na. freguesia ::do::Eng·enho Nelho alguns ,dos ::homeris;~notáveis·.ique··:riéla
mor-am .e·:tazem::parté ~aa·!irmandadê''Jse pusessem ·:à) frente ;·dos . .me lho-
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.ramentos de que essa igreja precisa, :tomar a peito restituir ao culto
.. divino o.esplendor;·que.lhe falta; s·egundo:'disse o<nobre).senador,:tudo
se ·obteria sem :a menor interyençã·o.· :da; autoridade: ·Sr~· .presidente,
desde que,tomekconta da•vara de juiz de-direito, procurei. infor:mar·rne
do que havia a este respeito;:\já o meu digno antecessor. muito·~~inha
feito, e eu. segui-lhe os passos;: a maior:·parte das irmandades;.:satis~
fazem os-:seus~deyeres, . fazem mesmo mui.to, porqu~ não. tén~o~·:pa;;;:
trimqnios agenciam esmolas para que: o' ·culto·•div.ino seja-·feito•:c·om'
decência.· Cre.ib portanto,:queo ·nobre: senador
pela.província:.da:.sá~:
·
.
.
.
hia~ a quem tenho a' hon·rade:.responder·rprestaria 'um serviço :à:rel·b
gião se. empregasse· a sua bem. ·merecida :influência, na.:-freguesia·· do
Engenho Velho para que .os irmãos: de· mésa·se reunissem e. tomas·
sem .providências: acert.adas a~erca· d.a: ·igreja .matriz,:. que, . segundo
disse o nobre ·senador; está:prestes a vir: abaixo, ~e- não· há :de-:i:;er;:por
certo o juiz de capelas quem a há de .consertar; É, Sr. presidente;'.Ô
que me ocorre sobre essa matéria, ·e. foi· por este·:motivo: principab
mente que pedi a: palavra em uma .das 1últimas se~sões .:• Estimarei
que o nobre·· senador pefa Bahia apresente· um0 projeto relativamente
às fábricas das matrizes, ségundo·a-legislação,que.existe em . ·FranÇa;·
. desejaria que adotássemos a este respeito que foi apontado~por
-~·:·}·~
S ·Exa
.Hei de votar pelo art. 2.0 • Repito, se eu pudesse mandar.ia. uma
emenda à mesa. Quando digo --. se pudesse.:- entenda~se· ~ se
tivesse probabilidade de que· a emenda. seria aceita pelo ~Senaq9 ,~
eu a mandaria, autorizando.· o governo para·. entrar em•·:ajustes·::com·:·:a:
irmandade, a fim de que ela provisoriamente cedaa·igreja•·de S~nto
Antonio dos •Pobres para ·servir. de matriz,·· porque. far:-se-iá .:unt.con~.
trato, as coisas· ficariam muito _bem árranjadas, e ninguém .diria:o ~:Foi:
uma coação feita à. irmandade",· coação que:. parece ·que· existe::nó'
projeto, segundo a opinião do .meu nobre. amigo o Jlustrado:. senador.
pelo~Maranhão.·,
·.· ·
·. ·
·
: i:: ·
Não havendo· mais quem peça a palavra,. julga-se discutido..o :art~
0
1
: .•:
2. , e o projeto é aprovado para passar .à.3.a, discussão.·
? :,
Continua ,a :.3.a discussão da proposição da· Câmara. .dos, ·Srs.
Deputados que autoriza O:.governo a reformar a aula do comércio;· ;
O SR. D. MANOEL~ Sr. presidente, .opus•me~ em t,a,,e;~;~:,:;dis
cussão a :este projeto; hei· dei'opor-me em·. em· terceira •. ·hei. de ;votar
contra ele, e· pedi ·a palavra para fazer algumas reflexõ·~s ..sobre:propo~
sições que ouvi:nesta,·casa e que me causaram eªtr~nheza~ ·.... n ,;.
"Podemos delegar o que ·recebemos.: por :deleg;á,~ão. ",: Disse~se .:
''
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pa ~as.a iq~~ is~_o:·. n~~:.P.O.di?, ser. ob,j~t,9, ~~-1 qúyi,~~ ~ . rv1a.s, ~r,.:, ~~-~.~i,~.~n·
te: quand9. ~~tud~i ~i~eit() :Bú.Piico, np. ~~H.·,,~eg~~q() .ang, O.:m~u'i.Ç.C?!nr
pendia me ensinou. que o que se .receber·POt:~delegaçãornão... s.el.:pode
defegar; .n~u'ôêa. j)ô~"'este' princípio
4.úv{~a:
sempre .foi. pr,incípiq
•J.··'
inconcusso, seguido, .ensinado, demonstrado., por, .todos .os escritores~
Mas. aqui disse~se.: ·:, .é .um. princípio:absoluto
:ínassujeito,a
mo~. .
. ;•'.,.,_ . _·. '··' ...
~ificações. "; mas . sejp~me. permitido perguntar; quais :são os ,•pub!icis·
tas que en~·inarn;·CI~.e·· o. pr,in~íllioJe que .. d~ie 9 âdo .r:tão pod~.·:tiei~~
garteni:modifi.cações, sofre,exce.ções? Os~poucos que.tenho.
.. ..:"·•'l
me ensinaram isso, assim como não me. haviam ensinado, os . . meus
mestres na universidade. de Coimbra .. · · .~·. ·
. · ' ·'·.,.:_:.<.. ·.. '·
._. Senho.res,,.sé- ~~·.dêÍegado pode. delegar,· a.. delegàção,.pode.,ir ... ao
i~finito .. De~de :·ci:ue~ .o cm.pÔ legislativo .pod.e:'déi~ga~ a~ .gcn/~r~~·. ·.Ô
govér,no .pode deiegar'"a um ~presidênte·,. a."um .juiz. de. direito" a·-.u~a
repartição qualquer.· se posso del~gar aq.~Üo, que .··recebo por ;dêtê.~
gação,.aquele a quem delego pode.também deÚ~·gar, e ·is.so' vai·.ao Ú1:
·
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·: .. Se ... o... poder.;Jegislativo .p.ode .. delegar," é.,evidente que .todo~.~Qs
Ôutro's .. pode.~es .. pqdem fazer .0·: mes,mo.; o,poder ~udiciário .. pode.~.dé!~~
gar no: exêcut~vo: es~e 'no.Jegistativo,'.-etc:. ,• 'ry,a's_'é ~sta dou~rina' ~9n~
forme aos princípi~·s de dir.eito. públic~. ·à~ teses·~Cià, nos~a constitiii- ? c . .
.çao~
re!o.qu.~.nao.
.
..... , • '".,. .....' ·. . . ' .
te11ho ouv.ido.iexpJicar
. ·· •. Nu~·ca. ouvi. assá proposição nas c.ãn1arâs:.
l,,,,,.,.,, .. .. '":, . .
as autorizações dadas ao governo para: àlterar.Jeis por outra,.mariei::
ra; e o n~br.esena.Cior ·pe!~>saliia o.:s"r_.·~Atve~_;sranco as· e~P.ticõ~:~:d:~
modo engenho,~o :o 'que 'p~ova 0 seu.' t~l entó
Exa não ·,éonsi~
dera .essas .autorizaçõ,es c.omo del~gaçãq, 1 entende que· o .g.oyern.o ... ~m
ta~~ .casos :nã_~: m.ais
-q4e uma" ~o~i~s~o '_g~~- i!lq~értt9: ' ... :i· .· ·. ·~;; . ··;
.
Sinto que. o. nobre senador não esteja.presente,,.porqu.e eu .q~e~
rr~ pedir~fhe. àtguns esctaredni.~ntos. acerca des~·~.;·su·~· . -PPí.rií~~·~";::~
verdade que .dep,oi,s ., o nobre. senador explicou. assim: '~,o; gove~no é
autorizado·par;a faz~r. uma.·refórma e .pô~l;a e~ .execução; .. mas co_rro
o corpq-~te9.isi~ti~9.tem. ainda·.:da· . d~r . :~ .csu~ a~rC,~~çã~,. n~9::ê.g~l~g.~~
ção .do direito~de .legislar .. Ora, es.ta .. maneir.a.l ' ,de
defender ..tais:. auto~
,• •,,..;
rizaçõesépelo ... menos engenhosa. , ......... :: ........ ,.
. <·· .. _
. : ... ·
. .'·. ó ·~ob~e' ~enador não: reconhece no ·~Õrpo :íe9isl~iivoo d'fr,ei~o~-d~}.
delegar; pel() c,optrári.o,, e~tá firme no :P.r~r.cíp_i,q. d.e qu~~P~.>~~~~~~d9
não po.~e . d~leg~r; ·~~s:.~·P .~.o.br.e .· ~~nad9r1 ,:~nten_d~ :_,q,u~ _,.n~~.. ~-~!qrJ~a.-:..
ções não há delegaçã~, há: ~!ll~·.~oncessãp~; OU; ~nte1~. um,a o.r~~ffl 1 d~~~
ao governo par.él gue .,se redY.za a uma: co.rnis,~ãq d~ i~q~~~itP.•.\ ..~·-: faça
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alteraÇões na legislaçãO, ';pdndo~~·s: em execüçati: pará se{ obséhiár
pêlá pratica se 'êlás sãó digmis dá aprováçãO.: dó. ÓorpO.legislativ(E · ·'
~; :. ~vê~sêpois; 'seg~ndó''ii{·'dóiJtri'nâ do nobre 'sena'dô'r);:ó'~góvernd nãb
é mais do que Urna':cômlSsâo de inquérito ·dc{:corpd·'legislativ·o.Ora,
eu não. sei se O 'governo ::_esta' disposto .a· répres'êntar: um; tàl··; pa'pél
não sei se. não· fici'a :rebafxfldo: par·; esta ·-·máhêi ré:L 'Apesar ·de·: riãO estar
de:a·c'ordo com a opinião·' do' n'oore s'eriador,•'fodâviá~a·~suâ' têoriá: rrie
parebe· maiS"'râzoávêl''do que·'a daqÚel'ê's!·'qúe ·afifinam·'qüé ó''corpó
legislativo ''pode delegar··nd' 'governo o Ôirei'to;·de:'•'fêgislar,·~·ae alterar
e +êvogar'a legislaÇão vigen'te, .
:.
Sinto que não estejam na casào.s .nobres'sênaélóres a'qtíêrri'tênho ·a horira· dê·referir~me,; ambos pela BãnH:i;'.'·~nl' pára dar 'mais desenvoh/imênto à su~·teoria'de comissão ·aa- ·inqué'í-ito, !é:O'outro:pah1
demonstrar que . corn 'efeito.· o ··poder legislativo': 'pôde: delegar··· nó'! ·go~
verhooâireitô'de'legis!'a'r~
·:..: .. ·.. -·· ·-~ ;·.. ,7:_;, < ... >.· ·.~ .. •
. . Mas o' nobre. senador· pêla' prOvíncia' :Pérnâmbuéo;' cujas ·:ópi~
niões eu muito respeito e acato, e a quem sempre ouço com maiô
silêncio atêriçãô;··disse:' .",Pará que -pôr•e'm ;disc'üssã'Q: Ôbjetós::aessa
ordem?· Pois• as ·aut-orizaÇões e delegações'comeÇaram :.agôra?,;Nãó
têm sido elas dadas pelo corpo leg.islativo de todos;·o·s 'tempos' e·de
todos· ás· partidos?":; : < .- · · · · ·. :.
' · : ··- :. :· ·· ·.::.:. : . : ·. :· :,·
Mas, senhores, o nobre senador disse que o cónsenso'dtl-corpo
legislativo ea intÉfr(iretáção ·âa constituição~. PéÇo ;liceriçâ' ao: nobre
senador para_ não acéit~ú~' ésseJ princípio_ em toda· a-:suif latifude. Não
creio que aconstitui'Ção··póssa ser in1:erpretadá paras~· dlias·:câmaras
unfcaménte; ·e. vou maià''lohgê, .digO' que se pode: põr 1êrri' dÚvida 'se .
ô. 'Corpo 'legislativo'' p'ode intepretar 'autenticàme'nte· '·â' 'côhs-tifuiÇãô;
porque na constituiÇão ·não hã artigo que lhe'·: dê' ess'êidirêito·. ::Há
esse 'direito.pres'ciito- no ato ·adicional, mas :nãó:·na· ConstituiÇão, pa·
rece-mê que· rião:
·: ·
· · · ···.::.· ·
· Mas~· prescindo· de·ssa.- questãO;'pe.rgünto·'ao·criôBre:· ·seriador~'a
quem tenho ·a honra: a réferir~me, o~fatos
ambas âs'<câmaras: 'p()~
dem ·se r ·co'ns iderados ·.C'omO 'i hterpretâÇões da· constituÚ;ãó·? brgó ·:que
não.· Se são interpretações~; são:' ap'enaà :doutrinâis; Cmas: :c)'. Hobre ·se~
nado r sabe a:' grande. diferença que hâ"eritre. interpretação·, doütrfnal
e inte.rpretação a~tênticà.' A: :i nterpretaçãô; doutrinal ::é ;'taritc(âó ·'corpo
legislat'ivo cômo 'minha', có'rrio·de 'todo () mündó':{'mas ás. interpreta.;
çõ~s doütrinais''n'ão servem· de regra,· não podem fixar·'if'vefdaâéira
intefigên6ra
umà lei 11o :casó 'de<âuvida.:'
:· senhores, o corpo: legislativo podê- entender a· coiisti'tuiÇão. com'o
1
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lhe :parecer;.possd támbémd~ntendê~la :do rriesm·o m'odote:·não·:estou
obri·g·ado:.a~·.entendê~la:--como·:.o:corpo :legíslativo7 éxceto 1·se:_a:\interpre:.
tação ·fosse dada autenticamente, e se com efeito o .corpo légi'slativo
pode~ inte·rpretai ·a :c·onstituição :autenticamente:, questãcf: em. que· ago·
ra não . entro :riem:'é;·ocasião::oportuna !para~ ~isséf~: : · :T~ c· ·,· · :·:, · -·.~ .1\'·
. ~ogo, ainda mesmo. que o nobre ~seriadôr::consigavpro\/ar que:·em
todas as legis.laturas se têm dadoautorizaÇõês..:aoegovérrio para --fazer .
refor.mas·.na legislação~.~nem~ às·slm me tem :con\)ênbMó p~: qLú~~~o 'dorpo
legislativo pode· delegar;. :l:;(s_enhdres:. sé' :êu; qUisesse·:: ag(ira ~entrar.
neste :éxaJ":lEr e'· mo~trar: OS:'abusos que::-se:i.têmf;intrbd,l:lzidoi'no corp·o· '
legislativo (apoiado), eu provaria que·: nuncà~~.s·emelhantes :::aou~os'; po:.
dem .ser apontados:'como regra-a··segúir,·más~:cõmó:'.desvíos·:â.evitar.
E se o corpo. legislativo pode delegar) se· pode -autàrizâr· ogover·
no ::para ·altérar .'a :legislação existente~ :o c·orpc>: làg'islativo ::·póde:. auto·
rizar. o governo para tudo;':parà·fazer a 'reforma)jú'djci·ária;; p-Qrcexem·
pio, erifim;:,para-fazer,todas. as· reformas-que qüiser:.,Se''o::co'rpb·'lêgis· .
lativo\tem dire'ito de: dele·gar:para.uma coisa;''tem2direito;·.de:d'elegar
para:; tudo,,:e assimdnutilizar~se. co'mpletamente!}que;:,é ·justa~m~nte·~o
que. receio, ·porque;-:se o::co~po:degislativo:: continuar ~~f/frilharí~ó~:cami;;;
nh·o· que :"âté agora, :tem ·trilhado·, se:::desacredita.:::completamente p·e;;
rante o país, mostra· sua .incapacidâde para ífazét2uni·â>lei tão;~in-sOig;;
nificanté ·como a.que agorà•se.:·discute.~leirqUe:-·é<1iú1fá:•maisláêil fa·
zê-la quanto estão conhecidas· àS :reformas·:·que COnvem •faze~Cii'a! aUI'á
do· ·comércio. :. :·. :.-' :·; ··' :.~ .:. 1
· ••
• •• •
:·:··
•• ·· •• ::; :: ••
Mas· contra isso· ouço ;já:o seguinte::argumento:;:~Ess.â'-'reforrrta
não tem~ de:. ser submetida ..à~:aprova·ção do ~corpodegislativo?~ Nãbl:tem
de·· ser:..aprovada,:.m.odific'ada; ou·: rejeitada?'' ..senhores,::!ei.s~;a':burla;.:_
QueJmportaque a reforma:te'nha·de.vir.·ao corpo,··legislativo, se:.desde
que-,é>feitá.,pode ser: considerada1 ··como:aprova:d.a~ ..:~ ,~:· ··
- ···
·:-. :. ·As·. reformas que :·o :·gove.r.no·.·.faz:·:estãb-.: feit.asp:ós'..rordenados·.:. que
dá estão dados, 'porque o goverrto:!não~quer sofre·r:~~üma~dertôtai~:não
que·r· t:ece_beY::uma prová de ·rrie·rios>consideraçãa-::do:corpo> legisràtivo,
e. então emprega·· todos: os:.esfo·rços~para·que ess·as~ reformas·! sejam.
''" . ' .. ,
,·•: :.;\"(~, ."':'····
2· .);;-_):,·:
aprovadas ~..
~.:
·Por exemplo, acredita~ alguém quei:.a$'1 reforma·st;dos··~corsos::jurí;.
dicas, -escolas~.de:mediêina, \h1strução j:)rimária.:ê secundária d·a >corte;
repartiÇão das·terras;·etc·~·'• :cr.ian~o. funcia.nár.ios com :otdena~ps·'·avan~
tajacl,OS,. não·· não de 'passar. tái'S'· qÔ'éÚS. Vieram:\ das: mãos~do p:oder:·exe:;
cutivo? ~Há de: haver: alguém ::que ouse supor·se·thabilitad·o paráifazÃr
coisa ··inelhor?: . . ·-· ,
<' ~.:~.' · n ... .-; · · .::':
•·
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. . Sr._. presid~nte, :é :meio dia,: o Sr.. ministro. do império já . está na
cas;a, e eu nada .mais direi a este resp.eito, porque disse. assaz-, n.a ·2.•
,,··,:,'

...

..

''·'

..

. . . • Voto contra. esse pro,ieto; e apenas :acrescentarei~ que me consta
que um moço estudante da aula do comércio· depois de ter sido reprovadfJ, foi . nooo.eado. substituto.
·. :·: .•.· .
· OS~. DANT~.S--~ Saiu no Jornal isso~
.
· :, ..
O SR ... D.. MANOEL ~- Contou~me·. isso pessoa que deve:saber
dessas ,coisas. E11fim, não dou .o fato por averigüado, hei. de expô~lo
ao Sr. ministro :do império, e pedir-lhe' esclarecimentos; olvidei-me
· de fazê· lo na discussão do orça·mento. . : .
, O SR. :VISCONDf.:DE OLINDA - Peço a palavra.
A· discussão fi-ca· adiada.
Consta ··achar-se .na antecâmara o. Sr .....senador ·Barão de Anto•
nina, pela província do Paraná, o qual é introduzido com as formalidades do estilo, _presta juramento e toma assento·. no ·Senado: .. ·
mnistro do .império, é introdu·
· Achando-se. na antecâmara o
zido com as formalidades do estilo; toma, assento e continua: a, 2.0
discussão adiada na sessão antecedente ·dos .. deputados, fixando a
de.spl;}sa e orçamento· a receita para o. . ano· financeiro de 1855 . e ,1856;
prossegue a discussão-do art. ·2.0 • e seus :parágrafos .
.0. SR..PEDREIRA . ··(ministro do.:Jmpério) ~·.Sr. presidente, o
discurso proferido .na última sessão pelo· honrado senador: pela pro·
víncia do Rio Grande do Norte em resposta ao que eu tive a, honra
de enunciar nesta. casa obrigou.;me. a pedir a palavra e· a: ocuparJain·
da que por·pouco tempo) .a ·atenção do 1Sanado·. Tenho necessidade,
Sr. presidente,::de restabelecer o sentidcLde certas proposições minhas . que não foram .. bem compreendidas . pelo -honrado senador a
quem me refiro, e uma vez·que :tomei ·a :palavra V. ·Exa. ,há de>permitir~me que aproveite o. ensejo também para. fazer breves observações
sobre alguns tóp_icos do mesmo~ discurso~Disse. •O··honrado senador, referindo-se à repartição geral· das
terras. públicas, que o. at·gumento que eu havia ·apresentado, compa·
rando o pessoal criado pelo regulamento de janeiro deste .ano com.
o grande número .de ·empregados de q~e; era: composta· a repartição
geral. das ter.ras . nos Estados ·Unidosi··não podia prevalecer. sem que
eu demonstrasse que esse grande número de empregados tinha :sido
organizado desde a instituição da venda·.das :terr~s ·públicas naq'ue·le
país, e quando para>aii só afluíam 4 ou 5.000 colonos por ano: .··. ,. ·
Nos livros ·que consultei e que possuo sobre esta matéria: não

Sr.
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encontrei.. notícia:}certàl,nerr(desenvolvlda, -acêrcá· do:.:núm'ero·i dosJem:;;
p·reg~dos .ti ncunibidos; i da;::venda·~das::.terr~s. ~nos·:·iEstadosh wh"fdc>"s ·nds·
prirrú~iro:s :temp·os::·o ·honr.ádo;;.senatlor:,:sab'e:iq·úe;~foi:,·em. :it~fi2ique·;·se
c"rioü â ·:r-epartiÇ'ão ·geral ;das'terrasrcorr.o 'reri'artiçãcf·an'exa~ ao·:t~soüra·:
federal í m'as pouco ·mais ou::·meno.s com ;o•:ralesmoi··n;úmer'or~.Ciê~e~p·re··
gados. sbperiores; ·cre'f6r·;que3·c·o·JT! do·ls . :ofióiai·s·imàiere·s ~ôu~:éhefes de ·
seçã·o~:de' menbs':do:':que ó ~Úmefo··,cóilliq:Úe;lfoi··~reôrganiza~á- eni·:.t836:·
Sabe·,:.também· :que, .;con'quarito. a :real.izaÇão:·.doUsistem'a ·da .vknda:-:das
te'fra.s:.p'úbli.cas·· n·a'quel~: p'aís fosse::iqUàSe::.con,gêÍ1ita.;Ca::·~pO'C'a·~dO'reb()·
n)Jéci mentojda:-sua: 'independênêia/lS()fret~;·;cont'udo: ;muitas'. e} e:ssen~·
ciais~:modi,fiCaÇÕes:atéCo:·ano:~de!1:804~!erri::qu'e'j:s.e a:SS:entâram·a:~fb'âses
do.-:sis·t~m~·:;'àtUat, :que ,·aindâ ·assim::passoú~:~depois;:,poi:rconsid~ráveis·
alteraÇões':•. Até: ~ntão·;Your.talvez :mci'is: ~ex~t~méhtet:até: :c, ·áno. :de·tsoo;;
era··alr;·admitido~·o· primeiro·: sistema,: que rconsistiâ-:·na ::venda.de' gra.ndes·Jdtes:; de .:tefras,r~m-edida·s~:;'e·~ ~dem·arc·adas ~por·~-municfpios;' :~e. :qú~
. era.m::cedídas :·~::indivíduos: oü:·· companh,tas·:·:;:a:! cujo i:c·argo? ficavam·.; tô;;
dás asrdespesas;~d·a '.tne.dição:e:.:cl.e_ma~.cação;:;e:: ô p'agairfento' de·.. cer.;;
tâ's .·êmolumet1tas· ads.;en·carre·g·ados:;i:fe·:. :realizar;·a vendá'.)':Este sisté·
ma·nãé»·exigla·tantas ·.fo~malidade, tantas:·minÚcias·,·tanto tr~ba·Jho::erF
fim como o que adotamos: . ::.
... · ·.
.:<. ~:··::'.:·:_· ·.: -~-;~
· ,;,: O ::p~ssoal:.:p:ortarltÓ:-àmpre·gado~ ~m suá é~ecUção<não~;podia ser
por'Cmim ·. tr.àzido ·::para~termo >de.· çomparaç·ão:; _e·,ieü: :í1ão Lteiiho·:. donde.
aduzi~ló ,·seri'ãti: ·'da' ·orgêmizaÇão râo ·_aeneral~•~tcu1d''Office. ;:fundaâo· ·em:
t81-2;'errl"tem'po~ em :qlle· a.- emigraçãocâtiuía~ âinHa'·~em" pequen·a :escala
pàht ·os"•Estados UnIdos·:~.' Mas·, p·ermihí :·o honrádoYsértador~ ique :eu >ob~
s'Efi'VÉPQUEf'n'ão·itrotixe. este<argumento i·de~:corri'paraç'ãotp·ara:jústificàr
a·· pes~dél;::que;oi:g~verno~cri·o~-~~·a···~O\Ià c:repa·rth;ão~: ªep:per-feità-r:n~nté:
.que oütro;: dev·erià s-er: ldcmeio :::·de~.,:fa~ar :t?l' · jOstifica·ção't'·':e que3'.me·
caberi a··o :elevei:: de defu'dnstrar! ··qu~n~ asC:fÚhÇões ''queJ ;·estair'e'pa·rtição:
terri• desde Já(e·.quàis:;as necessrdades:do serviço· qüe exigissem s·e·
' lh ante
~
',"pessoa
.·
I ,-.. · . .!_..,;~-:: . • '-''·'·,.:•:.. ..~ ·~.·jj.f.··.·:.~t.
····~
•' . .,
.
me
·'-!'•J~- ·.•:.·;. __ .J:J" t;,: .
.. ,,:_''Fui obrig.ado•~a~tra,z~r!·:est~~ a·rgum·ento,·:só..Jco'mo,~~'meio··.jde:::•defesà:
contra··a a~gü-i(/ão .quel~se>havia;:feito à·o.:go\lerno,:de ter:écrrado :um:
verdadeiro:.:mirli'sté'r'io;. -:,de:: haver.·:c:)rgan·izado·:·üma ·repartição':cóm .um:·
pessoa r· qüase·1 igual:·:~~'~, da· r~p·à~tiç'a-ô ·.geral _das: :'terra~: ·n.ó~--~ 'Estados'
Unidos-: ·Fol:·por·;'isso ·rqúel 'fiz::arcomparação e. m·ostrei::que~'estava ~ rr1uito longe, urtia:~da· . ôutr,~ Erie'p~arti_ç_ão:,;:e qu_'e ·:a·~nossa :~ era;;lnsignifiéantís.;·.
sima 'ém rcdmparâ;Çãc>'~da'5âaquel'eiJ)aís·~: ·~.· ., : . :-· ::. :.> :.J
,: :::: 1.:": i;Jl
.>~··~~.Foi· ~iihda>'.cdm~~·rrieib2,de ·defesa< que eu ·in~titUFa :cdmpa·r~çã()··~·n~"
tre· o:··pêssoal-~;criado'1pelo ~~egúr~mênto de':jari'éiro''d,estef ano:~ ·o·:.:prÔ~·
;..J,/.......,,·t·•'

·.

.

·:.·.:'"''I

.

",

1

e

posto:_pelo·projeto prlmltivo,.·porquanto...este,.·além::de. '_:uma.:secr.etarla:.
com o::mesmo· ·número.. de empr:egadàsi.~ propuóha.. mais a: criação:: de.:··uma. junta ::central~- composta de . um. presidente: e:: quatro .vogais,.~.d.os,
quais doi~. deviam ~er: oficiais. superiores·~ do :corpo: .de.·Emgenheir:.os.- ··
e um bacharel formado,.·e. em;cada·:província também ~majunta:con:f
um pre.sidente . .e, doJs\vogais~~al:émt· d_o.s:.;empregados:::que ,.ser:iaJlt,:·ne':'
cessários para -o.-serviço:de. escrituraÇão-~ •. FÓJ também:; como' meio;:de.-.
defesa que· .eu disse quet_trat~ndo::O ·gov.erno_· d.e :·.ap,re~iar·~.as.. nece.~s.h
dades dessa repar,tição para:J~_egular.,:: por ·ela i (), ;oúmero: ·def.~e~prega~~
dos que, devia,:ter; .observara,·;qu'e easas:oêces'sidades:~·tioham;,sido.•. :·.
apreciadas .ainda:• ern rriai.or:··escalà,;.pelo·· proieto:,primitiyo. ~;quando, •in~..
dicav~ maior,:_número::de:empregados· do que . :o ~proposto:;.pela .última.
comissão .:encarreg~da ide,·~:examinar, este. objetq.~-::ÀcrescenteJ {eu :. en·.:.
tão que. tais necessidades--haviam ,lgÚalmente ~:sido.~avaliadas~:em. _gr,au:. ·
mais alto por muitos ·do~ ..di_gnos.,·,rnembto~- desta, :e ,d·a ·oútra~.câ_maraí~
e por.. muitas· pes.soas· ·ilústr,adas. . que <tinham :sido.. consultadàs:::;sobre:
o projeto primitivo, e que.:em);se.us:parecer.es.~:ao :men.os;-_nos~que rne_, - toram presentes,· e excetuandô, dois !n~bres :·senador-es -.t>.ela ~prov(ncia:
de Pernambuco, ~nenhuma; .-reflexão;- fundada: '.of~receram ·à ·.consi~~r:a~,
ção do governo contra semelhante pessoal;
,><- :: :.::" .... 1:.· ::·: - .
Por essa:·ocasiãoJoi que· eu trouxe·a:está\:'augusta :câma~a .9 nome do honrado senador pei~··P'r:ovincia.do:Rio~,G(ande~dosNorte: com(),
um daqueles que :adotaram_;-.o;·fprojeto -primitivo~ -Jtaz~lldofpor,ém: J
tribun.a o·- nome do ·nobre 's.enador,: est~ve::muito.Jonge· .de,~llli.IJ:l:.;O . d~·;
sejo ,de .apoimá:lo, como ,p~receu: ~upor·. de:-ter::c.aído em,contràdição.
FHo ·unicameote.':par~c:apoiar.~me :na ·,autorid.ade de::màis~ :_um.a·;pe_ssoa.;
ilustrada que . tem estudos .~speciais::d~i:_matérhl•·(e_, quer havia~,f.or:·m.ado.:,' ·
parte de uma..cpmissão: encarr.egâdaLde.st~. objeto.-..f.Ho· -também; po_r· .
que·. eu. não;:;po_dia .:preV,er,: :•que::· O· honrado·. :senâdor, tiyésse;.:exarninado ·
por. al.tO,:"COOlO declar.ou· na última:,Se_ssão;~·o P.riojetor.a.,:qu~ m~::refir.o,, '
porque contra qualquer suposiÇão neste sentido protestavam· logo as:
p_rimeiras- palavras do parecer~:~do oóbr;e .s.eriador.t qúe;:são·las seguin·
te.s: "Examinei com·.atenção.:,o regÚiamE:mto·~·.qÚe·N· Exa:c-me.enviou;:,
etc.; e não.: menos protestavam· .e.stas;-'ootras: -,f·E;acho~o tão b.ern ·
elabo.rado :..que_: ·nenhuma alte.ração í-~t~nho a .• o.terecer~lh~·~-' ~ lOr.aí) ::n~o. ·
pod-endo supor,, como .acabo. de ,di~er.. que·:·.o. honrado <senad_or tivesse:
deixado .de fazer•< um, exame 'ac.ur~do..
,obi~tQ:tão !:Jmpp_rtante,) pa•.
receu·me valios-o o seu jUízo etn Javo·r.. da., apreciação ;qu-e:p ,QQY~rn()_
tinha..feito dàs,. nece.ssidades dessa :repa;w;ão..~)e:i portanto: ~fo~ ·n.úmero
de seus .emp_reg·ados; Nestas~. cir.cu·ostâncJas fo.i.t9Ue.:eu ,disse:que: nã();
1

em

·,podia .pre·surrilf qué·i d'a·:··parte··:.dornobrt;.··sE:mador.··pa~tissem·:•·argüições
·ao ;.governo de<·ter·:r-esbanjado<-os~ldinheiros<públicos;:;·de::haver·csido
. árràstad'o:pêlo patronató:.e-!:pelo'!•d'es·e"jci::de:·:criar·'cHentela~:;·eltudol:isto ·
. p·o·r ·ter· :criado-: uma .repartiçãty:::com•-'um: •pessoal:<merior·; do 'rqu~ a·quele
que·. fora·~prop·osto ·etn:.~om: proj'etol que ·merecer:a •ai]áprovaç·ã0 ·.:por~ es',;;
crito·::do.:honrado,:'senador:~ •.~ tl"'i·;:~;·,::; :.. t ;·.
~ ::··,_r;:,J!fj._...
t:·::r:-:,:;:
_,Dito·::fsto}:Sr·;•: p·residehte:,·run·ic'arrlente'· com. o:frm: de; mostrar~ ao
nobre·'s·eriador 'que:não:·fublevado:;; como' fá disse;:nemdévernerite; pelo
.des'Éijorde-:;acoimá~lo.':de contrãditório; rogareica(S'~ Exa:···:qu~e· .em· ai;;
·gumàrhora· vaga <fenha-.: a bónd~derde rever: :a,(lei: de·J;18~::de'::.setembro
'de 118SO; e de• tornar· a·:examinar. também- o-regurament01expedido·ip.elo
governo para. a sua execuç'ão;:.pOrque· fiéOi certo::·:que::se\ conv~nceráde
-que :o·:lpessoal·~.designadoõ:para .:.a repartição· das ·terrasofoi ·apenas o
_· necess.ário:·,para?os:·primeiros: tempos; porque_:há'de!:reconhecer..:que
.essa::repar:tição,~:além:de ,ter:1POrr.fim fazeriextr_emarro··domínio!:Públi.co
,do: .parti cuJa r ~:dar; as:lJ!:lgras. <~ ·in.str!-lções ..col)~enient~!).:· P.~r:a. ~~s~.~, :s~r~
;Viço,ca!~m çi~.J~r qe ,-r~mJ.lari.~:~rctQq() ,o :S~l'~içg:_da.s 1 -meçl.\çq~s n_as di~
y~rsas prqvín~ia.~

qq impér,i.o...-ca!~m::q~~d.iri9.i,~. ªs:.JTI~~içq~s· ~.:_a -~~r:td~

das terras,,. de, enf,im,cllidar. ~de~ muitos. obj~tos, -tem talllbém !~\seu ·
.~àrgo ~ ~-- .coíonizâção ;,·. s.e- o·..nabr-ê ;~e~a-d.o.r ~·.e.Ji~er o.:.f~yclr de. ~xa~i:
· . ,nãr
.h em )3~t~ o,bi~t~ ....esJO.ú.
·c~r.to,. d.· ,.,J.,,:··~.qye
·.S.,ê)1ã çe·.~~onv~nc~~~·
q~e .·o
•.~t....~~~ ·.•.,,."'
•~•.J·
'•'
I·.~)'!',.' J~~l.i\,• ~.,
J?_ess~al. pri_ado foi, es\~í:l~r~l.~,~·i.cJp. nq, Pé; ~-m q~.~ . .~~ a~ha.:e.9r :te.(o goye,~
no -em ··ateíi' ão 'Lie ~ as''mêdi 'õ'es- n'ão'- iam':come'
silnuitârieanie'Ílte
·to.dás:
. ~;ino:r;•vi~to :btiinó''ó~Ti~iüai~~;:~MW~êg:àdos! . ~,ãó;:·k~;tao·d~':hlraço!s 'chJza~
·dós'.' ·põ~~ci:··~·~;severàf'âó ._ seri~'Ciô, ·os-~h,:'··rn~cltt'H~.1'én:~ar1~r~aü~:·· ciUe d~~
····'.v··:,.!
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qúi1 á~:áí9u~~",.âr1os~[4· ou' s1; q~:andll··a···servi.Ço.a·ii'rêp.arfiçãti):gerar ês~
;rríi:lis~·des'envolvidck ·qu:;u1'do'-: â~ :.rrie.êiiç'9.es·:se···tizerem ~éhf; gra'ride
e'sdill'á';.;:·efc :·',' l;.há' i ·dé'(fiàver·:; netessi~àaê indêélifiávelf·"de' <·êle\iar~sê,:,: ó
'pêssoá(or~·:existehte.
:.1 ,:;·.~J·:·;..·,:: ··:. :
!'"'r; ,:J.:;· .:.:··n:-~·:,::·.··· 1 ::• .

.··tiver
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o governo pois .não foi

assastaâo' pêlo ::patróriàto~; nf:m: :pelo: :de:sejd· de', :êriar :cnentela: como>tem.ipor .vezes :;0ditd:. ó :·inobre ~:senador.
··Para •prova··disto~:•básta~me·lleínbràr-rque 'o.:ministério:não>.criou·. 'como
,pod ià fàzerFé:.Jcomo ·'havia ·sido •proposto: no,. :projetp:::primitivo a:, que
;élludi·~··repârtiÇÕés.:'émltodas·'as··pro\lín'clas, e~.::deixoü··a::sua,:organização
:aepên'd'ente'~das. necessidades~do·'ser.viço e- de:; seu <de~envolvimento
:-..., .,me
. , d.,1çoes~
....., ··:_·'· ~-.·u·.-c!
:~,''t"l.:
,., .. r..,_,... ,_
,, , ...
.
, .
·'d· as
·'···-~'·''·-'·,
.,...,.
.~, . ,_;·.,,.~., 1·:·..
., •. , ....
·:.::,·' ·:~::>.:
·':· ·...-pafà· prova: ·.ainda~. de' 1qüe1róé·governo:: nãó ·. criow.dugaresi ;movido
::pelo~ patrhnato ·e) :pelo ishnples desejo de: formar\·:;clie.ntela;·.tlembr~rei
ao riôbrê' 'senador ;.que ·tendo (>,·governo'·uma: autorização: amplíssima

I

para .re.formar .a·. instrução, primária. e~.secundária: da corte; :e) podendo
portanto· aproveitar~se dela,. •Se; :quisesse ter~ empregos para ,dispor
e estabelecer uma nova :repar.tiÇão::c·om~ oficüiisr'e .o.utros funcionâr;ios;
apenas criou um,inspetor geral e:.um secretário;. e designo.u-lhes·parà
O serviço de. escrituração ;SOmer:~te dois amanuenses com· tênues ven~
cimentos. Nem os lugares de porteiro e de. ·cont(nuos .criou·,:. o·:~que
quer dizer; que .não Jundou.verdad.eiramente,.uma.;:repartição~:,< . • ,.
.Feitas estas considerações; que:.~ me· pareceram c.onvenientes·.Pàra demonstrar. ao nobre ,sen.ador. que não. tive p:or. fim•. como.~ me :fez :a
injustiça de>supor~. achá-lo, em contradição, cómo·:já disse,· mas:sim
defender·m~{:passarei ··a ·outro po.nto relativo áind'a ,à .colonização,: É
somente. para: fazer uma simples retificaçã~l. :':3>
.•. ~ ..
. O·::Senado há~ de. recordar-se: de que~ cjuahdo.tive~·a·.honra,qe responder à par.te ·do discurso do honrado, senador. sobre. este ·objeto; eu
disse que concordava ;em ·que·.o sistem·a <da venda: ·:das: ..terras· por:. si
só era lento,-: que não podia· deixar -d'e ser algum. tanto moroso para
a colonização, e·quàpcfr essa razãc.ro'.governo:'nã'd estava disposto· a
cruzar os bráçOs e a tudo esperar unicámàntei ~à áÇãcf dó tempo; ·e
da··· colonização espontânea pl·op'riamehte' âita,·.mas 1qué ·aci_':'C:ontrário
pretendia empregar ou,tros mei'os: indirêtos, ~: fàvórecer· qúantô estivesse da sua ·parte a. kriligrS:Ção para· o país,'~oü :seja dando prê'mibs
aos int~odtitó.Pe's de ·cofm1os úteis, ou· fcm{ên;t~Hdd:e· auxÜiando·'•à ébria·.?
'ção e o deserivolvimento~·de. soCiedades ·que' tenhám por fi111' à .introdução de ç.olcmós ..e c) ;~~:pr~ntp em.p}eg~·. dohhmto' .9~~Jiyesse_ ~~9vas da. mOra!idádédeste's .e de . sua .aptidão ·para. qs· trabalhos agrícô·
las; ou, seja l:eg~Íando 'é'.áuxií.iân'do,' 'até.~~de:to.rc p'ossív,eJI niesm~··.ó
sistema de ,parceria em certas circunstâncias;, co~o ·~rneio·:·de 1trar,asi·
ção; que . est~va . disposto. . 'iu~d~r .~úcleo~- coto~ia,i:f ~ln ;tug~~es··
comendáveis pela fertilidade das terras, pela salubridade .do.· clima',
facilidade da meios de.. tt·ansporte, .. etC,..
:. : : ... · ..'· . . · '.·· '"' ' · ' ·
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O Senado· há de: recordar-se também de que. acresc.entei. qu'e :.Qs
auxílios pecuniários i e certos:. meios. Jndireto~t:•.que .o. governo :hou·
vesse de empregar', deviam se.r:.~mt:~ito estudados ....mut~O·; m.edi~ados,
afim :de. que. não fôssemos vítimas· ..de; algum especulador, que f)9 ~qom
a mira· no. ganho .deles: se apr.ov.eita·sse· em· yaotagem :.sua,.· . mas,:.em
detrimento da colonização e dos cofres públicos! Diss'é·eu: t~m~·~m
que alguns .desses .··meios já .o 'goyerno tinh~~.começado. empregar,
e que outros dependiam desse. estudo refletido :a.:que.me referi, e. . que
ora estava cometido· à repartição ge.ral das terras, que tinha, por· um
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.
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dos 'se.us. principais· objetos: a coloniz·ação. a:::trm. de. ·serem· :aplicad3s··
con~enientemente. · . :. , < ·
:.r:-'
·~·:,:
.:.:·~:\ii~\;i,
;Eis. em.· resumo·· o que: eu ·disse. Parece porémü:tuei·:nãcictive:.:!l
fortuna.·de ser nesta. parte bem compreendido~pelo ·honrado ·senador..·
decerto:· qu.e .por.;~defeito.:meu :··nãO. me. -tendo eriuriciadó :com...:;bas:.
tante.. cla~eza;····o que· aliás ·ri~ó é de· admirat: . eni· ··quem como: ·eu
. tem~.pouco. hábito da>tribuna;;:,Foi ··sern. dúvid.a· ·por •.nã({,me··h~:.:·
ver ~o·mpr.eendido bem .que:·: o:tnobre ·senador:· disse que.::sê··admirava
de,. que no fim de 1t anós. :airidá .. o governo, niostrassêr que . ·estava~·na
.necessidade· de estuda(· ürri ::sistema: :de ,colonização;: ·que· .alnda ·não
so.ubesse qual era:o pr.eferível.par.a'.o·Brasil. •:Foi também por.~issó que
0 i lustre ·senador .se admirou .(e ·:a se·r· ·assim :teria· razão}::de que o
governo .não :tendo. ainda ..rienhunt. sistema~ por. melhor.; e<:não·:: téntdo
estudado, esta.·. matéria, se: houvesse ._apres~ado a fazer·.regulamentos
sobre regulamentos,. e a: solic,itar·.perto.de: 600:000$'para.despender
com;a colonização, e para:fundar..repartições. :: ·:._! · .. ·•· · •.
Janto não .foi isto·: o ,que>eu.•disse, que .declarei no 'meu-discurso
que;, fossem qua~sufossem. os:.mêios •indiretos:·.:de :.que :o .. gàverno :ti~
vesse.~de lançar ;mão, ..·ou .. fossem .aíguns::dos âpontados::pelo nobre
senador .. a::.exemplo:.d.a.lnglat'erra,·:ou quaisquer outrosi:•'.nunca o ·govemo devia perder de vista ·o:-sistema daNenda ·das:..terras, por :ser
este.pmais importante :auxiliar~ ou antes a.base.:principal·para·o de.~
senvolvimento de uma colonização mais duradoura·•:e:: mais eficaz,
pois •.que·tó'dos os:•outros:se.::deviam consideràr 'transitórios:
· . Feita esta·, ~etificação· acrescentarei, Sr.·. ;presidente;< que o emprego'.desses:< meios .Ou ·sistemas de·que o:gove·rno::está disposto· à
lançar· :fnão,-.álénfda venda: das terras; para favorec·erem :a ernigraç8o~
não contraria 6\'sistema·.da·lekde 1'8 de sétembro:,.de 1850, comü ··súe
pareceu que'disse•o honrado'· senador ... Digo-.que não:contrarià:·o s·is~·
tema--da lei, porque. é·essa.mesma iei :que:.:no:art~·, tB .não'·só inclica~
con1o ·' recori:lÊmda a:. adoção ...âe ·atgun'sr .desses, :meios: ·ia o·· governo·.•;uO
honrado. senaâor.sabe .perfeitamente que.:tais ·meios~'rião.·&ã\r~r.ep'ug•
nantes. ;entre" Si; e •que antes ·.podem~$ e: auxiliar: mutUal1n:~nte, ta~tO
. que os:·dois governos mais ·:ilustrados' em maté1~ia de· coionlzação ·ado~
tam na essência a mesma base i qúe\:é :a:·da venda das::terras:··mas ao
passo que os Estados Unidos·; nela fazem. consistir:>~todo.· o .:seu}si·ste~
ma, :a:·lnglaterra adotando;;a .no Canadá~ pu~a· ·e<simplesmente acompanha-a na Austrália:e em outras . colônias;:-:de certos·.favores -e: meios
indiretos; ·
._
, .. :.".:.~ .::~ · ;.
. "',
· ··Vamos a .outro· ponto. Quando.· eu disse~j·Sr~ :._presidente,· no dis-
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· curso a':que
:me refiro, .:que ri're :achava em .substân'Cia de·1acordo· com
'
a opinião do honrado senado, não foi por sem duvidatcorrio·::eJéJsÚpôs,
na profecia.•que :havia. feito de que, . por maiores.,que:!fossem::os esforços e os sacrifícios .empregados; os: braços livres:·não haviain·.de
vir para o Brasil;: De feito eu· não .concordek.com'essa·. profecia, -:e· ao
contr~rio declarei que. não .nutria às apreenSões: do·. nobré:::se:nado·r;- e
antes tinha. esperanças :e razões :pl'aüsívei~hpara) crer· qúe·~log·o.,que ·o
governo tivesse· lotes. de. terras medidas··:·e>demarcada:s. ~ em ·togares
apropriados:. pela sua- :fertilidade·;; salUbridade·: do clima;: e·Aacilidade
e transportes, e :mandasse.. a-nunciar. :à: :sua·: venda, .acompanharido(,:esta
providência (note -.bem ·o honrado ':senador):: de; .:medida's::tendentes· ·a
neutralizar a.desvantagem: em· que. ~se_acha 0 Brasil·pelaconcorrência
temível dos Estados· Unidos e ·da Austrália, :havia .:de ser'desenvolver
para esses pontos: a emigração, a. :que.:.portanto: não.· seria perdida a
. despesa que fizéssemos com :e·sse objeto, como é .opinião: ,do nobre
senador. Quando eu disse; que; estávamos .:de acordo; .fo'i em. r.elação
Já à necessidade •·do: . emprego de outr:os·.meios' além da vendâ das
terras,.já na parte :em que declarei·. :que o· governo:)reconhecia;que .a
execução da lei: de 1:8 de :setembro··de 18SO.não.era po_r·ora.bastante
para de per :.si só-:desenvolver. -.a emigração,-porque ·er-n :verdade.acham
para isso · no .presente . certas.· causas, naturais> e. :.:acidentais·. que·: o
governo deve procurar ·e vai. :procurando atenuar! ·e. ·rem·oven tanto
quanto é possíveL: .. ·
· ·-: ... ;;._. ·' ,.
·:•c::··· ····· •. ,.-.
No tocante· às colônias- militares i devo .:também retificar~::o que
eu disse;· porque· me: .parece ·que igualmente .neste~::.ponto· não .'tive a
fortuna. de ser bem .compreendido:, e . .que o :nobre.:·senador: supôs .'que
havia dito aquilo que, pelo menos não qúis.dizer.,,Ew-,:disse;tSr~::.pre·
sidente,._que as nossasrcolônias .militares não·. são.~por, certo;da-jmes·
ma natureza e_,índole . das~antigas.colônias:militraes::que:•.os; r:omànos
hav.iam :criado, ·nem das.que,os::reis . da: Hungria e.: o.s.·ar;q.uiduques::da
Austria. mandaram. fundar,~ :riemJinalmente· das que na: Bússia·:tinham
sido estabelecidas, visto como não são colocadas.nas<fronteiràs·com
o fim de defendê-las de invasões, ·ner;n são uma rese~.va.do·.exército,
fim primordial das colônias militares. da: Rússia; que, .. pois, .têm i urna
natureza especi:al,. uina:: organização, própria, :'e por· isso usei da· :expressão sui generis~ .expressão: sobre .a qual- b honrado senadpr .tanto
insistiu. As. nos~astcolônia~ militares foram:estabelecidas. comr:.o.fim
de policiar certas .matas,:cer:tos··lugares.:para os.:quais por muitos:lar:tos
não podia ser atraída a população em conseqüência dos perigO's, :·a
que iria expor~se, :já d~ .incursões. de ·índios,-: Já· de.: ac.ometimeritos
1
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~~cflJªlf.e!tore~, OU.COI)'tP :.firJ1~:~e :P,rOt~g~~; O~ ~y_i~n_q~gt~§:_.~,::~!r,~tr:/:POPU·
l~çãq,_:P~r~ as :_mar_g~)1s: cl.e... alg~lllaS: e~~ra.~.a~(.i!nP.Qf~a-~.~~~:·: ,o~,. c.omp
os pres(dios. do.. }\raguaiaye.. #e .~o.l:J~.ros) rio.s,(:ilil.O.)r;t~uito,,d_ê·.-~acilitar;:e
_qefeD.d_era . J1_ay~gaçªº··.:cJos.. rne~rQPS,rios~~ ::-~:i., .,:_:::· . , .·:<.; -; .. ; ...... .
~-~·: Q.is~~ -~p··~ITI~i.§ 91:1~ ~§§a.~ çpl:ôry~ªs-.:~~ffi.,§~e ,p_ocJelJl;-.~~-~~-id.~,~ar.!p.~r.am!3n~e.:.agr:fç.o,la.~:1d~grg!:J~"-·~§!ª~-::s"uJ~tt.~ê:-~;tc~r-~P::~e_girne:.l]il_i.~~r.:Jn·
·:Pi~pefls~y~l: paxàz: l]l~.n~~ts,~.. Q~l~:~ .a.:-.sU~Rrcg~a,ç~9 ,~e discJp.li!l.~ i(l~c~s
::~:~r;J,as para..:a.·:·re~li2;aç,ão.,:P<?·'fJrn.':PrJQpipat:.P~r.a:·qQ,e:;;~ão,-.mandaçl.os_.:.~s
:c~_q!onqs í ..e. _por:qu~e.:;,~ª~e~. :,.a,l.~m. :.9.is~q •recel,J,ern:, ~~ª~::!=l.~;a.P~., e,·.!!n:'. l ~-9.1~o
em: cons~qü~_n_ciª;.J9o~:::~.~r:yiç()~ Ar .pqlfçjª~~ Ç,~;,~e.gura~9ta. qlJ~ g~y~ra
::Pt.~~.tar; •. r.:(~_r.n.. ~~ pod.~.rp~co.nsiº~r,ar.;~~:mto:iJ:.~n.~pr':~<:mtJçgs ~miJitares
unicamente à preencher, pois que- ao.s.:colonds se concedem datas -de
.terr,a_s::par?_.cu_lti\far,;r_e1 que,.~:feti,~~~~Qt~:.q~~ti~ê;;._,_·.· ·_ .:·:::~-· .....
··" : .A<m3sc.e!)t~x~_i;;.agQr.::l qu.e.~.~sa.~. c;qlqpi~~~,:rn.ili~a.res têw ~~i~o cria·
·das •. ett1.:yir,tu.9.e: ~~:~~~- ~.0";55.5i.:c!e,::.1,~.,~.e-Jy.D~,q 1 i~~. 1.a5~.;·e. qy~;:n·~:g ~-~9
..compo~tas,. 9~ g~nt~:. ir1y~l !d_a. e.: Jn9~i.l, ~()En.Q ·tS.,u~õ~·:.(): :Qº~re, ~~~adpr;
. há nelas indivíduos muito .h~~iJi_t.adof)tpa~a: 1 oJ!m pªr,a:,;Q~.~- f;~fant 9~.s
.,tina9o~;:_q~e. pode~ .. pre~tar ()S, ·ª·e,r'{~ÇC).SJ:!e·. pQjícJa ~~,~~~9PU~11Ç~·.,a que
·m~ :~-referi·;·e: .~u~: r~c.eber.~!Jl.J~rr,a~ ~:qu,~ -~f!3~iyamen)~~- .qyHi.y~m ·:· ;·.·. \
., Sepqo,. is~Q•. ';~s.~! 111. yê _b~m o ·.no~r~ ~~mi..q,qr:~Ql:Jê ·~a. :cgl_9QJª~:~têl11
.uma. ·p,r.g_~niz~ç-~qi,~speçJªl,·: . e qu,e. P.Qrta.p~.o."~rt~()·.fÇJ:~f~.~-~r~~:J,rop5Jf)i~o
·qu~: eu 1::(3mpr(3gu~i.l::~ ~expres·~ãó, .~ui: ,9~"~r~_S,ji~:,-q~~: d_Ís§~:·.: que--..~~f)~S
.colôntas.~s.ijo:~ur:rcmei_o: de. tra!)siç.~_Q:P~~a.·:,a.,s 1c_ol9..Dia.s. .~9r[cp!as_,e~ ,que
::;neces~ariament.e_; t(3rã(): .de, .C9f1:V:er:~~.r~se.:,p,a..r;a·rº J!J~~r();~: .ACJ: IT!I3n.OS:,é
ass,im.: que :~as ~~nc.ªrp, EL~ r)~ssa.::...in~.~n_ç,ªo::9~.~:).o .·90\f~rr;t.9;: l.b~~-· tê_m
d~do :e.·co.o~in!J.a.rá a:. dªr.:to~g:;<> . d~~.~e.nv.PIYI111~.!"1~g -qu,e pu~ex ·.'. :.· ... :.-~- .
. _: :· .:~Pe.ço Uq(3nça_.~
,~a;, para .dizer:ainda, 1 ~19Lin:tél ço.i~.a--.~:;respei.to
:;da mortand_ad~;·.dos, :e~pqste>.s A~:. S..ªiJ.t~ Ca.s.~;·:dél M!ser~c~rqi~, ·pº~to
,sol:!.re .o~~ çtl!al ·ªil}.çl_~··. jqsi~il!,_P.. h():Qr;ado_:!~~q~dox ·:·,A_,r.azã_o_::PP.r. .,_qu_e. n&o
enumerei no meu. rel,ató.rict as~ qal:JSaS:) da_~·IT:t9r.iai.t~a~e-.:~gs.::~ipgs!OS
·re:.-os. :-meJo~;: . de r~nJ.9'1.~-:-las, ~.:.a JélZ~.o ,p_or:~_Çiu_e..-·~11~~r:~~n~re, J~n:t -maJor de·
. ··senyo.lv.irnento -qu:allclP'tiv~, a_;\-h.onra.:.d.e fa.lar. fO.ií:;Ror~ÚJ~: ..r:t.ão we P.a..re. c.ettdo. ain.Q?r.do ,açordo. ~ob~~~-J~las :9~,_h_ome.r;tê .dª. P.~2f!~~ãq,m~_dica,
· nem·se havendo, ainda acertadonos);t'leios,de afastá~las. e-:. de r,emoyer·
. s~ o·:. mal í,n:ão ju-lguei P.~u~~nt~.:· 9.çÚpa.r~~·e·::d.~Ía~-,c~ '-~-~~-6pi~r:·:ü~-~ ;.qpi. hião,~a :tal· respeito;· C_qrit~r:~~e..Hrte ·P.9t is,so cor:n.::peCiarar1 ;~él di~,Ç!J~~ªo
··somente.: a::ca.!lsa nja,is:.'ge,r:al,:_: e~q!Je. me .Parac.~u,.-rt.a.tl.lrél.li, d~to~:.~.• :.o ::e.s.. tado.lde.sgraçador,em ,quea.s.~ ,crial)ça~ .s~g .ge,.:orcJ,in~rlÕ::EP~P~§ta.s,,pa
:roda .. Esta.::.causa, ·em -meu.' humilde ·ente,nd e..r, _pr~dpmlna.:~m.~ q~tr,(ls
...partes.domundo·.r:··.\ ·· ...
..:.:.:
.:;:.:;.·-~~ ... ;: . :~1:·~~~>::
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Nas nações ainda as mais adiantadas. disse eu e repito, é espantosa a mortal idade dos expostos. Na França mesmo é ela extraordinária. O honrado senador decerto leu o excelente artigo do Sr.
Frederico Cuvier, que vem em apoio do que acabo de dizer. Diz este
escritor que todas os cálculos esperançosos qUe Luiz XIV tinha feito
quando em 1672 tratou de fundar os hospícios de expostos com o fim
de aplicá-los no futuro ao serviço do exército e às colônias, e bem
assim os cálculos que mais recentemente se tinham feito na França
depois da conquista de Argel, não passaram jamais de utopias, não
dando por isso o menor resultado pelas causas que aponta, e entre
as quais se encontra como uma das principais e da quase certeza
da imensa mortalidade dos expostos.
O mesmo escritor vai mais longe ainda, pois que até considera
os expostos que escapam à morte como inabilitados em regra para
certos serviços, visto que por toda a sua vida participam dos efeitos,
das enfermidades, já provenientes de sua origem, já adquiridas nos
primeiros anos que passaram nos hospícios.
A isto atribui o não ter tido nunca satisfatória execução o decreto de Napoleão de 1811 mandando pôr os expostos que chegassem
à idade de 12 anos à disposição do ministério da marinha, a fim de
serem empregados no serviço de mar. Nessa mesma discussão brilhante a que o honrado senador se referiu. e que tanto na tribuna
como na imprensa tomou tanto calor no ano de 1838 e seguintes. e
na qual se encontraram as eloqüentes palavras do Sr. Lamartine que
o nobre senador citou, acham-se também outras do Sr. Benjamin Delessert em confirmação do que eu disse, quando recordando a grande mortandade de que em França são vítimas os expostos, ele exclamou que a continuarem as rodas dos enjeitados era de mister que
se inscrevesse nos pórticos dos hospícios O seguinte dístico: "Aqui
se deixa morrer as crianças à custa do público."
Trago estas palavras unicamente para provar que essa mortandade dos expostos que entre nós aparece, e que por certo devemos
lamentar muito, não pode causar o espanto e a admiração de que o
honrado senador mostroucse possuído, pois é fato que se observa
ainda nos países os mais civilizados, e que portanto não deve ser
atribuída nem à falta de vigilância da parte do governo, nem à falta
de zelo dos provedores e da administração da Santa Casa de Misericórdia, mas sim a vício que parece radical e congênito às instituições desta natureza. Concordo não obstante que é mister continuarse no estudo das causas de fato tão deplorável para que se as não pu-
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.dermos de. todo remover, possamos :.ao .menos. atenua.r: ,o.s;rseus:·: efei·
-to;s:'; . ., ·: ~ _,:~~ , · .· ·"
~
·,·
"· --·
· ... ·Resta~me, Sr~. :presidente;:notar .que O)que::eu\d,isse. relativamente
ao' a.rquiVO:'Público .não Joi·:· que, ·havia: delconserv.ar.:essa ;. r:epa(tição
como está constituída; sobre -este ponto: não.: . dehíopinião-,·,disse .. so.. m~nte que o .governo :.não:rtinha. nem .de_. l.ong.e, :~,não .ê~a:,·possível
,que:~tivesse,.'a idéia de:·,e~tingüir .o .arquivo: público,·.;-: cuja·. importância
sou . 'o primeiro··a recqnhecer~ .. Feitas. ;estas·;o~s.ervações que;:me.pa·
Jeceram~ .mais 'importante.s; paro aqui, .agradecendo~ novamente: :ao
Senado,:sua .. atenção.
,·:.~: :: ·') :
. -.·
.. · Q.. SR;. VISÇONDE·OLINDA ~- Sr;·:·pr,e_sidente,· eu ·levanto·me·tsO·
mente: p.ara ,oferecer algumas observações ao·Sr;:' ministro .do impé·
'I
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: ,Falarei
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·· .. ·u·

primeiramente .. sobre a ,instrução públi.ca ..:Q ensino pú·
bli.éo·; acaba de. receber ·consideráveis. melhoramef1tos; a:,··instrução
primária e secundária está hoje debaixo de outro::·sistema,· debaixo
de um regime· que.· acho ·ex.celente... Os estudos s.uperiores· jurídicos
e médicos também acabam ··:de ser reformados coril. aumento .-.de :·cadeiras;; No .projeto que. .ainda. está em discussão ne~tá; cªsa,-:que con
-té.rn.os'.artigos:destacadosda lei do orçamentado ano.passadorau·
toriza-se.·o governo :a.,criar duas . faculdades de.teo.logia;:,é. ·e$te ~o::.pri·
· meiro. ponto·sobre queJarei,.observações, e par.a ·.as quais-.chamo. a ·
.atenÇão do.· Sr. · min'istro ;· .'
· · ... ·: i'.;::: .;:;í:: :::·. ,,,, <· · ' .. '.
Parecia~me ·que . se· em_ vez de duas faculdades,de teologia.Jo~se
o.-governo. autorizado a: criar uma de ·.teologi,a e ··outra de ciências ..na·
turais.e·:rriatemáticas,haveria. muito ·mais vantagem:.· . .Crei.o ,que ··Uma
faculdade de teologia é bastante. . :-:
r· ·
... ·.·
.-:· ····os.seminários também· já tiveram um" grande: aumento:;de ca·
. deiras,.-o. clero.;Já acha··al:i,uma:instr:ução suficiente: .e já:rtendo.:.~~ós
· aoiilentado. ·consid.eravelmente as despesas.: parecla\que.- uma ~_só;. f.a·
culdade. de teologia· desempenharia· oAim.:a que!nos·prop.omos,._que
em lugar de duas;:se, cr.iass~é~uma·sóre então.:se·:criass.euma:Jacul·
dade: de: ciências1.naturais ·,e·:matemáticas. ·::
...._
. .....
·c. NãÓ: 1 discutirei•:élgora. ··este .objeto;:., ~ontento~rne com dizer. que
esses estudos sendçr urüc~mente freqüentados .na .escola . mili.tar~são
reputados ·como ~stu'dos·:mil.i.tares,-e de .algum modo perdem·:-~o.. c.on·
r.e'ito público a verdadeira noção que deles se dev~ formar .. A\des·
pesa com·. esta criação_; não há de· ser grande.~ .. Na :atual:academia mi·
litar acham-se elementos para isso~.-:
.. ,· ,: . · ·...
, Trarià isso: consigo .umar.vantagém: tendo:.nós'.·.uma .faculdade de
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ciências·· ·naturais: e:!·matemáticas :.e outra~ de:.teologia,·· podeifamos:,facilmente criar.uma universidade, instituição que nos falta para re·gu~
·Jariz.ar~o· ensino·.-:púbUco;:· e: essa •universidàde'·ewa ,considero>.'úti F'ainda
por ·outro lado;·: isto•''é, ·eJa·.nos tra·ria. mei'os>de criar :umJconselho geral
de instrução ..públida·que···não temoá..
··
.... • ::· '.. :" ~~.· ·,,·,:ü>"'~
O :regulamento que . acaba .·de ser. publicado :.sobre a instrução
·primária: e: secundária<éoJimitado ·a :esta::instrüção~.· e não ~te·mos;:um
conselhogeraf!de:.instrução' pública··âe. qUEftant<rprecis'amos·~· 'A.instrução··primária···e ·secun-dária das províncias:·não·. ·está ·em ·todas elas
bem regulada. Sei que esse objeto pertence às:âssembléias· provin~
ciais;mas··tainbém':pelo:ato::~adicional' á::asserriblêra ·.geral .póde.>fazer
leis 'a~esse respeito;·.isto é expresso;' me··par.ecia.conveniente·:que····o
governo olhasse também para a instrução primária e secundária não
só da corte:. como: das províncias; lsto:.:exigia·um ·centro de:adminis·
tração,· ·centro: que·· se: poderia· achar facilmente :.nessa universidade
se elá fosse· criada .. . , · ·. · · ·
· ·· ··
..,Eis o que tinha de dizer sobre· ·o projeto em geral;. Agora falarei
em particular :sobre o·s·.estudos médicos. •
..
:
Pela legislação atual, :depois da nova<organização:.da~ faculdades médicas, se declarou, bem como já estava.:declarad~:r pelar legis··lação:anterior;~que ninguém. p'udesse:· exercer a medicina sem·ter·1as
habilitações' competentes perante ·as: faculdades do./ império,: ou: fre·
qüentando-as, ou apresentando diploma de ~:qualquer. dás;:faculdades
conhecidas e sujeitando~se a· um éxame ·de suficiência.·· Ora~·, essa
disposição eu entendo qüe priva todo o nosso interior· dos socorros
médicos,·porque: mui dificilmente os doutores ••em tnedici.na: yão,·:es·
tabelecer-se no interior do país.
· ·.
· ·
Esta razão foi que fez que em outros países i ;e ·países muL civi Ii·
zados/ hajá,uma ·2,a ·classe de facultativos para ··acudirem à população.
Esses .facultativos·.não têm ,.todos os estudos exigidos pelas.:;institui·
ções•acadêmicas,; mas. têm tantos quantos :bastem para o. exercfcio
da medicina..lmpõe;;se-lhes certas condições;· e ::apontarei, um~..exem·
pio: as que se lhes prescreve em. França:·são .muito. poucas,.] e) vem
a ser somente curarem· na:jurisdição :da autorJ.dade .que confere o· tí·
· tu lo, e nos ·casos :graves médicos, ou :nas::opera·ções cirúrgicas; também graves, serem, obrigados ··esses facultatiVOS: a :ir··. . chamar '.Um
doutor.
·i~ ·
•···
: '::.:
,,
,.
: Eu ·não .sei se essa legislação ainda subsiste: em França~:.:, , '
O SR. JOBIM -:---Não, senhor~ · r,~ ·. ·, '.,:·;:.:.:.
.:,,,, ..L
O ·SR. VISCONDE .DE OLINDA;.....;.; Suponho ·que ·.ainda: é :a~ mesma.
7
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·:':i:;::..0.;SB•:·.J.OBIM:::-J~ão':é'.J.
.,: .· .::> •• ,ti
:Jilwc
.,
· :.~:;:J).:;SR.': VI.S.CON.DEDE:rQ~IN.DA -...· Entã() .P~rmita;.o_:jnqJlr.e ~e.na.dQt· :
que . ~u:,digax:rnais .alguma~.c.ois.a . ~_;'sei que. no: últim.o.)·_r;eJnad.oi'no,:;qe;;el7; ·

rel Luiz ,Phillippe,,.;propôs~se,, uma r.éforma das jacJ,Jida~es.duddi~_as ..:e:
médicas; e •. nesta:'.s.eguoda:;achava~se a. extinção .d.essa· clas·s·~;-..-mas,_
l.eia~s·e :O.~: debates ::da·,.câ.ma~.a.,:di:>s :pares;;; .o.npeJoi! apr~s~ntad.~-~~iS~.:
projeto::. :.todas-. as~s.umida~es·,~:t.ooa.s as :i lu~t~ações:Ji:terrárias. ~:J.a -i~rªnç_a;.
de'ciqiram-s·e.·: pel~.~ conservaç_ão.•. dos. oficiai.s::'dr :::s~.~d.e~-.;·: pqd_e~n.~garr
o: nobr.e: ..semador;. r;nas~. •creia: n.o 1.que ::lhe digo_;· :.~Sj'grande~..'.s~mida~~~ ··
da França, as grandes ilustrações- não só de g~binete, m~s:~éig~~las~.
que'já::,eram :traqu~jadas~ na:radministra.ç_ãp,-,·~:a.qu~.laS;,g!J~ féi~_iam ..l>arte
dos :,conselhos~· Jiter:ários; · er;,:adroinistratiyos ;_da:. ~~~Qça,;/.cJe,c_i.dj_r:aro-~e:
p:el:a~::conse.rvação ·de.ssa class.e~_.de.:Ja~l,lltativO:s.•;J~:jS~:.:e.s~a-·e.xt.inç~~Cl::
passou Joi:~porque. :9·~ govern.o '.d.eclarou .Jormalmei)t~;,qu~ :Se deroi:tirJa. 1
se. ~o. contrário! -acqntecess.e;; fez: disso_ quetã_o: de g~J:>in.~te,: ~ n~o -obs.~. ·
tao~e venceu em:J·.a:·di:scus:são ·unicamente-por;. S·VOt.o.s,, _qu~ . ·equ_iy.al_e.
aA:Ji'na perda de::.causa~ ·. -~~~ ::. ,·· ; :··
·':· ::.''
:· · :::: .: :::·: ·:./., .
·~ : .-:··.·Esse.:proj~,to:.P.orém.-n:ã.o~.~chegou a passar;.:veio ,depois:a :~evol.IJ·
ção, . e, não:•;seL iss.o :em:qu~Jf.i_co.u.;. o..ca~;o é-i qu.~ no h1~imo: r;êgul~r.nent9
francês: não vejo .a·. extinção:;dés_sa.:classe •. ;Foi ,pois _uma; cpnªpjx_~çã.o
formal dos. interessadO"s :n:a:. matéria,•. cqmo ~Dup,in J~2,;(~v~r·sC.I~ram.~qte.
na•Ldiscuss·ão !QUede~OU~~esse ·objeto: à •trib.~o·a .Jrar;tC~Sa;·. 1 COnspi_r.~ção
eme:, que . desgraçadamente: .tor:nou part!3 o,,-; go.vemtk1 ~,direi. lde i:~pass.~~
gem::mais., àlguma::coisa a;;ess.e_; r:esp~ito; .:. ;, . · . .. · .: ..
·~~:.< . Contava-se· em:;,Françà~nàquela :-época, mai.s dei·12•.. QOO c>,f_iciais: l:le
saúde,: e -.dizia-se~ :que;:· de~~ és i i1·2J;·Oo.o,.~ quando: rmui.t~ 4;. 000 :::POd,eri~r.n
tomar o grau de doutor cóm ialguns. esfo.~_Ços:_de :_~_u_as.Jqm.íli.as,,~.,qu.e
passando a Jei', 'isto::.é;· extingüindo.·s"e ·:essa.cla~s.ei~talv.ez ,qu_e somente· 2.: oo.o. pudessem::fo.tmar~se,·:.Jicandó.:,a;~popl,ll;:tção.,p_f:iv~da,:_cl.e.
10 .. 000: facbltati.voá,;pelo ·:que perg.unta~a-se, qü.em~havia d~ :.sup_rir:-.es~,a
falta~.·.. , . . .. . .:.~;;,·:_i. ,1.1·, ;;;.q, · ~-.:. · ::::.•. ,: ... ,
·.:;·
-·c;.;, Eu.:não ·quer,o agora.dis.éutir.a .matér.i~:.limito_:-me ,ap~n~s,_::,arre.f~j
rir. os. :fatos:. ·.Digo pois :.que':as ·:necessidades da ·:nossa ,_popul~ç~p 3do. ·
interior exigem a criaçãc;>. dessa. classe de ..facultatiVos;. e·· eu;)t~Qi:P<e
esta~questão.:agora ::pará que~atenda-.bém :o Senado_.,~o~,cor;po :legi_slaUvo ·
e ·o governomos. ex~'mplos':_queJ:já.:há.·: :; · <:: :·: ·.:>:; ~::7 ,_ :íL.
·
,, .· : Sénhores;:·a mesmadei":.qt:J~:. exige qu~:- ninguém exé.rça;;~:.mec:Ji-:
Cin·a .sem se· ter~ habilitadoj perante~.as facu!_dades: :d,o .:Jrnpéri.o.• ~1 OlJ: ·nas
estrangeiras depois:; de~;un:E .exame.:de .suficiência,( :tai'T,1Qélll r determina
que :as ·parteiras -nao ·possain~:partejar sem· ·.ter.:estudado n,o:.Rio.:.de.
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Janeiro ou na Bahia, ou em alguma faculdade.. estrangeira·, sújéitando~
se ·a··um exame. dê~ sUficiência em qualquer:.das-nôssãs\faêuldades;
mas·. eiTl·-Pernambuco.nãô há uma parteira··que: :esteja.: neste ê'aso 1-eTà·
necessidade fez 'que a ·assembléia provinciar criasse·.
curso' de:
partos,··como existe :no··Riode Janeiro. ··o·presidente que tinhà·de
exetiutâr essa·lei entendendo e· entendendo muito bem, que inútil
se·riá ·êriar-se· aquefe éurs·o. se. as pessoas·:t)ue o freqüentassem::não
fossem·'autorizadas a prestar·os socorros da arte que·tinham apren;;,
di do, publicou um' }egulamento. em que autorizava essas, pessoas a
partejarem.·
...
·· ·
.; . ·,.
....
.r
Ora, qUe esse:·rà'gulamento é· contrário à:'lei· geral;·não há dúvb.
da àlguma; mas· senhores, na·.presençá das necessidades públicas :o
qi.Je fazer? Quero:·conceder que nesse· curso de, partos não: s·e adqúirão todos os conhecimentos que se adquirem :aqui na:.·corte ou· na
Bahia, ainda que· não sei .porque não se hão de adquirir tódos: esses
conhecimentos quando· as aulas são criada·s do mesmo modo; mas,
. concedendo que se adquira conheéimentos ·imperfeitos, essas mulhe;.
res não servirão melhor que as curiosas?· A população:~não::ficará
mais bem servida .. com essas mulheres. ·que; têm tido •esses estudos;
do que com as que são privadas ·comph~taniente desses.conhecimen~
tos? 'A necessidade pois obrigou. àquela: criação~-; :· .. •
· · A mesma junta de higiene'pública já reconheceu a -necessidade
de se afastar um· pouco desse rigor da·lei. No mesmo caso das parteiras estão os boticários, e a junta de higiene pública já advogowa
causa dos bitocários que não êstavam completamente. habilitados,
mas que o eram pela· necessidade. pública,. porque não havia nem 'há
no lugar:outra botica .nem. outro boticário .. ·
:•.
Ora, -na presença dess.es fatos pode;.se desconhecer· a .necessi·
dade da criação dei uma instituição que~habilite homens. qu·e vão prestar os: socorros da< medicina fora··das grandes. cidades.?. O exemplo
está dado pela assembléia provincial de Pernambuco. Deus querra
que ·não pegue, que não seja imitado pelas outras assembléias: por·
que não· sei -como o· governo há de resolver-a dificuldade . .Chamo pois
a atenção do nobre ministro sobre este.:objeto. :
· Quando ·a seção do império do· conselho de .estado. teve de: apre·
sentar um trabalho a esse respeito. consultou 'alguns projetas ·sobre
esta· matéria· oferecidos em· ambas as ·cãm'aras, e ··achou na· Câmara
dos Deputados alguns projetas oferecidos por; membros da casa, mé·
dicos,· e médicos muito· distintos desta capital •. ·em qu·e ~se· continha
esta criação. Além disso a seção consultou alguns lentes da escola
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de me.d,icina; uns: declararam: que. ·abraçavart;t ·pl~namente: til·. idéia, .. f3J
outr,os ,~Jiss.erar:n que ·não . a pr()p~nham, rn~s ,q~e. também,. nã~.dh~ fa.~:
riam .oposiÇão; de. maneira .que. a seção . não achou,. dos que consultou
um só que ·s.e opu~esse_ a essa· criaçã~< Foi poi_s .de acordo· Ço~;.e~~-e~
mesmos. Jentes . que:.: a .seção propôs. os, e_~tudps que .dev~riall'! \fqri'J!ai
esse:.c~.rso- 2 particular:; :mas ess~ t_rabalh..o;·não,Joi_aceito,. e espe._ramos
por m.e,lhores t~mpos ..
·. :-. . . . ·. ... ·:. ...
.·. ..Senhores, .não julguei· oportuno ocupar._:.rn.e :deste obje~o quando
se..discutiu aqui: O$. estatutos das escolas, ~e·· m~dicina; .s.ome.nt~: fal~i..
naquelas matérias ·qme: vi· que podiam ser e.mendad,as_; .e quando se
tornar a- tratar desses estatutos, também não·m.e ocuparei... .....desse.
ob..
..
jeto, porque s.ei· que .não .será adotado, e e.~ :o_ão;- querq ()cupa~ .o Se·
nado com uma. dis.cl)ssão. -inútil. ·S~ agora .t.Qquei ·ll.isso .foi . p~_ra: ~hª~
mar a atenção: do nob.r~ rni·oistro. do império:: sobre Uf!la. idéia.. que
julgo digna· de consideração, lembrando qu~. ··o exemplo :.es~ã dado.
pela.:assembléia p,rovincial de Pernambuco, e que a necessid~d~:. que.
é O. primeiro. fundam~nto .daquele E}Xemplo_, é: real, ..e ~U~~():. r_ea.(•. ~-. :·-~
UMA VOZ- E· de Minas,..
. ·: .
. O SR .. VISCONDE DE: OLINDA ::--7 ••• e lem~rando que ..a nec_essidade é real. não.: só em· Pernambuco, como e~ :todas as prov_ínc,iªs.~::.~
Senhores,·: ainda .:em' relação~ ao orçamento, .do· império di r.~ i ,.d,uas.
palavras sobre.a:biblioteca pública. ;:
·
..::: ..·
A biblioteca. pública do. Rio·. de Janeiro já· .compõe.·se Ae muit()s
volumes, e está mal.colocaoa naquele l,ugar:-: Além dos. volllmes qll~.
ela··possuía acaba. deJazer essa exc.elente,élqlli.sição da-Jivr.ªri~qtl.~
comprou .. Algumas ·das obras ·dessa liyraria não J~rn: o mer;~q!me.n~,o.
da raridade, são comuns; mas há outras mui., preciosas, s_egund() me.
consta. Entre ;elas ·:farei menção. do _que ..v.e.rs:él·.s_o~r<:} as.. a~~igQi.dad,es
_mexicanas, obra·executada c.om:a:mesmtil art.eA~ co.rn. o.m'ªs..mº_.R_ri.ll!Q.~
da arte dessa grande obra sobre as ~ntigüidades:. do ~gito, :for~ada
pela comiss~o científica .que acompanhou_ o.'.e){ército.,que· N~pol~ã~
levou consigo; :obra inteiramente rara·. ·
.
,. A livraria anda por. perto de 3 mil:volume~Jr:npre~sos, e t~rrun~~~.
de mil volumes de· manuscritos ;importan.tes ·-~:0: . complexçh d~: t9.,da~.
essas obras tem como eu já dis.se, a_lgumas. com_uns: ma~r~Q~O --~~ ·P~;
dia. comprar uma sem. outras .. A compra .a.ndcw p_o_r tS:OOp$, que não
é grande despesa, à: vista· do:,número e· merecimento:. dos. livros. ::A~
obras comuns podem . ser distribu.ídas pelas faculdades .de·. di,reitq,
medicina e matemática, ficando na biblioteca;·as,.obras preci()sa.~ ~.
Esse estabelecimento pois merece. muita· atenção •. ~e ele .já eta
~
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notável pelos volumes cji.Je continha, porq'ue decerto ·Já possui a r muitas obras'de·merecinie'ntó;··rnanusêritos :e autógráfos ·de;JTil.ifto valor,
apontarei··uma grande· ·colaÇão ·de bíblias ·em·difetentes . línguas··e .:edi~
çõeá e· muitos -artigos, ·verdadeira' riqueza neste ·gênero·; hoje· <com:
a aqui'sição que acaba de fazer ainda mais• notável: se torna-. :Precisa
pois de um local próprio;-·e·a-sai'r'·dâquele em··· que -Sff aéhaÇmelhor é
levantar-se um edifício novo, com o que a despes'éi'não seria 'grande;.
do. que comprar um edifíci<i já velho e' conser.t'á~lo; (lorquef nunca fi·
. ~c ará com: as . proporções necessárias e ·a despesâ há de ser: à me.sma.
Sr. ·presidente, agora falarei ·na·Verbade 500WOO$ para as obras·
públicas da corte e das'provínciás.
· ..·,.·;; ;·;:· .:
· ·· .2 • · · ·
· No projeto em que se acham ·os- artigos':que•·foram ·de-stacados
da lei• do. orçamento :do· ano passado suptimiu~s·e:·oma despesa com
a ponte .'do Recife, e eu·· não: quis inipUQ11âr essa: supressão~' conten;;
tando·m'e_··côm ·fazer algumas observações~ :·a ::·esse'·respeito:-ao ··sr~:
ministro quando se discutisse este orçàmento,.'e :mesmo' quando·· se
discutiU aqúele projeto. ainda lião havia notícia ·da··càla·midade·porque
acaba de passar a província de Pernambuco. · :__ · ··
. · Se a-consignação para a ponte do :Re-cife era necessáriá o ano
passado, muito màis: necessária se to'rna~·agora' em conseqüência do
desastre que inutilizou· essa ponte~ Estã;.se· fazendo. uma··provisória;
mas é preciso autorizar-se uma consignação:•parà :uma ·nova, e. para
outras despesas assim como estradas que-.erarn' excelentes· 'pela. solidez com que erarn feitas·e•pela sua extensão ·em todas·:as direções
da capital para o interior,·-as :quais estão àrrdinadas; e ·quando chegarão elas· ao estado· em que achavam? Eu não sei se no .cálculo. que
o go\ierno ·fez de 500• contos cabe bem -este acréscim·o·-de'-despesa;
e eu ofereço à consideraÇão do .Sr~· ministro a necessidade principalmente da· ponte, para que ele. providencie como· ~melhor .entender.
Senhores, agora -falarei· na colonização. Este· objeto:.é de uma
importância tal que tudo quanto se'dissef•a, respeito é"pouco~: .· '::
A lei sobre as terras, quando .foi apresentada .primitivamente,
dirigia.;se em geral ·a atrair 'braços para o império;' e em particular
a dar braços aos atua'is estabelecimentos rurais, que;na ·verdade; es~
tão ameaçados de· ruína· mais -ou menos remota··~".
,.
· A base porérn em. qúe se -estribava esse,:edifício eu,não··a :adoto.
que era a davenda das "terras, isto 'é, com' a· venda das·:terra's ·atrarr
braços para ·o Brasil, e com o produto dessas vendas: dar braços aos
atuais estabelecimentosr~ Eü combati esse· sistema,· e ainda hojê ·es~
tou nas minhas mesmas: idéias. Folguei de ver que em uma das: ses·
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mais .uma:::VOZ 1:Se levantasse. em·favor.,,da:opinião.que
,então lexpendi~:porque então:.me-achei :SÓ.. :.
~.~;\:,, ::·?~•e·. ~·,,, _·
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Só, não.
.
.. , O. SR-;:VISCONDE-DE:·0UNDA·~~ Bem;· folgo ·muito·:com···isto .
.Não espero grande. ·resultado; da .:lei por· este ··lado; entend,o·.quEt serã.o
:prec.isas:duas ::operações ~distintas,. dois sistemas, .atrair/braços ·p·a(a
·os:·:atuais estabelecimentos:·e.-.ao ..·mesmo··tempo atrair.;colonos.:para
comprariem terras.- ,.,. >.·· ' · :·:; ,;·> . . . .
· ·~· ··. ·
.::-::-.-· •
::Entretar;tto·"saiu a .ler, :e .o.::Sr:..: · ministr.o publiccm:.o~:·regulamento
para:~-·sÚ_?t·-·execução, ·r~gul·amento:,.~que; ·devo_ declarar,·.framcan;tento.i<é
.o·.mais~bem·-pensado :que:,podia::ser ·na matér.ia,;porque :concilia~todas
·as: :dificuldades,,·;.concilia -~os . :,interesses--:públicos com:.os· interesses
·particulares; objeto que·:muito.::me:•ocupou :na discussão·:: dessa-dei. :'Se
o regulamento tem defeitos, esses. defeitos são.~.da;, lei;:; p_orque/ao
·contrá_rio ·O regulamento procurou~~tirar:tudo :qua~to :Q~;- menos.:benig·
·no tinha a :lei.·: ·
....: ·.
...
·: -~···;.;.::~->::ti ,·. _,;
'" Diss-e-se que a·: lei não .prodúz efeitos., que.··o._regulamet:tto·:é inútil;
:mas:à:Jei .é ·que. deve .s_er acusadá disso, não o: regulamento~-; Entendo
.que não consegue .o. ·.fi_m a que :se·.propuseram :.seus;:autores;~ :mas..:o
·gove:rno obedeceu à.lei; não .podia fazer:,um.regulamento,melhor·.do
que:fez~; >. ~-. ·· -~. ·
..
·r:~.- .· ·: <·...
. ::~.<··.::i~· ..... .
. Agora.ipassarei a falar:da . organização da reparttçãoi das ;ter~as.
.· ; Senhores; para bem avaliar .essa :organização. é·; preciso ver,;q!Jais
são os:·objeto.s:.sobre que· :a lei providencia., Ela:manda:d~marcar as
terras ·públicas~ . manda demarcar··:as· terras que já:estão, ,no . domínio
particular, quando verificadas . tais~·ejais hipóteses~(~las sãp, ern--gr.an·
de: númêro). e manda ;Jev~mtar· o~1cadastro. Só .:o .. cadastro::exige um
·grande ·pessoai:.:::,Entrétanto .· c'riou~se. ::Uma administraçãÔ.:.c.e.nt~al, q~e
era de. necessidade:. para dar diteÇão::á-to~as '.estas, . op_er:ações, __ e por
ora: não::me·:cons~a que· haja repartições provinciais .•..::·,. ....
.: -::>UMA VOZ:·-:- Há~····· · :•·t· ·.: , ::---;: · · ·. : : . ,_.)·:r
... 1..: ::: :.
·... ··o SR;·~VISCONDE~DE,OLINDA·... A.repartição::gerahcpn~ta.:de •. 1
· direto.r-;:1· oficial~inaior, 2 oficiais·•.e :4 arnanuenses:·:;e Jendoi{esta~ad·
ministraçãot·de:•.desempenhar :as'três•· funções•• a:,que:<.há•.:pouco .:rne
referi, não sei como poderia constar de menor pessoal.. :J.al~ez que
agora .ela não :tenha. de. fazer isso; .mas. é·. preciso dar :·andan;~.ento, e
só' :a ·.correspondência. com :as •autoridades, já: :não< digo:·;;aS.\: principais
das p·rovíncias;·: mas às diferentes autoridades.·mesmo; :PP.H:ciáis. encar•regádasdessesimensos objetos;rdeve.·dar.úm .grande:;tr~baJhq, -~es·
· rrib agora: ::nas províncias. tem hav.ido grande parcimônia: n.essas, cria·
"
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ções, e· estou: que não serão criadas· esses empregados senão,.,quando
as necessidades do se.rviço o forem. exigindo em uma ou::em outra
província..
.,.
. .... ···
·:':.i·~
Por ora o que vemos é a criação da autoridadà .central, á qual
era' absolutamente necessária para dar andamento a ·esta-.complicada
máquina. À vista disto, Sr.··· presidente·, o regulamento,. 'ao: mesmo
tempo ·que atendeu a todos os interesses; consUltou. todas as:. dificuldades. O regulamento, tendo de dar providências para o desempenho de um .dos grandes objetos de :que fala: alei, não:.podia o-cupar
tão pequeno número de .pessoas quanto ·seria para. desejar, para evi·
tar despesa; pela ·natureza da coisa:·estes .empregados em::cadauma
das províncias não podem deixar de ser numerosos,.mas .a iparcimônia com que· se tem feito estas ·nomeações me .afiançá a ·melhor execução para: :o ·futuro .
.
· ,· ·
Senhores, ~independentemente da demarcação das. terras .,para
serem vendidas, a lei manda demarcar as terras que já .estão em
domínio ·particular, e considere-se a despesa que isto há .de .trazer.
Além disso; o cadastro não pode deixar· de exigir muitos gastos. E
note-se que ·estas despesas. nestes dois objetos: hão de se. fazer,
qualquer que seja. o sistema de distribuição de terras: por~anto .são ·
despesas nec'essárias. Por isso não se pode dizer que essas :despe·
sas são inúteis,· por isso só que a: lei não: há de ter resultados van·
tajosos, considerada· só pelo lado ·da venda das ,terras.·. O regula·
manto não. fez mais do que atender a· estes .objetos,.:e como estes
por si são com pi icados, a despesa ·tem de ser. crescida. Mas não
sei que isto se possa fazer de outro modo.;
.
· Senhores, a· respeito da colonização eu já disse que não espero
grande resultado desta lei; não tendo sido pelo meu voto aprovadas
as suas bases, todavia hoje eu .desejo muito que ela seja ·executada
qua·nto antes para que tenhamos uma experiência que nos guie nesta
questão. É preciso que as terras sejam· demarcadas e que se· ponham
à venda para nos desenganarmos, escolhendo~se um ·.terreno próprio
nesta ou·naquela província· para começo da experiência,. porque en·
quanto isso· se não fizer es.tamos de mãos atadas, ·não se~ p~de fazer
mais nada. ·
..
·
Eu··nãô trarei aqui o que disse na discussão desta lei; estou que
se tivéssemos· adotado outro sistema .teríamos. hoje ·colonos .estrangeiros no Brasil, os quais haviam de convidar outros. para··virem; mas
hoje estamos debaixo desta lei, a qual eu entendo .que não:háde .pro·
duzir grande resultado, todavia entendo que deve ser executada::.Re·
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·conheço ·as .dificuldades. que :há:para a. vinda da colonização,' . mas. :re·
.ceio, apresehtá~la, .r_ec~io ·que minhas .palavras; sejam:mai . entendidas,
e que talvez Jos.sem ·. erripre·gadas coritra.nos:.l:·.·: · ·i ~. ·.. ·~: ~-. ·:.': ··. ·:.
Enquanto a mim;:a principal razão .que .impéde·a ·emigração para
o ·Brasil é o descrédito a que. temos.: che.gado . proveniente de;·infor·
.maÇões, :dadas .daqui :mesmo ... Ninguém.<arrisca·.·suas:·~pessoas• e ;·seUs
cabedais. em. um:país;que ·não oferece segurança nenhuma, vantagem
alguma;· tal. é a::idéia que se forma· de nós; Eu peço licença ao Senado
·para referir um fatoJ qtJe, pai-à• mim explica .tudo.. ·:
;. · ;:,
· ·-~ ·· Existe nesta corte.i!m··europeu·que:se mostra.Jnteressado pelas
nossas ·coisa~. o.. quaLo:ano ,passado tevé:ocasião .de: andar· pelo
·ter i or e aêontece!J de .ir ter:aumdos estabelecimentos coloniais que
temos. Voltando parra aqui -deu para .a Europa·· a informaÇão mais -li·
.sonjeira do estado em qUe:se achava essa colônia:e. pedia .que a. sua
.carta fosse transcrita: noS' jornais, pediu a seus. amigos .que· a. fizessem
publicar. Em princípio.:·deste ano teve· esta. resposta: ','.Não. é possí·
vel publicarse a· sua:~car.ta, . não~·-·há jornal~·:que(se·.. queira:.:.encarregar
··dela, não se acredita~·•o.que VOCê diz, acrédita~se.·.:O ;COntrário; entre·
tanto que se faz .conc:eito .de sua boa .fé, julga-se. que você· fosse i lu·
áido. pelo proprietário. ·~· _· : :.
. .. · l .,
Talvez ·.conviesse examinar o estado· dessas colônias, quEr o:-go:verno.não há de., consentir. ·que se tome medidas: ·prejudiciais tao ·bem
.estar geral. :Não quero dizer .que elas fiquem ,subordinadas a: regime
das autoridades,mas1s.implesmente que se:institua.uma inspeção das
.colônias. Eis.·a-·idéia•:que:~ofereço ao Sr. ·ministro.·; .:É .preci.so.·.'âestruir
este conceito ..des·fav9ráveLque se .faz :de n'ós .. Também:.devo. dizer
em. abono -da verdade que. alguns fatos- confirmam . desgraçadamente
esta opinião.:Senhores, ·os :primeiros colonos.:que vieram. da: Europa,
trazidos por especuladores:,:·andaram a:pedir esmola.por :estas\: ruas;
Era gente que :vinha.:para: colônias. mal. pensadas,'. eram· homens .que
vinham buscar. fórtu'ná, não: havia· n·ada preparado para os:.. receber~
Ora isto causa grande·. . descrédito; ·a verdade ~dos :fatos Joi .sabidam·a
Europa, e :hoje serve·:de confirmar.a . má'opinião,que se têm.de:-nós.
Direi. agora;: Sr·~ presidente, alguma coisa; sobre as c.olônias,!mi·
·litares. A palavra~ colônia, militar-·. ,ainda·. não está assentada com
·uma significação:·. positiva; .dé ;maneira que:·qüando se'::diz. colônia.mi·
litar se entenda; quaLé!a natureza do estabelecimento. As 'colônias; mi·
litares têm sido :estab-elecidas para diferent~.~t:fins :e. com diferente~
··organizações.· A da.Suecia;.·:que. é .a mais. antfg·a·,: ,tinha poffim.formar
homens: para. o ··exército, e. no mesmo caso estava:. a do :imperador
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Alexandre. Já a~.colônia militar chama'da .. dosj/eteranos, :. criada •.pela
. fnsigne: imperatriz Maria. Theresa,- n'ão tinha. o:.:rnesmo. ,fiin;.·,formada
unicamente pelos 'militares~ tinha pordim: .dar terr.as~:aos,-veteranos
·do exército que tinham prestado relevântíssimos·:ser\liços:àquéla so·
berana na sustentação dos seus direitos. :Este foi:·,o'fim· unicamente
.dessa colônia;.mas· composta· só. de .militares;·, Há.rcolônias :chamadas
livr:es, colônias de repressão; e até rcolônias: penàis rque• foram~ insti·
tuídas em Nova<Galesi
formadas somente.de: c'rhnin'osos' condenados,
.
.
as quais eram dadas ~aos . particulares: .:agricultores •. 'Mas:· as.: nossas
.não estão em nenhum destes. casos,.asr':nossas . ·colônias.•.militares ·
têm uma nÇttureza especiaL Em alguns duga_resi;despoyoados:~:acoita·
vam-se~ e acoitam-se .aindamalfeitores,··e,:estes:lugaresmão éra.opos·
.sível que fossem.: habitados. por. homens .n~s mesmas<conC:Jições ·de
outros só próprios para- a ·lavoura .. •Falando de; Pernambuco •e. ·das
·Alagoas, essas duas colônias .estão colocadas·: enhum>terreno espan· ·
toso, mas que estava ·abandonado porque, :.nirfguém> se atrevia .a ir
morar nesses.Jugares.~ ·.As. matas. estavam .destruídas parqué:. não: ha·
via quem ·.as pudesse vigiar. Para· povoar.:•estes: :lugares era preciso
fazer sair os malfeitores,.e isto não se podia' alcançar·senão.com·um
forte destacamento. Mas qualquer destacàrnento\não: c.onseguia. o
fim; além de ·dever compô r-se de não pequena força~ cumpria que não
houvesse .a desconfiança de que o governoípodia.-em uma~ou~.ou'tra
-ocasião. removê-lo,· .pois ..se assim fosse: ficava :tudo .no mesmo~:es·
tado de. abandono .. Paratranqüilizar·pois os espíritos,. dar. certeza·de
.que a forÇa públicaque.socorria:. naqueiE!r;momentó.havialde. ser·. força
pública permanente, veio aJdéia da colônia miHtàr:.. Não"bastava que
.fosse uma qualquerdor.ça· militar~ era preciso que fosse::força ..militar
que inspira-se confiança .pela certeza de sua·.permanência. ' ,
Jáse vê que uma:colônia criada_para:·:esteJim~tem uma natureza
especial; é formada de mi li tares governados, militarm~nte. Não_: acho ·
_uma. Colônia que se pareça com. esta:,:·. Não temho >lido·:.a·-organização
de todas: mas das que tenho notícia :apenas:.adho:.urna::que fosse· .es·
tabelecida com o. mesmo fim desta, .porém não:.icom a,. saa'organiza.ção;•é a que foi criada':tla Espanha no ·meado.:·dó ·século passado por
Carlos III. Os fascinorosos que se<acolhiamma··serra. Morena>amea·
çavam todos os lugares .vizinhos: foi necessádo .fazer::tirar.e.ssa'·bela
gente que lá morava;:e criaram.;se colônias,:Úrias;n.ão·}militares: .mas
com este fim· não vejo senão a da. serrà. Morenih Já, se vê:..pois que
nós, conquanto tenhamos. colônias militare:s:;:·.:dÓntudo temo.s: uma or·.
ganização diferente; é! uma .cofônia militar a~··uma· natureza ;particular,

.de, uma Jndolei sipgular.i.:sui .g~neris:•. .O:.~m.esmo .que;;acpnt~ce. em . ·P.e~~:1
nambuco, :acontece .. noy: Pará· e .em :Gpiás,: ~ond~ -..se . c~i.araro: du.as rpar.a·
.. assegl:lrar:a:navegaÇão. Não:são·aS colônias miiJ~are·s ·da~R.~ssia-.~·nem·:.
a da Áustria; que. tinha. de ·militar. ,o:,ser .compos;ta:·Jde._ rnilitar.es~.;,mas..
não: o regime, ~não são~,nada .disso. As colônias· milltares.:,foram;um
grande :-invento; com poyca :despesa. atrai-s~ :.P<?P.ulação~~ap~oyei.ta~se.
o•.terreno·. ·..:·
.- ,. ,..
< •
. .. · ·
·
.....
.•. :•;· Eis:·quanto quer.ia·.dizer:sobre .o orçamento:do.Jmpérlo. -. ·.. :: ... -.·
(, ·;_ Q:;SR-tBODRIGUES:TORRES~ ~Sr~· presidente·;·:o honra.c:io:..
bro :.que: .falou :na. S.essãor.de.:.anteonte_rn.fez. ialgUI)1aS con~Jcleraç.õe~"
para demonstrar. que a quantia de 560:000$ pedida pelo Sr. ministro:·
do: império. . para·a: repartiÇão das terras,•'-:1Tleqição:<do.scterr~I)9.S devo·
lutos. e colonização . .seria :gasta em pura :perda, sem,; vantagem ·algu~.
mà para o país,.donâe::se::deve:·concluir ·que·~é .• opinião;:do nob.r~ .senª~
dor que devemos :::r~ejeltar essa verba·.· Membro ::da comissão d.e .fa~.
zenda que teve: ,de ex~minar •a. proposta do: governo; ·.e.. não tendo·· e!-l
nem algum ::.dos :•meus .:colegas·· impugnado·, a:dnesma veroa;; jutgo do
meu·dever:::dar.~as: . razões que·me.Jevar;am:::a adotá~ia.· E. conquant(),
o• . nobre. ministro,:do:: império. tenha demonstraáo: com.. muita clareza. a-· necessidade ·dessa~quantia, não. me ·dispensarei de! dízer mais ;ai~
gúrhas. palavras._,sobre e.sta :matéria..
. .
. ".
· ··::·'
_.,,,;;Q honrado,·,membro . -a ..quem··me.:•refiro entende que . a Jei qe···lB.:
del,s.etembro:dêu1S&O :não:pode.:conseguir o ,fim.;que .se·tey .em.vistai.
e::~·como::a soma::~pedida.. é: :destinada~·para·a:·.execução·· da· mesma lei,
terá de ~ser~. gàsta_. :em ~pura _.perda~ ·
· ::. ·: - · ·
Parece pois que o honrado membro juiga que o corpo legli;_lat_ivo
decretando: a lei .Cfe ~18. de:: set~mbro: acreditou:; ter .. criado um: instto·
menta poderoso e. eficaz de colonização, .e.ntendeu que .estava· t.udo.
feito:::para: ·Çonsegui r-se;~esse/.desideratum .~ 1Devcr :porém ::declara~. que
defendendo." o· projeto>primitivo _nai.Câmar.a ·dos::·Deputf!dos,i e .·v:c.ta~~o
pela lei que foi aprovada nesta casa;~nunca lhe d:ettamanho .alc:ance;
nunca a considerei COmO·:Úm:meio eficaz esúficiente para pOi'(Si .SÓ
dar·:.desdê~:·Jogo:i·grande impulso·· à colonizàçao} mas. como· meio de
aplainar ·alguns embaraços que~·se.·opunham ·à-r colonização:.: Entend~
que a ·execução~·dessá lei é ~indispensável· para. ;que:·pos~amos: chamar
colonos, m_.as que>só por is i: ~não ré suficient«~;·.par:a pr:ornover ,efip,az~
mente· 'a :imporfàção· :de' braços t ·estrangeiros que" venham empregar·
se na lavoura do :País.
..:;::.~.· · ·
J: fora.. :de ·dúvida· que p.·quaisquer.:::qtle.i. sejam: os .-:meios.:~;que se
queiram .. adotar ·para facilitar, .a:emigração: estrangeira~ par;a· o··Brasil,.
!·
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qualqu-er mesmo que fosse o sistema· que entendêssemós dever se~
guir: para fazer com que ·ai:produÇão agrícola··do país tivesse. o con·.
veniente desenvolvimento, era: indispensável evitar· que as:terras devolutas continuassem a ser ocupadas,' como estava acontecendo, por
particulares, ·para terem o· prazer ou a vaidade de se chamarem pro•
prietários, de vastas ·porções de território que·. não podiam cultivar
e nem consentiam que outros cultivassem. Se 'continuassem ·as coi·.
sas como até então, sucederia que dentro de poucos anos· as· terras
que ainda hoje são de domínio nacional· estariarii ..todas ocupàdàs por
pequeno número de indivíduos, nas circunstâncias que· acabo:..de indicar. ·
··
Desapareceria pois neste caso, não só a· pos.sibilidade. de atrair
colonos estrangeiros com· o fim de se empregarem nos .trabalhos·
da lavoura, mas aind~ o de ter· este ·quase: único ramo de in·.
dústria nacional o desenvolvimento que lhe: poderia provir do au·
menta de população oriundo do Brasil, a qual n.ão poderia aplicar-se
de modo vantajoso à .cultura das terras,~ porqtlé :i-tão as- poder.ia.obter
com fac'ilidade. O que teve pois em vista a: lei de :1.~- de setembro
procurando- extremar o domínio público do particular, foi evitar esse
mal que todos nós reconhecíamos. Se se ·entender como entende o
honrado membro a quem me refiro, e como me. parece ·entendê-lo
também o nobre senador por Pernambuco, ·que.: o ·sistema da venda
das terras é prejud1cial, que convém distribuHas .gratuitamente; ainda
assim fora preciso previamente·. medir- e demarêar.os terrenos devü-lutos, e conhecer a porção que se pode distribuir .. Parece-me isto
fora de dúvida.
O SR. D. MANOEL - Quem negou isso? V. Exa; está fazendo
cate los para os derrubar.
· ·• · ,
O SR. RODRIGUES TORRES - Pois· bem: se_ é indispensável
fazer-se a medição e-demarcação das terras. devolutas, negue-se. que
a quantia pedida é indispensável.
.· · · ···
O SR. D. MANO EL ...... Isso é o que não se segue .. · . ·
a·sR. RODRIGUES.TORRES- A medição e' demarcação não se
podem fazer sem despesa;· se negarmos ao governo .os fundos que
ele pede não poderá conseguir~se este resultado que o mesmo hon·
rado membro me faz ·agora acreditar que julga indispensável ...
O SR. D. MANOEL - Também· não disse isso. Está-me emprestando proposições que não proferi.
~
O SR. RODRIGUES TORRES - Não .compreendo. então o seu
pensamento. O honrado membro impugnou a quantia pedida· pelo
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governo; .disse. q'ue 'o .dlspêndio>dela>.seria;~em. pura·: p'er~a~·:e:: como
grande. pa.rte ·dessa quantia·. é: destinada·rpara·; ardespesaccom .a me•
dição: e ·demarcação das• terras: i devia ,:.eu :c·orú~luir.que~o .li'obre:senador: nã<r quer· que se faça tal medição::.e: demarcação,· que::'eu,·:aliás jul·
go necessária, ainda qUando fosáe.adotado -um. meio dé_,:distribui'çãó
diferente:·daquéle que·o:gbverno:terh em· vista::.· ··· ·
: :. •.
A:quantia pedida pelo ·nobre ~ministró:·não é:destinâdá :só ·para
esse fim, mas também, como .efe já .disse, ao pagamerito·.dos· em•
pregados da .repartiÇão dás terras; e ·às. despesas da :importação de
colonos.>. ·
.••. ).· ·z ·
. .
··'
.
.' ..
Uma das razões: que se têm apresentado· na casa ..como obstáculo
à.:colo~i·zação, ou. a emigração. de . braços estrangeiros . para,o Brasil
é a :dificufdade de·. virem para::.um país·onde não acham COfl;lpatriotas,não encontraram parentes ou amigos. ·
:: ·
· . .. .
:. . · Para que. possa pois desaparecer este.· obstáculo, ,para.:que pos·
sam os ;estrangeiros _que quiserem >emigrar de:.seus re~peqtjv()s paí~
ses serem·Jnduzidos a· preferir o .Br:asil, por': acharem: aqui r~lªções
e amigos,· é preciso esforça~mo~nos::P.ara real.izar~se .o .. que o:J)r;~ Jni~
nistro. do. ,império .·declarou~nos ,s_er .intenção: do . governo,, :e,. que :no
meu modo de.~ pensar é .não só,conveniente,. mas.: indispen~áyeJ, Jsto
é, formar· à custa. do tesouro alguns núcleos de:_populaçã·o.::es~r~ngei~
ros que vão depo!s atraindo a emigração dos paísés de on,(:le. ·eles
tiverem vindo.
·
..
Mas para que possamos chegar, aesseresultadQé :é preciso por
algum tempo Jazer ,sacrifíciqs;_ que à custa .do. tesê)ü~o)orm~mos as
primeiras' colônias quE} possa~n,depois chamar:mais av"i.il~ªd() nú_mero
de'seus. com'patriotas, s'é~. o:'mesmo . .di~pêndio'_'d()s: ê~ft~félol J:stªdo.
. ... Disse-se .que•á vendadas.terrasé um embaraÇo·, umà''êfificuidâdé
pará a ~.oionizaçãci,\,quetal 'di~pósiÇão. c~nÍ'r~ria_·p,')i~~· ,güe_·
tev~
em vi.s.ta qua.ndO ·se. yoto.u i lei ·~e t~ de.~sete~bf«J,.de ·fà~sp: ~~~rhcres,
'esta.lei~ tEwe .~m.vista não só,.taÇjJi~a~ ·~ )ntroduç~,o-·d~ .btaÇo,s':estra~
'geiros, nias âfnda atender à sorte' dos es~âb~,le~·w~nto~· . r4r~i~ q~~
já existem tio país; esta consideração.não P9,d,iféscapar à..'sabedo·
ria do legislador brasileiro~ NinQuém desc()~~ecé _q~_e·· te~os com· '
promêtidà Ma· indóstria âgrícola a m~ior ·p~r~é. dê~nbssOs capitais; que
se faltarem braços aos estabelecimentos
já' existem; .'·granae
parte d~sses capitais Serão 'perdidos, :,q~:e o's :atúàis favrado}es fica·
rã o arruinados. Não era pois possível qu~ o corpo legislativo• tratando-se de: facilitar a. emigração estrangeira·,. deixasse de. ·atender a
· .·
··
. ~·-.
interesses de tal monta.
\
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· · Se.,distribuíssemos: gratuitamen~e ·:as.. te·rras de\(olutas·.. aps ·colo~:
nos que. procurassem·, nossas ·plagas •. sucederia sem:.; dúvida., que· to~
dos os emigrantes, .levados do deseJo,ardente, que,:todo o.·europell
tem de. ·ser.: proprietário de .ter.ras, porque tal; propriedade .é. de. ·:gran·
de importância na Europa, procuraria _.obter.: cada um a:. suaiporção,
que nada lhe custaria, preferindo ..:assim ·..trabalhar por;;sua;~própria
conta; .e negando~se a trabalhar p01:·conta.dos proprietáriosi·das fa·
zendas, ·e. dos: estabelecimentos já!existentes. ·. _:·· - .·.· ·
Esses proprietários ver-se-iam 'destituídos dos.:; meios. de· ·poder
continuar a manter os seus estabelecimentos. Eis uma das.:razões
por.que a lei, .muito~ previdentemente no meu:'.e_ntender; não quis que
as terras devolutas fossem distribuídas.gratuitamente.. Outras razões
há ainda que· não podem· ter escapado. à. penetraÇão. ·e .sagacidade .do
honrado membro a quem me dirijo .1
. ••
.•• • .: ~·.
·.Todos· riós sabemos que os"europeus recém.~chegados a este país
não podern 'êom proveito aplicar-se à cultura das>terras •por>sua pró·
pria conta; é preciso que·trabalhando· por c·onta:de: outros:adquiram
a prática, a~ experiência ·própria a esse. gênero de·: indústria .• É· muito
diferente do da Europa o trabalho da~ lavoura no~Brasíl:·:o europeu que
aqui chegaf e for- por sua própria •conta aplicar-s·e ·à·· agricultura sem
experiência e . prática: de .semelhante .trabalho 'perder-se-á, arruinar-se·á. · · ·
··
•: ·
O SR. D. MANOEL - Não se perde, não.
O SR. VEÀGUEIRÓ ~ Perde-se: · .
· · . . .
O SR ..ROo'RIGlJES TORRES ~ •Para ·mim ê·· istô fbr~f, dÉ{düvida:
e felizmente·.tenhoaqui mesmo em meu apoio a opiniã'o· de:··um·. ilustrado agricJttdr. ·.Quem é lavrador sente perfeitamente ({:que' acabo
de dizer. Arridán ãà:vi·nenhurtt estrangeiro·taiar; que!êtíegúe·a:O:nosso
país e vá.' irilediat~'mente 1:r~balhafpbr sua ;própria :Cóntl:r:s·êm nenhuma expe:riência, sem·nenhunia prática. _Se(lhores,''qual'íde ~Ós''que
tenha ··um_ e~úlbelecimento'.rural_· querera·_·pa~ra feitor· d~le·;um· coloho
recentémen·te che'gadó da Europa? ·· · · · · · · : .:;; ·' :· · · •: · · · .:-:
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O SR. :D. MA~ÓEL ~: J:o~tra.··~oisà. ,.
, ·.· . : .. -)· ·_. :.::
O' •. SR. COSTA
.FERREÜ~A ': - Eu" ,. outro~
lavradores
témos
ido
.
' ' .
. . , ' , ; .• ,• ,
• <.
!.
;<;· : "
'.i '•.
ao navio tomar feitores dessa natureza.. ··
.
O SR.. ·RODRIGUES TORRES - Havia :de achar-se mai •. com a
experiência;
..
.. .
· O SR .. COSTA FERREIRA- Achava-me muito bem; pedia depois
aos homens que não se retirassem .
.. · : i: · . ·
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: >. O SR. ·RODRIGUES.·:TORRE$. ~.É LJI11aJor,tuna ºez.;qlJe.:~ó;_goz..a ;(j
honrado...membro·; · , : . •. :·-.: , ·
· c
·
·
. ·
.. ·.:.:
····O SR;:,:CO.STA:FERHE'lRA: ~Jsso. é :r~~m1.h~ci.do ~~:~~-~~~~d~$
_,:~ O SR. RODRIGUESrTOÀRES ~-Por tpdos não; tamp.~f!l;:s9u·pait~~:
desses ,todos,, e a. experiência.· mE} tem.. :f'B.O~~~a~g q;~cor,-~tr~rio;_.;·t~Qho
em meu favor.· a opinião ;mui.to:.~aliQ~.a do; .~r< Vergueiro;_ glJe :~~r:n,b~IT'.·
não entra :no número. ·dos . -. to.dos- - :do. honrado. ·membro. ·: '·• · .
O SR; D .. :MANOEL.-.: É·negócio:·de:J~to,-não são prec_i.sas gran·
des teorias. . .. •.. . .
. -, . ::'. :. :- ·
· >.···· :.:.... · ..
.O.. SR .. FERNAND.ES;_CHAVES. ~ É..nee,e,ssário. conh_ecer: as, ~~ta~
ções e.outras:.cir:cunstâncias pr.ópri,as do::País~ .. ·
.:.:.. .
L:·
O. SR.:·D .. : MANOEL-. ··Bastá alguma. exp~ri~r;tcia .• ·. :. -.: _ .
..
O SR. RODRIGUES TORRES -. O que· eu disse parece·m~;:,jn-.
co·ntestável, inconcusso::aQ. menos;. a e~p~riênci_a- o Jêm_ demq~st~ado.
·O SR. VISGONDE· DE.ABRANTES ~;Quem .. por exE}mpi.Q·, pl.élnt!=l
trigo ·.naEuropa~sabe: plantar·mandioca OO:·Brtasil?·:
.,
...
O SR. COSTA FERREIRA - Um ·afrip~no. apre_nde ITlQm.~ntan.eamente; ·
·., . ·•·
._.. ·,·· .··: ·. ·
';·.~·· • , .:.' ·: •.. : . · ·::-' ....
O SR. RODRIG~ES TORRES-. A lei de.18. de setembro teve~ pois
também .em .consideração esta circunstânpia;:-;er,dete~minando.: qye as
terras ·fossem . vendidas,·levou :em vista convidar os colonos, recém·
chegados a trabalhar,nos estabelecim.~nto:)já ~existent~s P.~.ra -:~Í: ªd~
quirirem, com o capitaL necessário para. comp.rar .terra.s;~ a ·e.~p~riên·
cia indispensável para :serem: bem sucedidos :na. cul.tura feita :por .sua
pr()pria. conta;·:A.Jeicitada não teve.,só :POr :fim; .rco~q disse,~o.' h_qn~
rado.membro a·:que111·me.-tenho refertdo, fazer ·povo.ar as terr~s.Af3:
volutas; o .pode.rlegislativo não podia deixar de atender.~- interes~eª
tão :transcendentes, ~como :são; os..dos:atuaiê, lavradores .do impé~i<>l·.
~Mas.:torno a diz.er ~ esta.:questão...é.dndependente.::do· fim:: pr.i.nci,p~l
da lei, que: é::;extremar as :terras p_úblicas das particulares,,_e me.dHªs
demarcá~las .. :
.. :::.~::.:::J: ~: ..': ~--;
..
..
.·Disse~se ·:que -não .podemos •c.ontar.: .'.com grande:, quaQtidade , de
braços porque os documentos. que! se~.:~apresentam. mostr.an,:t que:' no
Brasil não entram por ano mais de 6 a J. 000 estr:angelros, _e. qu~ isto
é· nada' quando· secompara:com a ·importação· d.e b.raços_ \:na <União
Americana. ·.Mas;: .•senhores, ·creio . ·. que .ninguém·· pode .. chegar :a .JUITI
ponto determinado .sem.· começar . a .~ca.minhar para·:· ele,. ·Os. Estadps
Unidos· desde.o.·:começo: ·da\sua ,ind~pendência . tiveram·· uma. grande
importação de braços estrangeiros?
Segundo.os.dados que.tenho podido-':obter, .. de 1790 a1~20, não
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excedeu ·de 7 a· 8 mil o' termo médio do: húmero de ·bolonos anual~
mente introduzidos naquele país; e de 1820 a 1830 não excedeu o
termo médio de 13 a·14.000.> A ·importaçãodébraÇôs··estrarigeiros
tem ali crescido muito desta última epocá 'pâra cá; :'mas.. até êintão
o termo médio não ultrapassou os limitesque·:..acabo de referir. Não
vejo p'ois motivo para asseverar-se que a emigração não se encami~
nhará tambéin para ·o Brasil em muito maior< escala de que até
aqui, se o governo empregar··os meios· a qué se referiu ó nobre
ministro do império, como auxiliares da lei de 18 de setembro,, prin· ·
cipalmente ·se é exato, como. acredita o ··honrado· membro, .qlJ'e as
medidas a que ele aludiu· tomadas pelos Estados: Unidos é que produziram a espantosa emigração que· atualmente se dirige para· aquele
...
país.
A venda de terras não pode ser um obstáculo para a introdução
de colonos no Brasil. Os Estados Unidos não lhes dão terras· gratui·
tamente; também as vende·m, e as vendem pÔr mais alto preço do
que a lei de 18 de setembro de 1850 estabeleceu para as nossas; e
se isso não tem sido lá embaraço, como há de sê·lo no Brasil?
O SR. D. MANOEL -· Aí é que ·está o .engâno. .·.
O SR. RODRIGUES. TORRES -· Disse-se. que os Estados Uni·
dos fazem grandes favores,. têm tomado muitas providênciás ·para
protegerem os colonos estrangeiros. Eu não nego esta proposição ...
. O SR~ D. MANOEL ·-· Nem pode negar.
O SR. RODRIGUES TORRES - Mas confesso que não sei, em
que consiste a proteção. ·Sei. que de certo tempo a es~a :parte algu·
mas medidas têm· tomado o governo contra aqueles que procuram
especular com a ignorânéia ou inexperiência dos emigrantes; que: se
lhes tenham concedido grandes vantagens,. pode ser.. exato; mas eu
não tenho conhecimento dos· fatos, não sei em que consistem esses
_favores, esses benefícios, essas ·facilidades. (Apoiados~ l
Disse-se ainda que nos Estados Unidos a segurança·Índividual
e o direito d~ propriedade do estrangeiro são tão ou mais .respeita·
dos do que os dos próprios. americanos; ·
O SR. D. MANOEL- Mais, não.
O SR. RODRIGUES TORRES - Mas, senhores, no. Brasil a pro·
priedade do estrangeiro, a :sua segurança individual não é tão res·
peitada como a do próprio::. brasileiro?
O SR. D. MANO EL - Veja o relatório do senhor ministro da
justiça.
O SR. FERNANDES CHAVES - Crimes contra nacionais.
'
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'0:-SR. ''RODRIGUES TORRES -··· Afirma·se que no Brasil::se co·
metem·c:muitos 'Crimes .... ~. ··.:: ·;, . .
. . · ·.
· ··
·.<:; ... o·sR~:: o .. MANOEL ..::.:.; Referi.;me. ao ·. relatório:.. : , :. ;:·: . , · . · ·
· O SR ..RODRIGUES JORREs·:-· Não me dirijo:.aoi nobre· s·enador,
não de$ejo de modo algum~ofendê-lo.
·
O SR. D.. MANOEL -·· Não é ..ofensa. ·
.
.,
. :O SR:.'RODRIGUES:TORRES'-Avan'Ç.ou-se:.e·ssa:próposição co- ·
mo \argumento para demonstrar que não . podemos .ter :esperança. de
chamar para :o:: pals ·.muitos .braços estrangeiros:· Não conheço:as :ou·
tras províncias do império, infelizmente nunca :viajei: por- elas; •mas
pelo conhecimento que .tenho 'da minha:,· poss((asseoqer'ár .que' á seguranÇa individual e·.prop:riedadé do estràngeiro;é:~àqüf tão respeitada
como a dós nacionais. Os .·estrangeiros são' recebidos· mesmo :no in··
terior .·desta. província, com as mesmas atenç·ões•;: com: :os .·mesmos
agasalhos com que se tratam os·brasileiros. Não-há mUit(ftelllpo:'
ainda tive ocasião de visitar um dos . municípios mais:. recentes, é
verdade ;c po'rém .dos mais i'mportantes:·<do :Rió.:de :Jâ'rieirb, ;à'~~ tive a
satisfação de encontrar nele muitos estrangeiros; estabelecidos na
lavoura, abastados uns e outros.·ricos, . e que são todos acolhidos entre br'asileirós·.como.se per.tencessemà'mesma:.família·,:.:t-rataâos. 1com
muita consideração e estima·.·
· ·. ·.
Em ·um país tão hospitaleiro como o nosso pode~s-e :apontar falta
de .:benevolência para. Com os estrangeiros,·· no :número das causas
que :dificultam: a· bolonizaçãó?· Pórventüra;·•nos Estados ,.,Unidos, ao
menos até· certa· ep·oca; havia mais· segurança individúal ;· -éra ·o direi·
to de propriedade mais garantido do que hoje no Bras !I? Porventura
ainda muito modernamente os·\,astos territórios que constituem ·hoje
os Estados do Oeste· dà ·uniã'o· Americana, ofereciam. m·a'is segurança
de Vidà• e dê.,propriedade do ·que. o Brasil? E'<entretanto~.a despeito·
disto,·. Efda: falta d~benevolêhcia para com os· estrangeiros; ·segúndó
atestam :alguns·escritores ··que viajaram àquele .país;:.Jhão·cresceram:
eles, prinCip·almente de:'181 t :para cá, de um modo espantoso; :não ·se
têm tornado a parte mais importante da União~· Americana? . ' ,·
Senhores; eu· acredito que em·grande, parte ~esse :~:il:irriento· consi·
derável: da· emigração para os: Estados Unidos:•é devido·'·aodes·envolvimento de· suas vias de comunicações. Note.;se bem 'qüé foi· depois
que a abertura·de estradas e canais :c·omeçou a ter.,alr:grande desen·
volvimento, depois que os caminhos de ·terra se tornaram·· a~paixão.
dominante dos .americanos, que a colonização adquiriu ··naquele 'país:
proporÇões extraordinárias.'
·
·, .; . · .... · · , ..
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E em verdade, senhores,·· qual· é o: ·colono: que· quererá ;estábelecer-se e dar-sé à lavoura entre nós, ainda que .seja·em;ter.ras.~muito
férteis, estando e.stas ·distantes:· dos··gr,a·ndes mercados, ~.não:· havendo
comunicações fáceis, .e r.ápidas, e- ficando·,·pot conse·g.üinte:~privado
de aproveitar os produtos do seu trabalho? :, . ~~. 'r.·
· ·
O SR. o. MANOEL- Apoiado..
i'·
··.
.c
.
O SR. ROORtGUES JORRES - Tomemos::.pois o ·maior ein·penho
possível na abertura. de~. e~tradas e canais; ·aumentemos. . e: melhoremos as nossas v.ias de comunicação ,e teremos:,descoberto,·o instru•
mento mais poderoso :da colonização .. · ·:. . · .
· ·. ·· · · · . ·:: · •
O SR. D.: MANOEL·~ E•.os braços,:"para isso? · · ·
.... ,,.
:0 SR-. RODRIGUES·JORRES -:7 Os<braç.os yirão~ É 'sabid~l que
nos Estados Un.idos construíram-se.. estradas :e canais·por .desertos ·e
essas vias..de comunicação. gera~am por, assim dizer, população,·. im-·
provisar.am cidades de um dia~ para out~o~
. ,·
. :i. ..
QSR. O. M.ANOEL ~É. fato:. "
..
_.0 SR .,RODR.IGUESTORHES- Ahistória-.contemporânea.mostra
esses exemplo~:.: temo-los ·diante dos oJhos.
·
.. ·
.. ... .
O .SR. O.. ,MANOEL- É:Nerdade,·.mas não. nos iludamos;; -;,, ·
O. SR. ROOFHGUES TORRES--:-: (Entendo pois _que a .lei de J.8 de
setembro de 1850 não pode embaraçar. a. •colonização:. ·há de pelo
contrário façi!Jtá:la, favorecê-la;· mas. não.;::é.,:eficaz só .. de ·per.-: si; é
preciso que sej;l, acompanhada deo.utros meios. N_em .devemos rexi-.
gir dessa. lei aqui lo que não teve. em vista conseguir;. mas os. resultados que efetivélmente el~· pode .dar, e que.: na ..ve~dade não são pequenos.
. r·
..
.
..-:
•~ ·
• ~< ; .
.
Com o que. acabo de· dizér prendem-se algumas.::considerações
que o h.onrado ·membro,· a· quem .me .tenho, referido; .:fez ·.:em JJ.ma:. da.s
sessé)es passadas. O. nobre .~~nado r. aventou; uma quest~o. séri.a, tisto.
é, se convém .e,mpreendermos obras.:p_ública~. melhoramentos~ mate-..
riais, ..decretando anualmente pequ~nas. s.oma~, .. compatívei.s .com :nos-,
sos recursos ordinários; ou se vale mais recorrermos. a :operações
de crédito para:e_sse fim .. ·
. ·!·· ,
.. ;
..
. .
Sem dúvida me .parece, ,Sr .•. presidente, que se tivermos de fazer
obras de· grande impor.tância .par~. a riqueza, do pa·ís, J~U para promover eficazmente a colonização; se. essas; obras para serem.levad~s a
efeito em .pou~o tempo,. exigirem somas superiores. a.os ·recursos ordinários do tesouro, entendo .que·,convém ~r,ecorr.ermo~- ,a operações
de crédito, porqu.e os empr,éstimos se, to~naiJl ruioo.sos, quando i são.
empregados improdutivamente: quando têm de ser. empregados, tão
•
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produtivamente; comp os-destinados: à abertura !de ,vrascde.·.comuni·
:cação';:\·esses ·empréstimos são vantajosos: . ao :país.Lque~·- os; ;contrai:.
: •, ::Mas·.para·:· isso. cumpre·.:;primeiro:.estudar.:conveniEmtemente ,quais
são tas. estradas· que .devemos: construir:·:de preferência·~· visto n~O ·PC.·
dermos .fazer.de·.um:jacto;·ai:ndar·que:rrecorramos a·.operaçõ,es de cr.é·
dito·, todas as:de que temos necessidade;_;cu~pre:Jevantar.··a ;planta: .e
orçainento·:'delás, "e'• à- vista:.desses:trabéllhos,. que .o:.corpo legis•lativo
autorize.. o- governo para lançar: mão ·.do. meio. indicado a:: fim, de rea·
lizar:tais,:obras.- :; .•. ':· ~·11. '.:<.
"··· .
. ·; ,:: .. ·):':'.'
' <.-·.Mas o.:qtJe>acabo. de:.dizer.:não pode :ter: aplicação:.à: :quantia . :pe·
.dida.ip·elonobre.·ministro: para:,pontes,.·: canais.:::étc., . p0rque:· es_sa.::ape·
nas é::destinád~Lpara ·álguns:·consertós:· :·algumas pontes; abertura de
~ilgumas ~·picadas etc. Enquàritó·- não thtermos -~de ·atender senão. aressas.·pequ·enas :·obras;-:que são todavia indi~pensáveis·:,para. comunicaçãoi.de ~.um:as . com·.· outras povoações, :.não::há;nec~ssidade:·:_de. reco r·
rer •a·;oper.âções de·,-crédito. Ló·go .·porém .que nos .fór·;possível;.torno
·a dizer, empreender obras . de. que. dependam,a'pr:ósperidade·.do·:,país,
·e que ·cort'correrão pára·:provocar~ a::emigração. de bra~os ~estrangeiros,
senhores, devemos recorrer ·a meios eficazes e próprios para. term.iná·
las . ;no 'rlienor prâzo.:possí\teL ·
-.· ·· t ·
,
.••
·. ·Eu tEm-cionàva;: Sr;. presidente,:dizer ·alguma.:coisa; a ;respeito· da
organizaÇão .da repartição<da·s·ter.ras, ;porém ·o nobre:··senàdor: que me
precédeü- desenvolveu ·tão bem· este·, ponto· que: ,n.àda::tenho/,a: acrescentar·; e eu~. terminaria aqui:~.:as· ·minhas:., re.flexões'; se.: não :'tivesse
de pedir licença ao Sr. ministro do impéri()'~para.:chamar, a sua,aten·
ção" pàra: um objeto- que mé parece de.:importância:~;·:, .: .' . ·\··.. :·A rnatériá, de' qüé ·teriho<de ocupar~me; por alguns.' instantes per·
·tehce taivez 'mais à repartiÇão da· justiça..ido :·que; à i dó im'pér.io~.' por·
qüe -· d.iz respeito à 'intelig·êrl'cia' de ·alguns .-artigos~ do-,código· .cornerciàL'A' inteligência porém dess'es· artigos pode: -também:; influir gran·
demente rio maior olf:menor:desenvolvimento do .espírito .de·:iridús·
triat do: nosso paíS ,·• e portanto ~julgo ~·que. não .é inoporti.mo .:fàzer essas
·obs~êfvações na presença- do: Sr., ministro do·,império,.:a :cuja,] reparti·
ção pertence o que é relativo à indústria e ,comércio .do:,.paÍ's~~: :. : ;; ·
·:·:Senhores, o nosso códi·go-: comercial reconhece·l a.: existência de
companhias 'oú: de:. 'socledadesanq~i.mas; e·.:de~ sociedades;~com:. fi r-'mas ou ·propriami:mte ·comerciais: Nàs··:sociedades<qómer.ciais !todos
· Os ''sócios: são; responsáveisl.:·indefinidamenfe;•. :~naS! sociedadesr~:anôni·
lllasibs:·:sócios::mão-.estão' sujeitos à..:responsabilidade··:.i:ndefin.ida, . .:mas
· também· não têm como· nas· primeiras plena liberdadei~de se. .iassoci.a·
i
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rem, com o fim de ·fazerem as operações .a que se ·destinam: sem
consentimento da· autoridade. pública/à qual .compete. o :direito. ou
antes o dever ·de marcar o~ limites· dessas op.erações .. e.,a -maneira
por que 'elas se devem realizar. As primeiras constituem a.regra ge·
.ral; as segundas a exceção damesma·regra; mas exceção que.é exi·
gida. em muitos casos pelos interesses sociais a que·:.a autoridade
depois de verificar ·esta exigência não :deve deixar de atender;· •. ·
O código c'omercial, além dessas d.uas espécies de sociedades,
reconhece ainda a sociedade em comandita, à qual,. compreendida
sob a denominação genérica de - sociedades comercia_is ---aplica ,
o código as regras das sociedades com firma ou em. nome colativo,
com a diferenç~ de que os sócios gerentes são· indefinidamente responsáveis, ao passo que· os comanditários respondem· unicame!lte
até a importâncias das quantias com que concorrem· para o. ·.fundo
social, contanto que por modo nenhum tomem .parte na., gerência: da
mesrria sociedade. É ou não permitidô nesta. ú.ltima espécie :de .as·
sociações comerciais que. o fundo capital-. seja .dividido .em ações?
Eis a. questão para a · qual chamo · a: atenção do nobre ministro do
império .
.o código comercial trata do que diz respeito às sociedades
anônimas no capítulo 2.0 do título 13 e no :capítulo 3.0 do me~mo tí·
tulo, classifica todas as sociedades comerciais, que divide em dite·
rentes espécies. Donde já se· vê que o código considera a~. cor:npa·
nhias e sociedades comerciais. como entidades diferentes, e sujeit~s
também. a regras diferentes.
O código não define o que é sociedade anônima, nem sociedade
em nome colativo ou com firma, sociedade comanditária, sociedade
de capital industrial, ou finalmente sociedade em conta de· partici·
pação. Distingue-as unicamente pelas formalidades a .,que elas. de·
vem satisfazer, pelas isenções que lhes concede e pelas restrições
a que as sujeita. E quando uma ou outra dessas restrições,)sen·
ções ou formalidades, compete a mais de uma das ditas sociedades,
o código as repete especificadamente na seção em que seJrata. de
cada uma delas.
·Assim, por· exemplo, quando trata. das sociedades anônimas,
diz a lei·· que: seus estatutos ou escrituras serão registradas no tri·
bunal do comércio respectivo, e que os· sócios não .-ser:ão respo.nsá·
veis senão até . à importância das quantias. com_ que tiverem.entrado
para o fundo social. Quando trata das spcied~des comerciais·; repete
que estas sociedades são obrigadas a registrar o teor de seus:íÇQn·
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tratos no tribun~l de, comércio., respectivo. Quando .trata, das socleda·
des em comandita,. repete que .está~' soci~d~cles •'são ob~i~~da's ·::a.~re·
gistrar:.no .tribunal -de ·c-omércio :respectiyq: .o-'teor d.e .seus. contr~tos;
que os sócios comanditários não:.são.r;esponsáveis senão, até "àJm·
portância ·,das quantias com que tiverem concorrido para o fundo>co~
mercial..
. :;.
:·, . ... .
·
· . ·r;
Assim vê-se que pelo que respeita às :formalidades .a que. estão
sujeitas ,as companhias... ~ as sociedade.s cPO·~~rçiais, () cqd)go- ª-s ·de~
clara quando,trata de cada. uma, e que ,q~ando:.trata da:Js.enç,ão,;CO":"
.mum às ditas companhia~_.·e,•às. sociedades-comanditárias, .expressaménte :faz menção:dela, sob o-título c'orresponderite ·a -cadá" urrtà;das
ditas associações;· e assim devera ,·ser:, :POrqua~to, constituindo ·:tal ·
isenção uma .exceção·da r'egra a:que ·estã~ s~Jeitas ás. ~ociê:}da~~~
comerciais,. só. lhes podia'·ser concedida ,por ~xpressa. declaraç_ã() 9~
lei .
,. ;·.
.: : ....
,,
.
''
,·, Ora, no capítulo ·r.elativo ·às .sociedad(;)s anônimas :diz a.l.ei: ,"9
capital· das .companhias divide-se .em açõe.s; e>estas poder;n .s~r, súb~
divididas em frações. '1-:Mas,
·quando. de.signa as .socieda,d.e_s
~-comandi·
.
.
.
.
tárias,. concedendo7lhes .expressamente,' a. ou~ra ·: exceçã.o que é:: c_omum a elas ~e às: sociedades anônimas, ·não.lhes dá. esta última, isto
é, não diz que .o capital da sociedade .co.manciitária . se.:.dividf:}_).em ·
ações. Parece ·.pois que o código deliberadamente teve. em vist~ :.negar
às sociedades .comanditárias a faculdade .de ·dividir ·.o .capital . em
ações.
· · · ··
.
-Demais, diz ainda o código em um ,dos artigos da seção em que
trata desta. última· sociedade:· "Os sócios. comanditários não se,r~o
responsáveis sen.ão até à importância :das quantias com qu_e tiy_e~~lll
concorr-ido para o fundo social, mas não:. podem praticar ato ?lgum
da gestão ··nem ser empregados nos: negócios. da: socied~de ,aind,a ;que
seja como .procuradores; ·sob. ·pena ·:de ficarem:sol idariamérite ire.spo('l·
sáveis como os···outros sócios.".· Em ·outro ·artigo, do: capí~ulo das
sociedades anôriimas,··diz: "O· capitaLdas:sociedad~s anpnimas .divi·
de-se em ações exaradas. em ·forma de título ao portador-ou por ins·
crições no registro da companhia." ..Claro é portanto que se .se,;~nten
de ·que as sociedades comanditárias·..•têm·:o direito .de. dividir. s~.u
capital em ações, só porque,;a 1eLfaz··esta co_ncessão às soci~da~e~
anônimas, essas: ações •poder-' ser exaradas também;.em forma:. . de
título ao portador., e~ portanto transferíveis. à sua. vontade; e c~mo
poderia então verificar-se. a pena imposta pelo código ao.s ~óci_os
comanditário·s, quando tomassem ·parte. na ·administração. da . socie·
'

'
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dade ·ou quando 'aceitassem procuração:parà--tratarem~dos negócios
dela?
'·
·
.: .·. ' :: . .. ., ...:. ·:.:... ·· ·:· ,, ··!.:,: :.:,· ··, ;·; ::: :.
' Sé ~a sociedade. c'omariditária: püdess·e dividir :o -seu -capital em·
· ·aÇões ào p·ortador, poderiam ·os sóc·ios comànditários·tomal<-parte na
administração da sociedade sem ·que ·nunca se: 'PUdesse· veri-ficar. se~
melhante trànsgressão da .lei; e portanto inútil e -inaplicável. :seria a.
pena imposta ·no altigo·· a q'ue 'me·· referi-~ • > . ~I·;<'' ·.· >' ':
·'
Demais, senhores', :.o·· ·projeto···do· -código·· comerciaL organizado
primitivamente não 'permitia, e--parece-me· que muito judiciosamente~
a· órganização·de- sociedadeff :comanditárias;.::Sobre··.este projeto· foi
ouvi dá a praça do' cOmércio:,. aqual· âp'resentando 'as ·observações :que
lhe Ócórrerâm, propôs·várias: emendas; e:entre: elas uma:.•que reco•
rihécia a ·existência das sociedades comanditárias, .e .outra efn: Ql.le
se lh~s dava·· a faculdade de dividir o .fundo·· sociaL.em\açõ~s~-·A. pri·
meira foi admitida no código, a segunda não; donde se vê que foi
intendonal mente negada ·a~ .faculdade. de. dividir o .•capital :em :ações
às 'sociedades ··em comandita;· as· quais' o. mesmo.,.códigoc.··classifica
como sdciedâdê entre 'pessóas', para:diferençá-la:das ;que .• podern .dividir o capital em·:ações, que o código português~ chama.: associação
de:· acionistas,·· porque na verdade são a·ssociações.:.entre. capitais,
e ·não associações· entre· pessoas.·
·-· .;·:.::
· Sê· assim não fosse, o .código. -comercial) seria< contraditório, es·
tabelecendo as· restrições ·que· nele se acham.:a. respeito> das··. socie·
dades anônimas. Todos sabem que é indispensável muitas vezes,
pàra levar a efeito certas empresas. ou· fazer operações::. de: grande im·
portâncià, reunir uma· massa' considerável de capitais· que; não podem
ser obtidos senão pelo concurso de: muito grande número :de pessoas.
:>se a ler exigisse que mesmo nestes .. casos·as.pessoas:.que con·
corressem.· para· essas' ·associações. fossem: individual: e :solidariarnen·
te re'sponsáveis por todas :·as obrigaçõ2s:. que a :sociedade. pudesse
contrair, nenhum horneni razoáve·l· se aventuraria a concorrer para se·
melhántes associações, porque;,ninguéin quereria. dar. o seu ~:dinhei·
ro, aventurar e arriscar toda a' ·sua fortuna em, uma associação cuja
direção' não fosse confiadà a·homens em·:quem ..tivesse a mais pl_ena
confiança; e decerto· nunca 'poderia acontecer que•:na hipótese ·figu·
·:ada todos os sócios se achasserri::;nestas, ·circunstâncias uns .a .res·
peito dos outros. Ainda. mais, a responsabilidade:·dimitada seria ine·
ficaz para chamar o concurso de. grande. número deiJndivíduos, con·
cursó que é' preciso:para.as,.associações que::·exigem· capitais avul·
tadíssimos, se não se .concedesse também a ·cada um-·dos qoncor·
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rentes a faculdade: de· retirar quando dhe.':ap·rouvesse, e~·tndepen·dehte
da ·vontade;,dôs outros: sócios, .. os .fundos·.:cóm. que ·.tivessé:c'onc·or:.
rido; Tais. (associações· .organizam-se semp.re pbr prazó óJdngo: e 'tJdeterminado;· não .:podem :ser.. dissolvidas senão. dadas ce'rtaSi:COndiçÕ~s,
e· são sempre .mais ou menos aleatórias;· e· comparativamEmt·e :~séria
pequeno o núm·er:o, dos. que: nelas :qu'isessem tomar: parte,. setrr a' con;.
dição. que acabo. de mencionar.
·~.:. ·· •.
..•:•, '·· <· .~·.·
Para: facilitarJpois a organização ·•de semelhÊmtés associa.ções
é .que:se lhes. . dá.a'.Jaculdade de·dividir em aÇões o -respectivo .càpi~
tal, ações que~ são :tra·nsferíveis ;unicamente· à vontade do portador.
Esta faculdade <é ruma exceção às regras. das ·sociedades comerciais;
concedida quando o interesse público o: exige, interêsse .:que deve
em cada caso· particular. ser avaliado e reconhecido :pelo :governo.
Figuremos~:que: às sociedades. comaiiditáriàs:se permita··a·divi;.
são do capital em:ações. transferíveis à vontade do·~portador; Tendo
elas. já em seu Javor .o ·direito de não serem seus/sócios:, responsáveis senão até às:quantias com que tiverem concorrido para o .fundo
social, em que .diférirão.das sociedades anônimas? Não:·se·:poderiam
organizar: assim, .sob ··o ~título de comanditárias,· verdadeiras:-socieda•
des anônimas, compostas de. muito .grande ·número de sócios~.com'an
ditários;: com capitais avultadíssimos, ·podendo ·aventurar-sefa···fazer
todas as operações que .lhes parecesse·,··sem o risc·o de•comprome;;
terem senão uma pequena parte de· fortuna·:de .. seus. membros~· mas
podendo comprometer tércei.ros com quem. contraís-sem obrigaÇões,
sem que:o governo pudesse aliás intervir:, nem exercer fiscalização
alguma? Parace-me pois que o código comercial não' quis·;admiti'r
sociedades: assiriforganizadas .· ·
(Há um-. aparte.) ·
·.
.:Mas por :que razão ·o código. impôs. certas regràs ·às: sociedades ·
anônimas? Por ··qUe :exigiu que . não pudessem ser ~organizadas ·sem
consentimento. do· governo.?. ·Por. que .. quis: que o:·governo lhes m·arcass.e. o limite e a maneira. de fazer suas operações, se por outro
lado .permite. que ·.as·: sociedades:· comanditárias se convertam ::·âss'iín ·
em verdadeiras soc'iedadé's anônimas?· ··: ·.
UMA VOZ:-- Há a responsabilidade 'pessoal. . · . ' ··
O.SR. VERGUEIRO ..;._.. Têm os. gerentes:
.· ·
O SR . .RODRIGUES~ .TORRES·-.· Mas: se' ·uma ·sociedade· ·çoman· ·
ditária pode or.ganizar~·Se;,com mil ou.·dois/mil sócios dos .quais.., só
um seja indefinidamente responsáveL pelas :obrigações que. a :socle~
dade contrair. com•. o· público; se :.este·, sócio r~sponsável<podel não
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possuir O.· valor de .:10 . .ou ··:20.:contos;~de ;réis, :.apresentàrá::tat· soei e·
dade garantias··. reais?~Note~se·bém .que· o::código:',nãod.iinitá,:o·:núme~
ro:-:dos sócios :comandi~ário.s .. nein,o número,·dos:s·ó:cio·sr.esponsáveis;:
de ~rnodo ,que é lícito organizarem-sé .sociedades comal'lditárias-i ·ten;.
do;apenas por ger.ente .. um indivíduo: de quem sóse,~exige'que esteja
matriculado. no tribunal· do comércioí e!comdois;:·três:.·.:mil OU' mais
sócios comanditários; a esta sociedade será.permitido:j,fazer
as!~~perações, banais;·:sem limite, algum,. independentéinente ·:da in·
s~rção. do governo,' e . sem· que·. seus· sócios . :sejambsôHdariamente
obrigados a, te.rceiro; porque ·esta responsabilidade,é\;substituídacpela
de::um ,indivíduo ·de quem·.. não .se· exige:~,outra :.garantia senão·: a de
~~r.:matriculado. no· tribunal :.do·:cbm~rcio~:
· · ·
· · . :::.- .
·:·Pode ·ar.r~ditar·se·. que à poder·Jegislativo.tem: em vista -permH
ti r semelhante coisa.? Eu nã.o- o::.acredito;, Parece-me,.:que . ·conforme a
doutrina do· códig'o comercial não é. -lícito .às.; sociedades ...corriandi·
tárias diVidir O· capital. em·ações;transferíveis ·à·vontade do portador.
Entendi pois ·que devia ·chamar a atenção do :nobre-.ministro para·
este. ·ponto, que ·,me··parece, de ..grande>.importânciâi::Se .é .permitida
· a organização>:de tais:: sociedades, revog'uemos ro '.artigo :do ··código
que lllJpõe restrições às· sociedades anôriimas;' .. · · · · ·
·
·~- .,.Eu: creio que: o governo. faria. ·um benefício, ao: país ,se .obstasse.
a:. introdução·.de .semelhantes ::associações::entre .nós; jul.go•as ;.alta·
mente. perigosas;· .grandes ,_,abusos podem: .delas 1 resultar; e nisto
não.: quero referir-me · à associação que····· parece~me ter ·-sido criada·.
há poucos dias·nesta,(corte; mas a.exemplo:destas·.outras.se;po•
derão:: organizar·: •. ·:
·
:.• .
.,. .·.:
,..
. , .. :_
O SR. D. MANOEL - E por que ..não. há.:de;referir~se a essa?.
O SR. RODRIGUES TORRES - Permita honrado membro i que
Ih~. qiga .que._ confio :no.·.daráter 'das· pessoas que .<estão:ã ·:testa.: dessa
as~ociação; · parece~me·, · estou "mesmo:.. convencido;,_de . qüe ~não' :prai'.
ticarão os abusos que.receio;:.nias. a :exemplo dessa podem: organi•
zar.·se novas sociedades da..~ mesma .natureza:. e tabusareni, porque:
não há .recurso. contra esses:éabusos, e ·.concorrerem. grandemente'
para a ruína de muitos milhares .·de famílias .. O ique acabamos de
ver há poucos dias na:,:praça do: Rio· de· Janeiro, é uma ·lição de~ que
não nos devemos esquecer :facilmente .. Esses associado.s: .poderão
organizar-se sob ·pretexto: de: .·fazeren1 . operações.: lícitas, e. de pro-.
mover o. bem· do, país, mais.;:para. especularem>sobré a ·credulidade· .pública e -arru,narem muitas ·fortunas.,-:, .
.~ ,·:·,i :. ~ · :.• · . ·.. ..:.
Demais;- senhores·í ainda o .ano passado. d~cretoú~sà uma·' lei. au·
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torizando o governo para organizar nesta corte um banco de emissão.
O governo, realizando este pensamento. celebrou com o Banco do
Brasil um contrato, no qual lhe concedeu é verdade. vantagens. mas
impôs-lhe também ônus consideráveis. As vantagens consistiram
na faculdade de emitir notas realizáveis à vontade do portador, e na
obrigação de serem essas notas recebidas como dinheiro nas estações públicas; mas sujeitou a emissão a regras muito restritas, a
fim de proteger o público contra os abusos do banco. As associações de que tenho falado, podem emitir quanto lhes aprouver. sem
essas limitações.
Onde estarão pois os favores, as isenções que concedemos ao
Banco do Brasil que possam compensar os ônus a que ela se obrigou? Entendi pois ainda dever chamar a atenção do nobre ministro
para esta matéria. porque tendo também concorrido para a criação
desse estabelecimento. não deselava vê-lo embaraçado pela existência de sociedades ilegítimas que concorrerão para prejudicá-lo e
causar-lhe sérias difjculdades,
Peço perdão ao Senado de ter feito estas observações. Confio
que o governo tomará em consideração a matéria sobre que versaram as poucas observações que tenho feito, e que resolverá do modo
mais conveniente aos interesses do país. A ilustração e o zelo pelo
interesse do país. que reconheço em todos os nobres ministros, mo
afiançam.
A discussão fica adiada pela hora.
O Sr. ministro retira-se com as mesmas formalidades com que
foi recebido.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da discussão adiada sobre a reforma da aula do comércio; 1: e 2.· discussão
aprovando a jubilação do Dr. Antonio Maria de Miranda e Castro;
3: discussão da proposição marcando os limites das províncias de
Goiás e Maranhão; 3: discussão dos artigos aditivos destacados da
lei do orçamento de 1854 a 1855, e o parecer da comissão de fazenda,
e chegando o Sr. ministro a continuação do discurso do orçamento.
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SESSAO EM 4 DE AGOSTO DE 1854
Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda
SUMARIO - Reforma da aula do comercIo. Discurso
dos Srs. visconde de Olinda, Montezuma. Vergueiro e D. Ma·
noel - Orçamento do império. Discursos dos Srs. Pedreira.
e Hollanda Cavalcanti.
As 10 horas e meia da manhã, estando reunido número suficiente
de Srs. senadores, abre-se a sessão.
Lê-se a ata da anterior. e é aprovada.
O SR. 1.o -SECRET ARIO apresentou o mapa da demonstração ge·
ral das operações do preparo, assinaturas e substituição do papel
moeda etc. - Remetido à comissão de fazenda.
O SR. 2. o-SECRETARIO leu o seguinte parecer:
.. Alega Fernando de Brito, que tendo impetrado (parece querer
dizer requerido), em 18 de abril de 1847, privilégio exclusivo para
estabelecer barcas de banho, fora indeferido treze meses depois.
AI ega igual mente que no ano de 1852 a 28 de feverei ro, fora concedido o mesmo privilégio a Camilo José de Carvalho.
"Adiciona que também requerera privilégio exclusivo para barcas de natação .
.. Conclui pedindo preferência em razão da prioridade .
.. A lei de 28 de agosto de 1830, citada pelo peticionário nada o
favorece; ela só mantém o uso da sua propriedade ao inventor. a que
se tem denominado privilégio exclusivo impropriamente. e no art. 11
autoriza o governo a mandar passar patentes para garantia deste uso.
Ao introdutor, caso em que o peticionário desertar, só promete prêmio proporcionado à utilidade e dificuldade da introdução, cuja apreciação compete ao governo.
'Quanto ao direito que o peticionário envolve na sua súplica, ao
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o SR.

PRESIDENTE declaro~ qlle se ia nomear a deputação que
tem de receber o· Sr~ mirii'stró 'Clo ~império'/ e'· safranl":e-lêitos •os Srs.
marquês· de ·ltanhaém, ·viscOnde de :Ahrantês i'\terguêiro. ::..·. •. .·: ., .
.·'· o·: SR. ARAúJO. RIBEIRO ·•reqüeréu ser "'dispe~s·aqº'de campa.;
recer o resto da sessão por incômodos de sua saúde: ·depois de bre~
ves reflexões do Sr:· presidente', o SénâdO cfeêidiu que 'se concedesse
a licença pedida.· · · .. ··. ·
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ORDEM DO.·'DIA
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:. Continua a 3.11 disêuSsão dá ·proposição dá Câmara; dos Srs. :oepu~
tados autorizando ó govérnlfa':reformar 'a aula :do •córl'lerdo desta corte·.
O SR .. VISCONDE'DE OLINDA ~ So tenho de fazer~ Üma:ôbs'ér·
vação:·"'temo a· aumentO dé·•are·spesa.:
··· · ~. ·: :; :. ~ ·-' ·
·O:SR-. o~ MANOEL·-·
..· Apôiàêlo ..:. · ·
··.. ...
·• ....
sR. VISCONDE::DEOliiNDA-Vejo·que se estão:·a 'fazer novas
criações·, e que as rendas 'vãó:;dimiru.Jirido! · . - · '· ; r·.}:·, .
·· ·
O SR. D. MANOEL ....;... Apoiado: i_sto não se queF' ouvir. -. ·
O· SR. VISCONDE DE :OLINDA; .:._::Não digo ·qüe >rlãO· seúá neces- ·
sário ~criar-se mais alguma:··cadelrà rtâráulà 'do•:·bomé'rêió: mas estou
que·a base ·essenc·ial-daqúelés2esh.Jâosestá:beri'l·âssen1:~dà~Esta··ob~
servação que faç(f qi.iaiitô a; aÜmeitfo'•de:·:·despesás' tem :~pli.caÇão '.:a·
muitas outras criações:· vejo~m'ê âdânhãdc{:em vôtar·por~~êla~~··\·.' '
o SR. D·; ·MANOEL ~ 'Apoiado: é bom. qüe v~ :Exâ~: digá isto
rnuitás' vezes'. . ': .'i' .
. '. ''·· • . . .. . :. : . .:
. ' '•
' .':::: : ~·,
O·SR·, VISCONDE·;DE 'OLINDA ~'Agora, quanto'' a·Húvidà do<nobre senador p'êlá províriciá dcf Rio 'Grande do Noite, n'ãô tênho m'es~
mo e'scrúpulo ~que ele apresenta: aqui nao há délégâÇ~h~ NãO há c:lú'~
vida qüe· pertence ;ao poder'legislátivcr fazer' ~s léis'( mâs ~u ;quisera
que se· n1e··dissesse·a··qüe:·'é· uma lei?.;No: noss'~'-~ódigófú'f1dam~·ntal
riã(f acho uma ;definição: tál doqüê' se já ~lei'," q'Ue\~;slfvà pãn{' nos regúl·a:r
nestà matéria. Costuma;.se 'dizer que:·,lei 1:é· a vohtadêr·da···saberanO
competentemente manifestadá~. ;· direi···ae passagêm, nunC'a me'.ag'rá·
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dou esta deflpição:. e.u· diria: que, lei é,. o .entendlmento,.do~·S!)berano .
Mas deixemos ist~. ~. valllps" ~o'l', .é} ~efini,ç~C?t:9et~l:..~~:::que.. lei~..~
a vontade do soberano; .. mas ,.essa. .vontade .manifesta-se de ·muitos
modos.
Pela. nossa
'mesma
LegíslâÇão··.~.
vont~êf~;:dó
.s~b~ra~~·
mani_:' ..:·_· . . ..
.
·._. .
..
·-··
' ....
.
·, ..
.
festa-se por. aquilo. a que..chamamos~· propriamente) ei.• e por aquil,o :a
que chamamos regulamento •. ·o . regulamento ,portcmto·::é. 't.m1a .espécie
de lei, ··a qual pei~ ~e~~c)bjeto e pel~ s~~·afór~ulate~ uma d~nomina4
ção particular..
,. .. . .... ·
. : ·· •... :. ·.>• .
.:,.·,;:.:-: .
. .
'
Eu n.ãO .acho.declaradó e·m ..có.digo nenhum quais são as matér.ias
que form~m ·o·:obJêto.· de .lei. tomada.no--.s~ntido qÜe-~tom.êlmos,::ist~ ~·é,
daquelas deterr~ünaÇÕes q~_e·· pe~tenée~ .ao p.oder r:i.go~~s~-n,~~te·: ch'a·
mado,legislativo.·. . . . ... .... . .. ' .
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. .Ora,· sê'.eu ·.vou. à~cônstituiçãÔ, acbo~ que.o. poder -executivo tem

parte na proposiÇão e' corif~cÇão 'éfas·' i'eís; mas 'tàmb.érn coÜge~se·.· da
mesma constituição que .são leis aquelas determinações com· 'f()r~a
de código que dimanam do ..pod~r:e~~~~ti~o. Por outro. lado, se quan·
do se dão estas autorizações ao governo ele obra, não por si, mas
em yir~u~e ~~} ~m. :ato)e.gisl~_tiv,q •.• P9..~~~H>,~:.d.i~~.r •. :,qu~ a rrt.a.nif~s_tação
da. sua vontade .. ou do seu. entendimento .se. contém .em.uma.lei;.e...é
uma 'lei... ·~O~t;~nté>::.~i~da· 'que .se:·ar9~..n·~·~t~ º~.m.· P·.~P~e~~lto: r.Ígpros~
de que as leis pertencem SÓ ao. COrPQiJ~gJs!atiy.o •. ,OS: r~gularl)~l'ltQS
nesses casos emanam da lei, e por,i~S,O·.~ã~.Jei~,_:P..Qr.Qlle só em::vi_rtude
desta: é .qu,e .• el.~sJên:r vigpr e autorid_?d~:.·,J::ot:Js~.gu,if1temente~nªo te·
nho escrúpulo algum em votar. por. :~~tc(:?utorização;~ s.ó. m~ re~t~...~dú,:.
vida quanto. à: despesa. . : , ,·
.· · .
·
·
. O SR·. ,MO.NTÉZÚMA ~·. sr. presidente •. eü' 'não 't'alei ne~·. ·ria pri·
meira .nem na:.s~_94~ga ~.isqu~s?p de.~~aresol~çãQ,· pgr-qll.e ~J~::é·.P~.rª
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mi~·:9b~ete>:~!=' .r~con.~~P.i~a. :urgê.nçia.~,P~.:·.hay,em.os,, .~e:e~~Jng,yir! a,;.~ula

·do comércio .ou havemos~. ,de reformá-la,. ~porque como .ela está. não
podemó·s . e.sp~r.ar •.
~~tisfaça aos ·~~e-us.,Ún~ .... · ..··. ·.~· ·: ::·.....·,:, ·.,.·":·.;~·.·
Se oc-~r.l?.P ·.l.e,gis(~tivo ~Ciu_e~ fa~~r,;~a·.ref~rma.:: pQr .·si m~srn,o, f.ªça·a,
mas se julga que há outros objetos ·mais· importantes e. que.. we.r~c~m
mais a $U.a. ~te~9~q,}1Ue:· ~: ,t~~po ,.qy~, J~m:.: para: leg!.~Jar: é ~p_ou.co, e
por, isso quer .~~ca~r~g.ar . . est~. refºrrn.~, à,(). governo, :en~ã.oA~Y~;;,da(,a
autorização como, está na re.solljçãQ,):i~~o ;é;..~O.IT:' ~ ..rit~~Qr.:: amp.IJdã~
Pp~sível ...au~··~q.úeJ~ ·ªy.la~~o e~ta~t;t~.p-1 qu~ :.~~ ~c~.a.·r;~.~P::Pres_t~ ser~·
viço.s, pqd~~s~. yer~· . ~.~~mo. p~lo n91TJ~r:o ·de).stud~nte~;_,qu,.e . ·apar,ec.~rr
fl'latricylados,.;e.,pelo; ryúmerc;> da.qu.~l.~.~:que :no . fim ~o curso. s.eL~Jz~rn
que ..aproveitaram. -É preciso ,por .qon~,~_gu inte;fa~ermos algull).a r.~to.r·
ma. Digo m~i~, .oão . ,me. parece.. deco,ro~.().· •. q~~. na,cap.ital;do.J.mpério

ciüe

I
IIII

exista uma' aulá de :cdmércio· somente.< com:: o >en'sin'ôi :a às. tnátériasl .
, ' . ',
.:.t'e...•".~"·'"''···,!,,,
.~'ll·t'•ji··•( !;)t:·,,'',~'·;,
:,!:)•~;.~!!.""•
,:"'•,•''l,',•~J.''·.:,:r•,': f,
que
a ..l;,;'
.. eXIS
..... · ... r .. ,,.,.
....~. . . ,; · ........... '·
..
":.,i) ..
-:~ . .;:A~. càpitaP!:do::rmpérici':deve dferécer :algümá cdi'sà'"·de:m13is~1a~'fr~·s~; '
peito'de ·cónhêcirnêntos comerciais:e: indtfstríai's;;:à reform'a\i'po·is. de~é· '
ser feha prátió~fe:teóricamehte, ·e! p.àr'a ·.lss6: :ehtéhdo ?eu'. quê s'e . ·dêve
incumbi'r:.ao'· governo:, essâ·tàrefa:·oú'ando:JdigO:~·irícumorr ad::gó'verhô7.
não. :tomb ."e'm t~dn'sidéraÇãci à 'ópi'niãb ·de:·del'eg'ar óú: hão(délêgár; 'Êú '
Já· expendi o: que -P'ê'nso·.'a este respeitO') E,· se em muiÚ)s cas·os !:IÍaó ·
dou esta· :incümbência;.::aô~·governo;::e ·porqUe julgo útil :quê::aqu1\:;S'é
discutam as rnateriàs,- 'é sé agora êoncordoiem··:cfue'; se::''déveodari:est~ .
autoriza'Ção·ao·-:goVêrho,·:é'.porque entendô·•:qi.JeC·elef:pOdé"'faiér··mêlnori.
a ..refor·ma ·.. ·O: prihêípio ;de ·délegaçãoc~·tfi.J::~não ::del'êg~ú;ã:cf!nãb·· tehf'.he'i
nhuma'inflúêri'ciá n·o\:meu ·espírito,· Dei:xo:.;essà quêstã'b dé<lana'caprin'á .
para·~qüe'n1-·se ·quiS'erYOcU'p·ar- :dela, e>:tazer del~l':umâ .táticâ· pal'lãní'~n::·
tar:·Mas'; não'foi~-pàr·:istb,'Sh:presiderite; cfué: vérdadeifaníé'nte~·pedi'·'á
palavra:'.;No:·:relatóf.icfâcr··st: êx-iTtihistrô.·do~.:impériO' ·do· ànó···atra·saaO';
'ho do·· passado, é ~crêio: que 'rio déstê::~anci, Jfariihém ·se'·~·acha:::·êônsig~
nada ;a··fdéi é:f! dê'sti:( reformá, cri ando:.sê· 'úma aúlá der dfreito ';merdfntil'i
Ora,:'eu deséjàvâlqi.J'e' s. Exa: '·ó Sr.·minrstró tofnáS'se:·oufra\tez ~a :c:on->
siderar o :objeto, :p'órque nã'o· me parece q'Je a 'aulà ·de"' direito' iliêr~
cantil seja à úhH~a qüe ·sé':deva ali :estabel~cér, riêrn qúe "s'eja·:aqüeiâ
qüe é' mais·:necéssárhlrr~A·aulá de econOmia· política· eu ájulgO ábs'b~
lútarnente :,rndispens·ável ~- .
··. ·· '· · ., · :::-" , ·
.: ·i · '
'·CrSR: ALVES~BRANCQ'.;. -:.>Apoiado';· :·.'·:: : · · ·· ·
··· ··
·b:SR-::M0NTEZUMA·-·· Se aca·so{se qüisesse···dár uma·exfehsaÓ
·maior ·ao' 1c'ursô
aula do com'ércio;' devia"se mãri~ar· éris. inaftar~1bém
rüdfri'1êntôs;> ::prinêíp·iós ·gerais do direito' adminis'tr'àtivo ;:na·;,riartê' 'êb:; .
·m'ercial :'e;·:indüstfial;~.pódià-se hiesmo: fazer. uma,·Sêção' ;êxêluin8o~se.
·aqü!lo qUe espêóialmênte erisihai'c)\diféith me~càntil1 p'eli) que: respàlti31
às·administhições'Jpublibâsi e ensinando~~e· oíqu~ Pertê'licé ao;·cê'filéF
ciO iridústria·?S~:Exa; sab'e;::.sr:· presidente; ·que;pelo!CJire'ito ·(ié~;;pfO:
teÇão ·• qüe·ierri o:·. 9over'i1'0',' irlé~urribe~lhe 'O ~1-icenciar··cehas :'fabr i~~s Eiifê·
não poderri :·de ·màh'eirá··algúmà se·r····admitidas ~no' pàís··:ém:'grân'ae~·•€is.:'
:cala se'm perigo ''d'a· saúde'·•públicà; -e:: o;'dirêitó: ~drriinistrátlvb ;;ggulà
esta matéria. :Erri todos os ·países essas indúsfriàs·s~ão;'cOhsideraâas
como: nociv~s-.: Há razões·:.p-àrâ· rsso/:há~Cie h1ais ·~~mais formâlid~des a
:~',
-.:.-~,1""~
·~;_..::'~~
~·,,
~'••'t
.> •)('~ )' 1 :
preencher.' '''>·.. '·•····-'··· ·
·· ·'· .... ·.··'· ··. , ..•....,~...•.•.. t..
:·::·:ora/ estasrrazõ·es,·:1 estas~·fó'rmaHdâdes:são·:.énsin'aaàs~nd 1 ··dirêito
ádnl'ini'strativo(·e:pa-re·Cia-·me.·'n1üito·:·útif:que hácl'uel'a''tâülifis'ê·iên's'l'nassé.
·estátrifatéri~i'.·
qiliàrid'o'l).'governci·::nã'~:'queirá mand~r,:dar'~ait'f::pfé·~
i''.·.',,·.·, ... , . .
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leções de direito administrativo pelo:que. respeita a·o c.omércio, e pelo
que respeita à indústr,ia em geral, pelo menos deve,.estabelecer a
cadeira de economia polítipa:: a de direito':·rn.ercantih.:não. ~éindispen·
sável, principalmente hoje que :temos já. um código comercial •. o qual
retmindo todas as disposições relativas aos comerciantes. tendo reu·
nido aquelas noções qu.e: são indispensáveis para.que os negociantes
não errem em suas transaçõ~s. para .que criar:se ali .o en:sino do di·
reito mercantil quando erir todas. as questões dif~cei~ o negociante
pode e há de ter um advogado por cujo conselho·.se. :regule? O que
é .indispensável ao negociante e. ao homem indu~trioso, e em. geral
a todo o .cidadão de um país civilizado, é estar bem .instt·uído e con·
ver:tcido das máxirna.s es~~nciais e ·cardiais d1e ~cono.mJa _política, por·
que a economia política não tem soment~: aplicação à indústria geral,
dela se tiram regras que () cidadão aplicademtro de sua Gasa: é ela,
por e~emplo, que ensina o que é consumo improdutivo e consumo
reprodutivo, e isto é de grande, ,utilidade para cada .um, rnui~o principalmente para o negociante. Nã() me atrevo a propor em1enda a. este
respeito, e ppr uma razão, p()rqu.e confio. qu1e :a admini~t.ração . há de
faze_r a reformé:l da melh9r maneir;:t. Tendo pois confiança na adminis·
tração, convencido que ela emprestará toda a teoria·.e, toda a prática
necessária para que a reforma seja conyenitente, entendo que a lei
deve ir com toda a amplidão, desembaraçando-se .as mãos do go·
verno para que obre como julgar mais de conformid~de c:om os inte·
resses públicos. Eis a razão por que hei de votar.por esta resolução;
fiz estas observações apenas para desencargo, d.a·minha c.ons..ciêncla.
O SR.· VERGUEI_ AO :--- Sr. presidente, eu n~o vejo m~cessidade
alguma
de..se .conceder autorização ao governo
para fazer
.testa refor·
.
..
'
ma. Se as aulas não estão reguladas. por lei o governo pode fazer ,a
reforma que julgar conveniente;. aqui ne.cessita-se .d~ ·:lei para .criar
empregos e marcar·lhes or_denados~ É para isto que se :QUElr a autori·
za9ão. Parece~me que todas ..as autorizações.diretas ouJndjretas, que
têm· saído da assembléia geral para a .r;eforma de estabelecimentos,
vêm ·atender todas a criar empregos e marcar~lh~.s ord,enados, atri·
buíção esta que é privativa da assembléiageral. ~or iss;o não posso
votar por tais autorizações. :
.
"
Diz-se que os relatórios dos Srs. ministros têrn.Jalado na neces
sidade de se reformar a aula do comércio .. Pois, senhores, há tantos
anos que o governo pensa. ,r1ist,o, e ainda não sab,e qwantas -,aulas e
quantos. empregados são necessários, para a assembléi,a ~1eral deter·
miná-los em lei? Quer7se ap~nas a fórmulageral: "._Fica o. g1overno au•
'
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para. reforma~,!" Se o· governo -·entende: _que ·é: ;nece,ssár-io r.e·
form~J a. aula.· do comérci~,, Çiga~~os ao.·menos,.,que;,_çadeiras·~ neces~
sita para _qu~.~: a_ssembléia_ g,~r.al decrete· a·.sua criação; e: marque:: OS
ordeflad_os qos. respectivos. empregados. É, isto _o que re·stá escrito na
constituição, é isto o que pertence à assemb.léia:_geral; o. governo
faça_. o.mais;:---ei~ ·a .razão. por· que, não._me'.~trevo··a::)totar. por.: essa~
autorizações que compr.é~n.dem um ato_que. é privativo·. da :assembléia
gera_!,. Ne,m eu veJo. a razão por . que o. governo não:declara qual é o
seu;·. perysa_rnento .a re.speitp qesta ·.:reforma, e· .só. quer ~ue :a lei. se
enuncie nesta generalidade :autorizando-o para reformar. Diga~nos:
-. é. necess.ária ac~iação de:tai_s e tais cadeiras.-.,isto é coi~a muito
fácil;. mas não, senhor, sp .para ter a glór]a :de· .exerci~ar .. mais .. um
poder que a CO!lStit(Jição lhe !lega, talvez mesmo por~ um capricho·,
quer :que -~-.lei l~e .conceda uma a(Jtorização ind.efinida! :Senhores,. a
constituição estabeleceu a divisão dos poderes, e dec.larou ,que esta
divis.ãp era a. maior _garantia-cfo_s direitos dos ci~adãos;.·.o jogo :consti~
tucional funda•se .na .divi~ão do~ poderes; quis :a cons,tituição :que,o
p,o~erjegislativo. exclusivamente ex~rcitasse.·tais: atribuições,:. e que
não . -~s- .exerce~se o poder. executivo, e· deu ao poder;-:executivo atri~
buiç~es, próprias; agora nós. vamos dizer: O .que nos-importa .o; que
· está escrito na constituição? Nós quer~rnos .que .e..governo faça::aque·
las .,e.is. q-~e ~ constituição quer ape.nas·· que ·:ele ;as:.e,xecute e não
que" as Jaça~ l~to r~pugna c9m a minha: razão;.:repugn·a com ·os~~meus
prin.~Jpios: cor:rstitucionais .• Note:-se bem:. que a· consti.tuição é muito
expl_ídta cl, .este respeito.; dest~ separação; dos poderes é.\que provém
a_. h?rfl)q_nia política, ~·a maior~ garantia· para:; os.. cidadãos;· .Feita esta
diyisão; a c~:mstituição d~u certas atribuições ·a, um poder ;13 certas aos
Ol!tro~; .~ qui~ que e~ta~ . atribuições fossem exercitadas. e?(clusiva.·
mente. por.· cada poder ind(;lpendeptemente dos. outros.:,:··não quis .. que
(; ~êsm~ ·p~de~ fizesse as leis e as executasse, separou ·.estas fun~
çõe.s, . e.Jst.o é muito e~~encial. Quando .este princípio ,não. estivesse
esc_ri~o . l1a . . constituição,.parec.e.. que . não ·haveria raciocínio que. pudes·
se prevalecer contra este pensamento.
·~
... Ora,. estando isto. a~.sim estabelecido, .corn que: n·ecessidade ha·
vem~s de i~ de encontro? Se.houvesse algum- salus populi -.;.mas
estamos neste caso?· Pois_:a ·aul~. do comércio. não 'SeJpode. conservar
po~. Jl1a!s . . um ou .dois anos :no .e~tado e_m .q~e .se ~acha?.· ..•. ·. . . ·~, .
-É. tão urg(;lnte
neçessi.d.adt;} desta .refOrma .q~e.·,:não .tenhamos
temp~ ~e f~z~-la, e que por: isso se:deva dize'r ao. governo: ".Fazei a
Ie!· que a constituição manda que só nós· a façamos,, '-e a. executai":?
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Se há urgência, então' o· governo devia :têr apresentado :já,·.:alguma
proposta consignando ·a· :reforma que i julgava- ·útil crianâo·-se ·tais ·"e
tais cadeiras; é isto era muito fácil;: nós trataríamos então·· der:à: exa~
minar, e levaríamos tanto tempo, e talvez menós; cóhi ·essa discussão,
quanto temos levado com a discus·são dá autorização :qúe nao: se'sabé
para que. Uni·:nobre• senador quer· que hajá üma: cadeira de·· economia
política, de direito administrativo· étc.;Jm·as·s-aberilos.:.nós ·qüàl 'é o
pensamento ·do' governo a este respeito? Não ·sahemos, ignoramos
mesmo se ele quer estabelecer ali um'à .faculdade donde -sáiam: doutores.
.~
:·.·_·:~:·
_I

.••

·-;::·:::'·•·

.Proponha-o governo o que quer, ({:s·aberemos então'ó:qúe deve·
mos votar; pela ·forrria por que está o·~projeto, sendo ele 'aprovado;
imp·orta o mesmo que dizer-se: - não queremos tomar sobre nó§··o
trabalho de· exercer uma atribuição'qu~·!a constitUição: exclusivamente
dá à assembléia geral,·entregamo·l~::ao governo~ ··a quem.'nãó':póde
competir de modo-algum, visto corrto serià destruir a: divisã'o do~( poderes; ele ·só ·pode executar·: as leis qlie· nós- devemo·s·fazer·. :~.;i···
Se é para o:governo fazer o regulamento da aula; 'isto pode ele
fazer pela faculdade que lhe dá a constituiçãb:de expedir reguláhieri~
tos para· a bda · execução- das- :leis. A reforma ·em sF é coisa müitó
simples~ e ·para· isso havemos- ·de estar ·viólahdó ·a· constituição, -·e
violando~a ·na •sua base essenciai?:Eu:voto contra.
-··O SR~ D. ·MANOEL ....;..Sr;.pre·sidente, o ·nobre seriador<pelá pro.;
víncia de Pernambuco que há pouco- falou sobre· a prop'ósição· que'se
discute disse• que não sabia~ achar·difereriça entre 'lei e ·regulamento,
que não _·sabia ·mesmodaruma··-défihiçãó do que :é lei;' di~s-s(f;mais~
que lei e regulamento eram a mesma-corsa. Creio, Sr. présidênte,:?que
a definição de lei acha~se·-'nó ·comp'êrídio· Martins, naquele pelo·'qüal
estudei em Coimbra, acha·se em muitos·· escritores,· acha:.se!ém todos
os jurisconsultos;
.: , : :.: ' · .,,,,,
;"
.
Senhores, todas as definições 'de lei,·'mài's' ou menos metafíslcai
reduzem-se a isto: ~ lei é a norma prescrita peló imperante ao súdifo
segundo a qual deve este regular as suas ações..
· ·· ·' ' .
O SR. VISCONDE DE OLINDA dá>üm aparte qüe· :não pudemos
. ..
ouvir! ·
· ·
.,
o SR. D .. MANOEL ~Que dúvida;::,e· como queria o·nobre:sena~~
dor que não fosse ·esta definição: concebida na generalidade' éni que
está? Que definição ·podia dar o· nobre<senâdor que melhor'· e'xprimisse · ·
o definido. E o que é. uma definição,· sehh'ores?' Pois definição não ·é,
por assim dizer, o. transunto, e unicamente o transunto dó· ·objetô· de·
......
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finido? Aonde é.que se.::viu: definições: extensas? É um defeito·notadó
por: escritores, .. uma definiçãoi muito ·extensa ..Não .sei·.·se.·a: definiÇão
de·lei dada pelo .nobre: senador acha-se no.cohtratoo:social.de Ro~s
seau;. há :outras definições·; mas. parece..me>que a que de L explica
bem o que se ~pretende definir.· ·· ;
: '""'' -:... '
:···.: ·Se le.i.-.e regulamento:~são uma:e·a mesma coisa;.para··qiJe·a:cons~
ti.tu!ção. fez· esta diferença; dando· ·ao pode'r::legislativo o ·direito :de
Iegislar, :e ao poder: executivo o.;de .·fazer· regulamentos 'e instruções
para a ·boa,.execução das ·leis?. Se H~ i e re·gúlamento·s'ão uma e a>mes.·
ma .coisa, por que dá o•.nobre senàdor autorização·ao.~·governo par~
reformar :a ::aula do comércio?~:Se··o·~governoi pode· :refor:mar..·a. aula
do' comércio a:. seu :bel prazer po'r meio. de,:regulàmento, ·para.·que~dar~
se· autorização ao governo?: ·. · · ,
· · ·· ,,
.. , · :·:. ··
., , ,
::·. Já se vê .portanto que aqui há..mais al.guma coisacdo que regulamento;· há uma verdadeira..de.l.egaçãb. Me ·.parece· que esta proposição
é·axiomática, é de. int~Ição;· ·admira até,' ·Senhores, que. no corpodegislativo .apareçam·· opiniões. em:· contrário! . :. .. -·É por.que os maiores· ·ab;.
surdos ··podem :.ser :sustentados r::ao ··menos.; p·or um quarto·.·. de .·hora.
Admira ·que ·:-os princípios que. eu· ap,rehdi na m,inha mocidade;
que me foram. ensinados por .mestr.eS?QUe eram homens; COO.SpÍCUÓS';
e. ainda .existe o· Sr: cardeal· arcebispo d'Evora;: homeli'f eminente; "Uma
d~s ·capacidades da universidade de; Coimbra; admira;· digo·; que:.esses
princípios·que esses mestres me ensinaram;·· e que ainda conservo~ná
minha.. memó~ia; sejam postos em dúvidà .. nas=: câmaràs ··brasileiras!
Admira como ainda.hoje se põe.em dúvida:princípios;fundamemtais.da
nossa.. constituição!:!· .
.,
::. ,_., , . :.· : .... ~- :
:: .Faz na verdade; Sr. presidente, derramar·lágrimaª~ observar.:- o
.q~e se· está observando;. Senhores, a lei' fundamental· ·do· Estado todos
os dias. posta em discussãor·O~ seus: princípios cardiais todos:. osc.dias
postos. em·.dúvida! .O que .isto:.:.prova;; senhores~· :é que· com, efeito a
constituição :.vak:todos:'os.dias ::morrendo:,·.::e.,quem~~t·mata (principal·
mente é: o corJ)o legislativo;~excitando.:dúvidas ·sobre· princípios :inconcusos! .Como, :portanto, não.; havemos: 'nós de5contristar-nós ao ver.-;a
direçãoque·as. coisas.:vão.,tomando? Com9 .não··her de.eu, Sr~· presidente, acreditar.nas;minhas•,:profecias de qüe o governo repres~nta.:.
tivo ..vai todos os; dias.r.caminhando para.'o:túmulo;.:.e vai: caminhando
. par.a o túmulo· por.que :estamos tirando de~ nós as .·nossas:_ atribuições
para ·.as 'dar.mós :ao:'poder, executico; .. ao poder. :executi.vo queo é···hoje
tudo no nosso ·país,· que·tem absorvido tudo,·;e que pode tudo.: à:: custa
da.assembléiá~gerat· .. Está.a>aula:·do~comércio' criada ou não·: por. uma.
\'l·
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lei? Parece-me que a resposta é óbiva: .,;_Está.·- Quem pode alterar
a·: lei? O·legislador,. parece-me que tambéni isto é .claro; não sei se
alguém .põe ·isto em dúvida. O ato de fazer, revogar, alterar as leis
pertence ao poder legislativo; bem, o que faz a .resolução?. Autoriza
o governo para alterar a lei que existe. . . E note o Senado;· com esta
particularidade de ordinário as resoluções que. dão ~autorização.· ao go·
verno para alterar a legislação existente, para fazer reformas, ..trazem
esta cláusula: "pondo-as em execução, mas sujeitando-as à aprovação da assembléia. geral. " Esta não, .exceto em 'Um caso, .se a despesa que· a reforma exigir exceder à quantia de -5:000$, · porque se
não exceder a esta quantia. a reforma ·não tem de ser submetida à
aprovação do corpo legislativo.· Eu ·leio, senhores; diz a resolução:
"Fica o governo autorizado para reformar a ~ula do comércio ·etc."
Note·se ·~~podendo desde já executar o novo plano na parte em
que isto não importar acréscimo de despesa excedente a 5:000$ ". Lo·
go; se o. novo plano não exceder de 5:000$, ·<r· governo ·a põe . em exe·
cução, e não tem nenhuma obrigação, pela resolUção~ de a sujeitar à
aprovação do corpo legislativo: neste caso a autorização é sem limi:tes, o governo pode pôr logo em execução a reforma,:não tem obrigação de dar contas ao poder legislativo, exceto se a despesa da reforma
exceder a 5:000$. O que faz, portanto, esta revolução? Não. faz· mais,
senhores, do que dizer: "Alterarei a IE~i que existe pertence.aoccorpo
legislativo"; pois bem, nós; corpo legislativo, damos ao .governo. auto·
rização para alterar esta lei, e pôr a alteração em. execução. Senhores,
depois ·do discurso qo ·nobre senador pela província· de ·Minas, que
me precedeu, eu devia dispensar-me de dizer mais nada a este respeito; os argumentos do nobre senador não são, 'nem podem ser
respondidos senão com· sofismas sutilíssimos, como· têm·· sido respondidos em outras ocasiões. Aquilo que ô nobre ·senador disse, se·
nhores, não tem réplica, e: se tem,·. repliquem;· e tanto não tem répli:ca que o nobre senador pela província de Pernambuco reconheceu
e declarou que não entendia que aqui houvesse delegação. Eu creio
que o nobre senador, tão esclarecido· como é, não,há de por certo
sustentar no parlamento que nós possamos. delegar atribuições que
recebemos por delegação da nação, porque: se · nie negar eu direi
que em todos os escritores que tenho lido sobre esta matéria
não achei exceção alguma, achei a regra · estabelecida.,e demonstrada; e· se acaso o nobre senador afirmar que nós podemos delegar,
há de concordar comigo em que esta delegação:~.cpode ser . indenida, e que todos os mais poderes podem também:· delegar; . assim
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o poder: judiciário, ·o poder executivo -e mesmo· o poder moderador
podemr·delegar.
._, ·.·.-·
r:
.':
.::·.~.
Mas eu já vejo; que_ b nobre senador. a::quem tenho a honra· de:
referir~me agora não aceita o.: princípio; :S. Çxa. declarou que- .não·
entende que isto. seja~ delegação; como qUerendo manifestar: a sua.
opinião, que não .admite o princíp.io que não ·podemos :delegar~ ·
Senhores, há,princípios absolutos que:· não podem: sofrer exce·
ção; ·há princípios absolutos·_: que são por assim dizer :a.base· da ciên·
cia·, não. podem sofrer exceção: assim, por exemplo, .. o princípio: que·
consagra, .a·. constituição da independência dos poderes· .não. pode
sofrer exceção, -. sem ·que esta exceção não trag~. a· destruição ·da
independênc!a dos poderes~:.E aproveitarei ·o .ensejo para tocar. em
um ponto que já ontem me ocupou; mas infelizmente me ocüpóu
quando não se achava presente o.nobresenador •pela::prov.íncia· da
Bahia, que com o seu talento :e :habilidade, e· querendo . sal.yar•se :'da·
censura que. se lhe. podi·a fazer. de. que também. concorda; nas dele~:
gações,· de. que· também me ·.persuado que .o :. poder legislativo .pode
delegar, S.. Exa.,· digo, com a.: habilidade e talento que o·distingue, cha·
mou ao governo comissão de. inquérito de corpo legislativo. É .enge~
nhosa a lembrança, mas. eu. peço ·licença ao nobre senador par.a :não
concordar. com a sua opinião aliás muito ilustrada.
· · ·.'·
Disse S. ,:Exa: : "autorizamos o governo para fazer alteração .na·
lei~ para.a .pôr~em :execução, e para observar-se a experiência,.sancio·
na tal alteração~·. :e· então disse que o governo é uma comissão de,
inquérito! Senhores, eu creio que posso assegurar ao nobre: senador.
que o- governo não. aceita essa comissão de iquérito que o :.rebaixa.
Creio. que o governo não está disp.osto a ser uma·:simples comissão
de inquérito do Senado. O governo constitui. um .poder Jndependen·
te, .e· não pode querer sujeitar-se a r.epresentar. um papel .que. me ·pa~
rece menos digno•dele. Ouviremos .ao· nobre ministro:de. estrangeiros
que talvez· :peça a;·p·al~vra para combater· ia· idéia: do nobre· Senador.
pela Bahia.
·'·
'
·- Senhores, deixemos-nos de .ilusões, o tempo é .da· -verdade, e
só da verdade:. Esta· resolução não é. mais::·do que a .-.continuação dos
abusos que o.• corpo legislativo. tem praticado, não é mais :·do ~que ·a
repetição das muitas autorizações para legislar que se. têm~·dado:!ao
governo, e. como nós nos· temos oposto .. a· essas autorizações;·.e es·
tamos· dispostos: a· continuar a' opor-nos,· nós,:. senhores;· fica.remos
firmes no nosso .posto,· continuaremos a erglJ!3r·:as. nossas :v.ozes para·
mostrar que o:Senado não ·pode,:não ·deve.. abdicar de sJ··atribLiições
1
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que ·lhe:· competem, que, o S~nado não: .pode·. e não deve .. delegar fun·
ções que recebeu por delegação da nação; que o Senado não pode·
e não deve cavar a. sua _ruína,· porque.;cavando~a cava:·a ruína do:· país: ·
que o Senado deve arripiar carrei:ra fazendo· todas·.'as leis que. em sua
sabedoria. julgar necessárias para. promover;o, bem~estar, os melhora·
mentos ·e a felicidade do país,. e. o Senado feli·zhlente: está. mais ··que.:
muito habilitado· para desempenhar. sua elevada·: missão.~~:.··.. ·
Os inimigos' do ~enado, aqueles·-·que clamam por uma. reforma.
e reforma radical, encontrarão .. nestas autorizações.- uma :arma podedosa, um auxílio eficaz am favor dessa reforma;: :encontrarão ·a <jus~.
tificação dos desejos que se têm manifestado::por :uma reforma:.radi.;
cal do Senado. Eu que quero.. quebrar essa·arma, eu que ·não: quero.
condescender com esses desejos,: eu que. vejo. no S'enado uma das·
mais firmes garantias: ;da· estabilidade ·do. sistema ·representativo; :eu·
que desejo que o Senado nunca desça; da: altura ·elevada em·que deve
\
sempre estar; e na qual o colocou a constituição do: Estado, eu, senho-:.
res, continuarei. no meu. posto, advertindo ao Senado que· mude· de
rumo, continuarei a combater quaisquer: autorizações: que .se :pedirem:·
para o fim de se alterar a legislaÇão .vigente;·:continuarei a rogar ao
Senado que faça ele essas alterações, porque só a ele compete fa.;
zê-las com a outra câmara,. que não consinta que o podei" executivo, se
torne ao mesmo tempo legislativo, que absorva tudo, que em:..pouco
tempo esteja tão forte, tãowigoroso que possa; como. eu disse há
poucos dias, escrever em uma daquelas portas: "Casa para· alugar/
·depois de nos ter lançado.for.a ..daqui.'
:, ..
·O nobre senador ·que há pouco falou disse qüe, nos' relatórios
dos Srs. ex-ministros do império; .e .principalmente·~no: do último,.apareceu a idéia da criação de. uma cadeira dé. direito: mercantil na.aula
do comércio;·. mas o nobre:senador me parece que: não ::.se recordou·
do· relatório apresentado este·. ano pelo Sr; ministrci:;do· império;· e para
que o S'enado não. fique· em dúvida·a este respeito,·:eu ,vou Jef·o tre~
· cho desse relatório relativo ao objeto. Diz ele:
"É defeituoso o s·istema: dós exames prep~rativos ,que .aJ i, se fa·
zem, e cada dia se reconhece mais a· necessidade da criação de uma
cadeira de direito mercantil já·por vezes. indicada por,alguns ·de:· meus
antecessores. !'..
. ·, ·
- Logo, o nobre atual ministro do império concorda .. inteiramente
nesta parte com as idéias dos relatórios dos .. seus antecessores,. es·
posa completamente ..a opinião deles~· Ora, o· nobre senador que ·tan-·
to contia no ministério, mas que entende que essa cadeira é ·intei~

1i18.

rame,nte 9esnecessária;• que :a~.ter de··.criar-se ·!alguma:deveria::ser;· pon
exemplo,::a:de!·economia.pblítica .e .de direito, administrativo; ·o.nobre:
senador.. deve:pedir :ao ministério·-que não .ponha em e),Cecução a· idéia·
consignada no seu relatório-;· e deve. combater.o! nobre:· ministro.: dos.:·
negócios estrangeiros que em uma das sessões: passadas, sustentan··:
do. o projeto em discussão, deu-nos idéia da reforma~~que· o:: governb;
pretendeJazer na aula do comércio.- E é notável.;~ senhbn3s,·.que· e~·
tando . a-~r.eforma já feita-de antemão·,· pois qúe ·:cflnôb'ré·minrstrO. dos
negJócios estrangeiros indicou qual s.erá;-o:.mínistéri.o\nãotivesse 1tem·:.
pode apresentar u~ projeto na qutra câmara e; SÚjéitá~lo. ã dlscussão
do·' paplamento !! :·Pois ·,vós.· estais · certos de anteÍllão·. da::. ref,drma: ·que .
tendes:decfazer na aula do comércio, ,e não·vos.·destes: ao~.ti"abalhó de·.
em um quarto de -hora organizar um ·projetoce· sujeitáqi:f'·à.'decisão·,do::·
parlamento. Não se vê. que .isto é um -luxo, um:·aparato, lfma:~osténta·
ção de poder. dO ministério?·.:·~ ,· .. · ·
. . ·· · _ . , .< :: :.,
Ele diz: "Não, eu sei quais!são:<as~refodnas·Jque~se,·devem fazer::
eu podia apresentar-vos um projeto, . màs\ não ..'qúero.autó'rizàiião'am·
pia, .quero: mais esta .prova::de: confianÇa!."· ~~: ._·
·.~
·
'.t··:exfraordinário; o .gdverno não :yai estudar •a· ·reforma~: :já. está·
indicada em diferentes relatóri.os·, :já está ·feita, ::segurido:~'disse 6" no·
bre: ministro dos n·egócios :estrangeiros; mas: ape-sar· disso quer-se a
autorização, e.: quer~se 'a .'·:autorização, .sem:· ·obrigação :ide sujeitar:. os ·
trabalhos do govern·o. à: ·aprovação.:das ,câmaras ~·/;Isto·., se'nhoresro:~que~
indica_? Não indica que as •.CQisas vão marchandô.:pa'râ·' urria .completa
decadência, que o governo representativo vaF morreridô'::lenfámente,
e:é. morto:pelos -próprios :que·::rn~is/o ''deviam:·st.istentar/é môrto:·pelo
, , '".. .,. ::, .. ·'.
,; ,' '" ',.• ''!":.,··,· ,•·" ,·
panarn.en t o?...: ·:,, ·
.. ', '· .~ :,.
.·~, i!
Pois bem, senhores, o governo representativo perece'rá; mas ne·
nhum de nós está livre de ser sepultaçfo nas suâs:.ruíhas; .ele perecerá,.
e .a, nação.. perguntará· a seus. mandatários:'·~ O.:qüei fizestes· deSse 'man·
dato. h,onr;oso·que vos,:confiei:?· Quem~ vos. deu;ô direitô~:de :delegardes·
atriboições que eu· vos· -outorguei?·" Pereceráre· a: r.iaç·ão dirá:~ ~'~O ·pri~
meiro; o .principal. instrufl1ento:da morte· ·toram ·os':meuS' rifandatário·s.~ 1
Pere.cerá,.:mas.~o que aparecerá.depois da morte: 'do governo represe·n~--:
tativo? o que, senhores? $erá ·o terrível despotisrrioi:·otl a ;hedionda~
. ?
',,,, '
. '.-.·~
an:arquJa~~v:
···'
'·
'' ':
,:,·.
, . :.:; Pereoerá,-mas os .noqtes :dos que ·concorre.ram para -a 'morte. dei~'·
ser:ão escritos.na-- história. Perecerá;. mas:,nós·;,que-:·.temos·!erguido as
no~sas: vozes;,ihavem~s de .ser excetuaH'os>pelami'esma·;:história: por.:~
que .as :~ossos- discursos. hão :de. passar· à i>ósteridâde ~, :Pêrecerâ :màs·-~
'
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nós diremos: nós os que nos. temos oposto.a essas autorizações, nós
que temos sustentado ,os direitos do Senado, nós ·que temos -sempre
combatido um governo imoral,. um. governo~ corrompido, nós ficaremostranqüilos, não teremos contas a dar nem a Deus, nem· à nação. :,Perecerá, nós pereceremos com ele, mas, .·senhores, a nossa· memória
não. há de perecer.
·
·· ' ·
Voto contra o projeto:
O SR. VISCONDE ·DE OLINDA ·....;;... Sr. presidente, eu estou sucumbido, a constituição está ferida. . . · ·
O SR. D. MANOEL- Apoiado!
O SR.· VISCOND.E. DE OLINDA- ~ . . está morta! ·Está· sepulta,;
da. O edifício social vai desabando, e nós. enterrados debaixo .. de
suas ruínas! Oh! meu Deus!
O .SR~ -O. MANOEL - Isso não, ainda . não.
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Pois é o que se figurou. O que
é isto, senhores? Quem feriu a constituição?.
O SR. D. MANOEL- Nós.
O SR. VISCONDE DE OLINDA~ Vai se examinar o caso, é uma
autorização ao ·governo .para reformar a~ aula do comércio; (Riso.)
O SR. o.· MANOEL- É o princípio.- :.·
-. ·· .0 SR. VISCONDE DE OLINDA - Não há . aqui questão de princípio, o princípio. está salvo-. Pois não tem sido expedida a matéria?
O nobre senador por Minas já não foi respondido?
O SR. D. _MANOEL ~ Não foi, nem pode ser. ·
O SR. PRESIDENTE ~ Atenção!· . · ··
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Sr; presidente, deixemos es- tes terrores do nobre senador, eu os invoco para outras-· ocasiões,·
mas não para ·agora.
O SR. D. MANOEL - J: o princípio. ·
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Não,há questão de princípio;
·· O noss_o colega o Sr. Saturnino já chamou -·a nossa defunta-.:..;.;;;. à
constituição, isto já é mais antigo; masi.esse·:n~sso colega que·Deus
haja nunca disse que a consti~uição estava morta com feridas que
recebesse do corpo legislativo; a defunta do Sr. Saturnino queixavase de outro matador (riso), não éramos: nós.
· ··
Sr. presidente, eu vou à questão, mas direi muito pouco. =Eu··
disse que nós não temos uma regra clara, precisa e terminante- por
onde possamos distingüir os objetos· que: são próprios~ de lei, e os
objetos que são próprios de regulamento. E para o mostrar trouxe
a definição de lei, fiz ver que do modo que ela· se definia, seguia-se
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.que lei:.e ··regulamento· éJcf més·ma~:coisa. ::JQ !:ffobre>àehadór:~;-prôvõlPo
qüe. eu .:dizia . melhor.~dó': :que. ·eü ·:o·~pode'riâ:cfaz'er;}:·e :ltic;;:·agrade:Ça(· :·j_.,
'. ·::· Disse:·o ·nob're senador,. nao ·qtlere·ndo~}adotar· aJdefiniÇã'ó 'qUe el.J
trouxe; que também rião a dou·. com·o>á·melhóri :mas::que:--é :a::m:ais
.comum; 'disse ele que a lei:.é:~rtorma;.:do::.supérior>competÉn\temerite
manifestada ao iiífer-ior<'·•Be:m~ eLI'iadoto r a :def.lniÇãO; mas p~rgtinto:·; o .
·. r·egulanÍento .:não é.· a. :normá~::pr.escritá· :pelo· superior, :ao:::inferior? .':se
nós adotássemos esta regra, ou se tivéssemos de entênder:estâiêX·
:pressão>assim,:.não:dir-íamos "que~-reg'lil'a'mento:'é'~ó-!mêsmo'-'qü& lei, e
··que. lei é o mesmo: cjoe·regolamento·?;:~eu .:não tr.oüx'é' iss(f:pà!ra rri'ost'rar
que é a mesma. coisa, mas paialfazer :vertqlle·ásr:defin'iÇõ·es :não::s'ão
satisfatóri ás, .que ainda. . não ·s'e' '~corisegu iu··dàr ·~t:unà; quê} s~H~ffzesse:
·tanto· é· Verdade ·que::mésmo a ·definiÇã'O':·dÕ :·nohre !s'éhadbr 'p~ca:' neste
defeito. .Fique certo·: •t;j' nobre se·nadôr que :êt:F;não; 'confúndô 'regula.menta com lei,.•mas::di'gO ·que :ha.• certo's: óbjêtos iem~ qúe~~é:·fuúitofábil
dizer~·~· isto: é.:própfio:··d·e, u'í'nâ-.:lei'~;; -há'cêttolfém;qué: é ní'tHto'~fáêiFai·;zer "isto:·pode:seifazer·pot."úm régulaméiltb·do~g'ôverrib" ;.·:mâs;·'sénho'r.es; há .alguns:objetos que:se;:nãb0 podê'· bem'dizér' cómo' devem ser
promu Igados; as~ rai'as:?àiriaa. não; estão ·beJii?defih idas p·era: Ciência; e
sorte que um homem· com seguranç~f·possa êfízer:~\~ isto'·;pode: f~zer·se
:por.~um regularnento',':isto·po'r umà":"leL"·; Em ?úns· ca·sHs é~'dlaro, em
·outr'os nãó:J: :;: ..-::
... ; ·
s::.
" .:, :
·, ::
.. ; ; ··:OS SRs.·n·: .:MANOEL E>VERGUEIRÔ:_:·Este'.:é Claro~: ... : .·
i:: ... ·.:: Q.:SR:::VISCONDE·::OE~\OLINDA'·:2...-tá -il~em·os:itarribérri

:a

<é.·claro.;

i'·7

::-''-~:

_~.-

·pata:mfrn

.:. ··

.. ·:'.:•·,

····....

-. . .

·· · ·,-;Portanto,:em: tese: à· minha;;propdsiçãc{ é \1êfd'ádefra; a-·:·quéstão
. agor.a é. saber se .este :objeté:>' é··:pr'ó'priQ:, dé 'limá lei, ôll :.se elé póde
.ser:.determinado;:prescrith· em: um regülamehto; ;eis a questãc{ Màs
~já·se vê que ·salva~se:>tf"princípio·:cardiàl;:: set:há:'érrõ'/'6; qüé' ·rião~1 CÓn·
• cebo;::;é•:de~:aplicação~:. e·~ein::oo'jeto:<,müitó ~secú'ndáriõ~:-cofuo.>se''pode
.·,dizer··.qtie• está:~ferida. a; coristitüição?" Aqüh•·sénhores,·itrata.:se ld'ê:'utn
·;objeto secur.~dár:io; trâta~se·:·.-decuma autórizaÇão: 'ao:, góvernó:···:.friaS:';o
.~:,que~quet::dizer: aütot.iz:a·çã·o': ao governo? lsto:~JA' quer;· dizér':qüé.1ô'"go·
,.:ver.no:;\lai .fazer aquilo: para:quê· não teHrrfacUidade·~ ·pof~rs·s-o ·'qi:Je de·
pende do concurso :do·· corpo legislativo:' ' ,• ., ~· .. '
. ! > .:·;
.. · .O SR .. o.:·MANOEt''.:_ Apóiado." · ·. · ~:~; ,·:·· .
..
.. .:'O·SR:,:.VISCONDE.;QE;QLINDA .:...::J::o:qüé estamos fazênd~,e uma
·,fei.: :· .: ,: > :·
-:~c~.:·.
·:;?.':.:~~:..
:.:--::·.':· ... ,:.'.:r:~·~·! .•::
.O SR.. ·!.D;:· MANOEL!.'~:Aí~·está.:a defegaÇãó·: ::.. ,-: · .).:· -:::, :::::·· c:
, .o :SR:;·· VISCONDEcDE' OLIND~~~ ··Existe :Unia qei· 'que rriàrcoü ·a
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. . cu~so 1 d,e,,-estud.ÓS:···P~_qu~Je ·~-~tabele.clm.en~o:·;···umar(lei~,~utotizai o,,gover~_o\(él:.é:il;t_erar·:.e~á~-,·.O.ur$o;;e;;:p_~e's.creve . ~Jirnites-ía·;essa,:autorização .
. -Mas.:o .goyern_q_,ví:ii\cri.êit:;ern.pr:e.gGs; ~não·•. s~enhor~· a.Jeké,_que::os cria.
:-:Mas ·.a go'{~~no)ta_i QélS~ar!dinh.eJr.o;; aJe.i é qÚ'e; o;autoriza,paraJsso,;é
, _qu_e. p;_aLJ_to~_iZI:l_~para 1 e.ssé:l.•despes.a,:~:P.orque: até:_l~e marcow'limite;.: ,,Co·
.: m9:·:Se.:. ci.iz pqis. qu~) nã.o :é ·:a· teh1 quJ~. o-rgover~no ~v.ail fazerbaquHo·; -que
:•:.não ·;po'qe. ,fazer ,-_~o~ :"q~e q_.:c.orpoi·legislativ.o' delega aocgover.no:.!aquilo
que ,n_ão: dE!ye?_.. ~.: ~;._1 , ·-·· :::::•::·/'
·x.. ·:.-, ·: . ·.: ,. , ··;::'.
~ .. ;:
.:.:'', ~.Eknªo::hquv~s~ei ,pergu_o~p_j·.eu,,;o ,·,dispêndio::ide,,dinheiro·;::;havia
· ?lgl!ma}:Jqyid,al: ~_qi~::p_ara.: .o Ji.Jsp.~ndi.o, ;de~~dinhejro aqui-c.estã o: corpo
.:.J~;gi~l~tiyCJ,)JJ;tteryin~p.::;,a"quhe.st~·~él~leL..:•.q
. <J:'~.. .<·:>.·.;·::·.•.:~_:.·• : ·~~ :~· ; .
.· .·~·~··. :0 :.~R.:·. "r~., MANPE~~--::i l;l,av[a:_d_úvic:la:;semi_ser, 0-:dispêndio.~::::::.: ··,::?.
:::.. :, r 0~·-.ªR ... :VI.$G9~QE. ;DEt:QliNPA:·,::-::: ~qubiestã:;:a :.JeU.:-·estamos: fa·
.. ,p:mqo ,a _ h*: 9:::q!J~: e~.t~rnº~ f.a~~noo: s_emão,. isso.? ~:Mas,;~:n·ão. ~.é': léhué
:. 'yma.re~qi~Jçª();~ ~qyi J~~t_ã ~qutr:.a :fqrmui~_·;_:J~u!lb:éro; onde. se:::achou ma
-:~om?~itl!içªo,- . estªufór-m.ui~~.:.P~.::.resol,uç~·o~;A; c_onstit\JiÇ~O) não: fala~: se·
. -n~o:' .d~.J-~is, ·d~:··P.~é>m,uJgaç~:o~ciE3~ ·l~if);; e·Jar.nbéms:nós ::dJzemos,:~~':")\·:as·
'-.f~~mpi~Ja: ·. ger~L d§çr~t~·,·:~;~{ Qra_, ~: s~nbo.rl3s·,,:_:~- cons,titui.çãq:. ;tem·. então
,,~ido viqlaq~ cl.e~q~. ,Q.U!3;:.s.e,._apriu.~, P.::c.orpo_je_gislatiVOi~ .. ,:~~~~:c::··> ,j,,: -, ·
.· . ·. --0 SR.. ,D,.;MANOEL~.,R_ode . . ser:. :::.;' :·~·~oJ :T;r.:·r.::( (;::
::: :~;,:::
_·· · .. :.Q5 ~R;~·\f!.~,Çp~p1~:0:~ ÓÜNÓt\;~:.:N~scest~mos;JazeQ.do ·dec·retqs
e a. constituição diz que só podemos fazer lei'S: :aqui está:Lumadransgressão da. 1 ço~s~itl!i,ç_ão .... E~s:1 p, :que ::s.ão: o.s:l·:argumentos:::.de: f_ór.mula.
-ResqluçãC?··Jlão, -Kejq;~~ellão J~$ das·:.&sse.mblé.ias(pr:c>Y..ir:t.ciais;::l que creio
que já veio dos conselhos gerais. o corpo legislativo tem por.ém :·ado;t_aqo, es~as.• fórm~Jas_,_de_. ciepretPJ·~J:de3res.o.luçã.o::3objetos.J:.secundários,
.ma~ 9!3pepd~r:n .cie:· a~_tgrizªÇ.~P.c.l~gis.lativa:,:Jf.azem~se:::_po_r:l.uma •- r:.esºlu:9~cç, _isto:.~·--· pass~111 ;IJ~_s:C~Iil~_ras cpm)rne.tlO~):s.ot~nidades . :-d.o::que~!OS
._q~Je~ps, q!J~)· ~l;lt,r;_ar~-m~~ITJ. ;urpai l~i.~Jud<?. ".isto.~são::fó.~mulas~:.l !)las o;,pripgfp_io~.car_de~l_~d~; .Q~~r:().S: ~J~mp_~e_gos:-·J'l~O: ~podem,. set:;cr.iad.osc.senãp:. pelo
.. corpo Iegislativo :está salvo ,-,o~ gpver.no::não;.~os> cria:, sen.ão::porqueJuma
·;I~J _i.h,e·.·clá".faÇulda.d~:r~~ªmJ. faz p~i,,outro.:;aquilo-·que:·::pode::fazer;·:i_éoo
.~e.~m~, ,qu~. ~e el~ ,g fti:~e~.s~. :;Q, gover.f~o.. não gasta(dinheiro~. não; porq~e
o., a(Jtºri_?.ª_m,qs..p~ra rJ~~Q::.: como se; diz._; que, ;_o~ ·gov~rnó Jicá :autorizado
a gastar sem IE~i? t:. uma lei:.·QUe, ;es,tamo~JazehdO.~·:; i.':) r~.,:,;
. ;) :.;
Sr. presidente, quanto à :questão,.;de..del:egação,;1eucnão :a ·vejo no
, ato de. qu.e,:SE3 tr~t~·,.~-~~ ÇQps~ituição.·presc'J'e.ve ~:astfac:uldade·s·.~próprias
. de. cada um dos poderes políticos que ela reconheqe: é.uma verdade
o que disse o nobr_e.~_enoade>r.: ·qu~~ O;;poder..judic]â'liio/não; pode delegar
..as, suas faculdades,l:··é.uma .verdade:.·':em; tes·e~i::Mas~;:;.·pergLfnto:~_::eu; já
'
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:::a[guêrri:l:contes·toú :':a:i autoridade.! que GsEf.: têm:.: dãdo::;;râosJquíze~·íp~~a
.::côhié'ter.em~:a:.óutrbs:~certós·::afos· dersua·ljurisdi:ção?, Não·:~se~e·s:tá·:venélo
risso.•tódos1· os1 diàs:?.l ·~o::magistràdo · s·~perior;::quàrido ;:não:· pôde i ·e~"erêer

I

:.·suas;·lftiriçõeSi~:encar._rega;;a outr.ó:;má~istrado:;fáis(~e-1 t~iiS'·:éfil'igêhêi'lfs~c;
É oú não delegação, se se quiser tom·ar~ pôr·'delêgaçãb:·;(p.que::o

Il

··;ribbrei~sênador::.acab'á::ae<:dizer!rifodaV.iai·ftbniandhi·;a;·delegáÇãotiifb· sen'1tidri)ljui:idlcci, ;ord·elegàd·o·: não:i p'óde:.:del'ega·Jl::;-:Ma·s·=:nã'o :~:Jiss(rí âé) lque
·aqu ;.~~se;:.tràta~ íTr.ata~se··d e: :tazer::uma:. :tei '-q üeiiêriêetra:;(J m'á:fa'i:Jtó"rlzação,
::o;:goyerr:to não·:ipode:.·ob~ar senãor em .vfrtüdetdeHai;~tPdrtâlito·Stúdb('cJuàh·
stoi:dissé)tO ,nobf.é l:senâdord3Stá! iSa'h'/0) :pela'~rêsô'lüÇãb'>~(:ft:Jei êstàm(jsCfà;;zenâo,óque:·rnao é, ·.senã·o ~uma ,lei;,;::Não :::tenho'~pois·; o::m·efló.r"e'àcfr·úpul·o
c:corisiâerahdo;; :a; maféri a·:por· :este :la'dd--: nPodera ó) hób'rér:s·e·naddrf'córn~:baten.,ésfa ::r.e.sol uçã·o',;ccim outro·s ~inuitosLarguíitéhfo§;·\ pbC:fêF:di·iêrc~úe.
·Jjá:ha\ exc.essor;tque\tanias::au~oriia'Ções:. sã·a:·idÍsp'éndiósã's~::-etc :~;~:~mêriôs
"~a·r:gurrrentat,·lpelo modo"ip()r~·quer•o:::fez:-)eü mesmó 'nãô; :àra·provói': mas
:~
.:·.~·..,.._: ,::'!:"'"~·:"-c"::···~·i~ ,:;,;. -;:.~~.,·~·~.
,""nap.:;por:::,essa:
r:azao:,.::'::.i ,L
. :::,
. ::: ;_~ :·: ~-,·~ ·.:.::·~ ·. ,....· ·-···· ... , ''"'·· '· .. · · -""
·:3b :;·.~Achándó·s·e::na)an~ecâmara,<~o SfCi'::liiinistrõi·âo·{mp'êf\i'o~i:fic·a::t~àia·
1·dá: a1' discuss·ão:;Lsendo·; i ntroduziâo:·>c·o·mcás i fó'rinal·iâaaes::,(lo ·1esti iO';) to·
·mou:;ass'enfo'.:.:,r;-:;: '.:·r;·,
;~.
::,;::: :2
·:'..~'{;.
<.;·:;
.:i:) ~:· .Gonth:rua:: ar2~a::disc-ussão:,::·adiada·;pelá ho'r.à>n~f ses'§ãoi:a·nfeéêdêrite
.;:da:;.p·rropo·sta :do -:riodér:i.executivo;·:·e::emenda~f·aa;Gârfiàrâ: 1 do~:r:::oef:>'u·
-tados}jfixando;.a)despesa esorÇ'ànd·O: a:.~r·ecêitá gé'faF.aôi·impecr.iô'p·a'i.la
:o·'éxercído; 1dé:':18SS· a·::1,à56tno~:arvr2.ºE:ê;i'seus:'§§.~;::c,·•: .· .~:3:::
·r ,;y(~h:SBb eEDREIBA~r.(ministro<do•'irilpério)i ~:~PedP 1à (pal'âvrâ~. ~.:sr·
.~pr.es·i dente;;, pr.i nci paI mente\~para:,;dar::.iJmél. expl icaÇãd· '=8o\nóbfé, :s~ná~õr
2pela~:pi:oyínciardeJPernar:nbcrco;Le:)q:>o·ndo·· O'íntofiVéf pofJ 1que·~ 1nà fêfõrirfa
tdos eestatuto·s;:•dás~ escdl'as::d e:t:med ici ná ;·nãó. 1'cdmpfêiena ri'ã ~;2}o(rrcl'em
-det·médicos 'rque::a[seç·ãa·:::dos -negócios~âoqmpérioi.{fõeêohselno·:dá:'es
.· tado havra: indicado,: sob o. nomê',::cre· :1 icehéigdõs;::~'ài:séihélhafii}'~ 3 dos
2oficiais.:de<2s-aúde enr<Fran'ça:Y~Deucamrrino tõmãrêi ~·em fcohS'iâêração
. ta'mbémtoutros::ob]etos:::par.a:':·os quais-;:s~; Exa::: tevi:ri:oondad'~tdê1 :Cha~~ma·ri:'a-.cmihha)catenç·ãb~. ::;ly;b;u::l.'\ltJ l:: i:.:·;.
:-:~::, rnh:J\ ·. ~:.:::br,f~·<:!:.
'CO'meÇá'téf,·agradeCE}RÔ(jrifanto;::ao;
Csén'àdor>'à'"•qaem8·ffie ~rê·
.,fir.ó;:·como:;::aos·iJüstrado -àei,.aâó'r{:pela:::provfnbia··:do·.JR:n)·:8ê àáhêirQ!iqbê
::fâ:JouH:depóisr1âêle~ -onvàlfoso .aux·ílih·~que ~mê iprestarãm·é·sústenfà~do
ai gumas proposições cjUé·ti\'feJ~thõf\ra~:de:::e·nun'c(ar'. riêstâ"'casa~ ·;êUCfê·
-.fehâ~hdo~~ai:Çjuns•··atos f~.~tràbalii'6s''ti'O'-'mifiis:té'rib':·'á'11T!eh.P·cafg~;~'=;:J .
,;·:;::.:\{)dho15re'r:ser1àdors·po·rbPérn-á:ni'l;)t~cõ :p'rihêlpibu!::rJ~morãnd'ri. nâó'· 'go·
.vernôr.a1·~nec·ess·id~êfe~. da~·cria·ç·ãô>d~-::tima; fa'ê~ldáde~·idl:)·; ~'fênriiàs·: i h~tu·
rais :e -matemátic"âsV:e rdizen'do~:que sé podêriâbap·roveitar ~para:':?ê'ssa
~
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crjaç_ão_:a autorizaç~o que havia em urnd_os··artigos ,aditivos:.separ:a~os
dq :orçamen~o: do: ano-passado;par;a· ajnstituiçãode,_duas faculdades
- de. teologia~ pois. que parecendo. suficien.te,~a· fundação: de,>:tlma ·)só,
poder·se~ia apli'car:: a economia: resultante ,da supressão --da, ,_outra. ao
curso indicado por S_; Exa. .
..
. ._ .. ,
Estou, Sr .. ~presidente; inteiramente .nas:idéias do:nobre senador
. pela província de .P.ernambu~.o·•..quanto. à jmportância ·da faculda~e. ipor
_e Ie recomendada,· e_ quanto à ·sua necessidade-. especialmente';ná. par. te- relativa .às. ciências naturais. Ninguém há: com .~efeito que:,po~sa
hoje, descpnb_ecer a utilidade do: ensino:de . tais _matérias, ·admitido .:e
desenvolvido: nos.·países .mais adiantados;: e ._que~ em França: é, ~.objeto
de nove cursos. com maior ou· menor número, de.rcadeiras ... Todavia
não me anim.aria a prqp~r desde. já :a: sua adoção·,. porque ,há.:poucos
_anos começamos a cuidar seriarn~nte de_, melhorar: aJnstrução:, primári~ e secund~_riª, e agor;l, .é que: e_stamos;:tratando .de refqrmar.:os .. ~stu~
dos superiores de direito e de medicina. Ora, estas:•.reformas.cexigem
muitas desp(9~as, priQcipalmentE}' no .·que: respeita :às::.fàculdades ·de
medicina, desp·~sas ·que ir,ão. cres_cendo :. à; proporção::-'ique:·~se~_-:·.for.ém
montando os gabinetes e anfiteatros que são indispensáveis.::ao.Jpro·
gr~sso e. aperfeiçoamento d.o: ens_ioo, as;:casas: de maternidade e diyersos .objE:}t()~, _e à proporção que .se for, cuidand() .de :aum~ntªr,. ~as
_bibliotecas destas..e das.outras faculqades desprovidas: ainda:;:de-muitas obras das mais. necessár_ias. ao ·estudo::das respectivas~.:ciências:
e,pois çr,E:}io ,gu_E:} .~eria. mais conveniente;.r:nelhorame·ntos de· ·prêferên·
cia esses. estabelecimen~os, cuja :reor,gar;tização. !no.s.~ocupe~ rpara .tra·
tarmos poster.iormente dos oovos:'_cursos 'que devem: completar. os
estudos .univE:}rsitários. do. país, salvo: _se .as. :circunstâncias rdo :tesouro
permitirem ante§· disto que se dê_ O'!~ is esse -im.pulso, :aliás .importa'n·
tíssimo. à_ instrução púk>lica. no Bra~ik.:, ·
. . ,. ..
. ·..}t: .· : .. :
Acre~ce que: em um paJs novo:·como_: o :n·osso, luta~se :sempre :na
execução d.e reforma e. de cr:iaçõ~~ ··deste.·.~ gênero.~. com~ muitas~rdifi·
cu Idades. Além da despesa há a dificuldade .não. menos: importante
de encon~rar~se. p_es~oal habilitado :·p_ara todos os _.cargo~ do1 magis·
~~rio;_ e ~á a.inda outra que,-:ppsto. _se- possa .considerar :secundária,
n_em por isso ~eixad_e ser m~nos, rE}al, refiro-me àfalta de.·.edifícios
próprios para os estabele.cimentos .públi.cos.~ ·.
..... · . ·· . · :
Desde muito: tempo_.que ..eu _recq_nheç_o,_ de ,acordo qom ,O;tilustra·
~o s.enador por.. ~ernambiJCO, a ~~.ce. ss,dade .~e. rnudar::se ·:a . biblioteca
pública do. edifício .em;que se acha para outro. mai_s;:conveniente,-ne·
cessidade que cada dia se torna mais . urg_ente at~ ,para salvar muitos
1
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liv.r:os!que~ se· danificarã.o se co·ntinuarem a··estar;~;n-uma:\ci:ísa::,humilâe<J
e aca nh'âdà ',;e: cjue:; por·.muitasr razõe·s;.não: reune· a·s,:cón'diÇõe.SfhecêS'sá0 :.:

:se

rias;~; ·estabelecimentos: oeste :gênero;·:e :entrétàhtô;\·não
têm a'Ôtia'dá' ::
para alugar.?henhum~Lédif.íció:tpara.~onde ·se· efettfe 'essa: múdançà7.ao··
menos:até que~'.se ·cohstrua)umespeciaJ,:ou;·até' que''·o=góv~rnó·~en'con
tre . para~ co·mprar:,álgum· 'qúe: ~reúnàlao)menos ·as· pri'ncrp-áis~'êoridiÇõeS' :

I

por pr:eço;que:faça conta: ao., gov.érno. . ..: -~,. ':;.· .~ :.' ;:.·~ ~_.: :~(:: . . ~:::: ;.:. .
·... A.:facüldade: de:·mediciria.,da: corte .exerce. silás :funÇões em ·uma ·
casa .arruinada~:que: nem te·m ::capàcidade:·para; ;·as· àtilàs;'qüánto mais'·
para os~·gabinetes .âe.química>e:.física,·que· n:ão~puderam::até·!àgóra' s·er
montados··:convenientemente>De·sde muitós.: meses:que:o:·goVerncffáz ·
as.'maiQres.:diligências .por cóútro.·casa·;·:e :·não tem::;:sido:'.pdssível en~:. :·
contrá·lá:':::: . :.·: .. :, · J:> .:: ...~ ~:::::::: .. · · ·'·., .,
,, · ·• .:~ ··
•·· ::A:..medida :lembrada ·pelo honrado- \senador de aplicar~se <pará ·a .:
criaçã·o do, curso': de:::ci'ências; naturai·s·Je·:·matemâth~as: ·a· despesa; :qUe" .
se: deverá :fazer; com~ uma das; faculdades' de ·teólt>giaV:parece-rile que :' ·
não. poderá: preericher:.o•setJAilil,; além de cfue não acoi1selho· a:~dimi·
nuição :do .. númer.o::da·s·, :duas.: faculdades ::propostaS'[· :· :, ....:: ·:·, :. L· · ·
. É~::tão:·urgente.:a ·necessidade>não·:só da·~eduéâÇãOí'·mâs ta'rnbém ·
da :ilustração~do nosso: clero,.:que tudo· quanto ·~se:':fizew:~nêste:~S'êntido•
eu~ acho pouco;·.·re'ceió muito ·qu:e uma só facúldadé; de::,teàlogia colo~ :·
cada :.ert;: qualqüer das:. provínci-as do~·império: não sati'staça C.à·s ;nécessi- ·
dadas :~·é! a·: ilustração· ::.do clero de.· todas·· as i ·outras·> Assrm, ~julgo i: que· c
será•précisb criar :p'êl'o menos·~ düàs 'fa'Cüldàdes::ê êôlocá.;l'as:-'uma' aô :
sul ··~· 'ôÜtrá;'aif norté''cl(),:lmpério para' aproveitarem ·a<maiof:partlfda's' ·:
províriciàs; áté'·'·porq'úé' as'pesso~s que:·entre:hós:sê âedicam''âo'êlero '.
são•-êm··'Qe:ral:d:éstitúídâs de :meids dé •fortuna···,e::n:ãõ 'pód'erãí:fd~berto .·
tazér:(os ·gastàs1 de rc>ngas\liagens:·para irehi:receber·a·· 1ih'struÇãó<qlle ·
por~·:éstê"·ffiei'o ;;se:'thàs:rquer'dar' have'ndo·:uma· só·-~aculdâdé·>~- .:.-,,::: "·.
·..]:Aerésc'é':qúe'~~rcriaçãO~·aet~ünbas não'trâz:gránde ·aumerito'de::·despesa: ~porque:,: segúridcféstá'dedlaradcfiicfài'tig:O· aditivo á qÜê ·O'riobre ·•·•
senador::éé ·'referiú;-:aevênf "êl ás~ :ser formadas :de''.:dois:, dos sémrnáriós:.'
existe'ii'tê~,Cqüe::passâràm ·a:têr·:a categoria dé faêuldade·s· ..::dra~Tténdcf ··
o deC'r'étb. êle 1:850~ ·:expedidcf"e'ifl.:tempóq:}rrf :qüê! 'era.~ mirl'istro·~:da jus~' .
tiçà'úrif·:n·obJ-e' senàdor :pél'o ~RióLde J·alieiro~:'alihiehtadb <()•.::numero das · ·•
cadeiras dess'es 'seiiiinári'os:,·crêio: q{Je:·hdje· p·OÜCaS;.mafêria'SiifaJtarãO ._,
parâ':''cÔmpletâ'r às ~stüdo's 7que:i~ê· 'podem' exigir-~~Jias .facüldades :~e·.
teologJà,<:e'.'neSte ~(;'ásÓ :;:a eêón'drriia·,:resúJtante: da .:súpreSSâOI de:<uma ·",
delás' ·nãõfserã·:s'uficrentê pa'ra·: ócdrrer' às': desp~sa·s~)em~·q'uff:deve~:.,.jm~ ·.
portari''â'·orgailizaçã·oideium·~~8úfsó ·de éiência·s ·natLi'raisí ~embora :•ain·:· ·
\o:

d~.' n~o. ~e,, ~p.mp.r.e.e,JJd.a. ;·n~le,, corno; ,em~·França, .;a:iparte .·relati~a:~.r:às:ij

Ci.~ n,qia~~; ma.tt3..~áti qas ;.;~pois: :que',: :sendO\ 1Um: t.SÓJ no·: ·Br;asib convénic;que ',!
s~J~::.~.~o..cp.mpletpj 1aQ: menos ~:con;to: .~o·. 'd.~ ~::taculdade·.::d.e ~Jgà~is;ro) .qual:;·,
S ~ ::E~~l. sa.~.e qu_e,. aQrange não ·p~que.no:púmeró ::de~·màtérias:.Dur~ t:: • ~· ~,
,,.· Agpra··c_hegp,·,à~. questão .dos~ . . of.i.ciaist:de.tsaâde n:Dev,o.i·declarar:
ao ~n.e>b~~ · s.e11açlqr,.
qu.e se ,;não,: admiti .a Jnstituição
.
.
.... ~desta:rclass~:i
..
. .. ..:n.o. s ;
novos estatutos das escolas de medic.in~.c.não.:<foi. por.que.':tivesse "a c
m~np.r r~pugq~ncja en:t·.açlotá71a; muito•;mai.s:,d'epois;.de~;ter•ilidola:~··bri. lhan.te d.i.s~q~~&o. d.a c~mar.a~::dos::P.ares:ma.•França;na:;sessão ·de::·t847.;::",
uma:ve.z. qu~.:s.em~lha.nte·c.lasse.não~fdsse•;introduziâa::·:entrÉr:n.ós:!com•:.
a ·8..!11PI.i:t.u.,de, :CQIT): que.;,a··habilitara a:.Jei:Jrancesa··.:de::·1:0J·de·. ':~arÇo;de··,
180~.• :perr,nitind.o.·.os,·e~ames .:. perante. júr:i.s:~m~dic_osH.ocais,;sqlie':de:•.
ordinário não inspiravam, como disse o Sr. Cousin, a·necessárià~con~·:·:,
fiança,,. _,e adn;litin.qo -~a- taJs:; e),<ames; :l.até: ·.oS':~: indiviçluos: iqu·ei\:tiv.essem
pratiçaclo,,ç.orn. qu~l_quer:.cJo.utor,)ppr', espaço,de· . 6:)(lnos;r;OU:}per; :s~·.;.em~·::·,
hospitais,
q!J~.
,t;nal::de~~oop~o.hav.am:
~.s.te .nome.;
al.ém,::
'
.
·.....
. ..e,:auto.rizando-·os·.
.
.
diss.o ..par~ exer.c~r ~a· . me.dicina ·ern.': um;;departamento.. dn!f3'iro..·:"c··f\;Jão:'
me sendo repugnante porém, ~ .idéi.a, ;dessa ,classe.::.coro::, os~,~ :corretivos.·':
qu~. o.:·Sr ~ ,Cousi.IJ.•.Propunha,-.
isto<.'~', depois::.de,Jer
,passadoL_:po.r.:~estu.
.
.
-. dos reg1.:1,lar~~. ·POL;.cer.to ·,número.·cl~ ao9s em .cur:s.os, como;,eram.,las!:_.
·escolas. s.ecl,JQçlár;ias,·_df:}; mf3.dicina: .da Frr~nça, .• :enten,di.,,cpntudo, . qae ?.'·~.:
instituiç.ão ,~ãq: poçli.a.:prQ.çluzirl,.no . paí~ 9S,:.r~sultaclp_s; quf3,·~!3,:cle~ejarn.·<:
sem,: que . se cri~~.sem. :aO:;IJle_s_m(),t~mpq I3S~as ~~e~c,o.las::~.e.,c~n..d.ár:J::tsí;:~.
q~e •. como,:'~. J')Obr,e senaclo.r.l: .S;:lbeí;::!'la:· FraQÇa, ~ubiam. i·~) t~.\ ::~QU~nçl(),.::;
por.. um
. decreto,·
. • ,:
.
-. ·creio, .que :.d.~;·OU.tLIQro. de . -~JB~O •.,.:tor:~~m. .• r~()rgal)!,~aclas
.
..
as denomin,açõ,e..s .. d~ :escola~.',P.re.P~.ratg,~i~s,;. de.,;:rt~~cli~JrJa~.·~, félnn.~~Ja;· :·
· com .QabJnf3tes:··l3 _anfite::ttr.ps, ·:e:,co.m ·~Jíniça mé<J,i~a:·~ ;:,çir:úr.gJç,~. e.~er~:: '·
cida ...em .e~f~.rmari as,: :J~ont~11çlo ,50~ :I e!to~.; pel C>. ,'}p.e.f.Jo~:•.;.q~.Ej},:: 9~·- jlpspí7. :.
cios dos Iu,gare~ .onde .:fossE}m: ~JttJ.é:l~as .:,er~m :9Q.ri.g~d~o.~ c~t~ fpr[J.e'-c~~r:~:· c.
.·•;: Sem ~ :c.r,iação ,dE)~ ~ais·,·~.scql~s .:pj3req.e~me:: qu.~ ·.POl1C<>.J\pr;p~eH9tPO·
deria. produ.zir a ins~i,tljiç~,p: .Jem,l>ra~~.P~l.~. ªeç,ãp_; '.P.Or9~ª11tR!·~:~mtp :D~: ·
cess.ário qlje ()~.:.a~pirante~~::ªc.estai qlass.e.;Jr~qPellta~~,~!'l:.~s.~,!~~-~l.d~~-:
des ·de medicinª . da:.Bahia O.l1 elo Hi()\~~ ~,ao.~.ir,oo:"~.c) 9d~Q~eri,~P'l,::f~~~~-~:Q~:·::,
.filhos das:outra~· proyínci_asr:qu~:·:tiyes~e.rn,:a!gyD~~:m.~!.~~ ~.~ .f~.~t~Q.~.•
e nã~ pod~.ndo,9 ,curso,~ermen.or ·de ~t~·~~!JOS ,p,(!r:.ª.:p_o.mpr,e.E}D~-~-r~;aR.,IJl~: ;·:
nos :as maté~iJ:lS::cujo cor:th~c.i,r:ne~~P:··d~ye ser::e~ig!~Q. :!1 Ji_m;;;e~~ l?~~rrti7:·::,
tir~s.e ·a qualquer o-::e.xercJcio,·da,irn~dJçiJ1a.,:.era.·mlJ.itg g~ PX~~WVJr~:·q~~•,,
preferissem .por·.n:u~i_s .d.ois :ariP.~::·P.OmP.I~ta.r·,()§ ~stu.~p~ ,l'!l~;qi_cgs~~çl·~!~:fai.··
cu Idade, .que,lhes.1con.feripcl9J0:.9raiJ id~_iclq~~PX C>.Sr.h~~ilit.~r,~acpar~~.:9~:~~~ ,'
rem em todo o jmp~rio e :Para..c~rta~ f_u.Jw&e~.;~l.é.r,n ci~J.ff:l.~l.~~r:\·:P~si,~~o .,.:
~
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en:f3qoéros:colocaria'·aqaefêfgrat:L':~ssim(!réêeeirqi.Jêlfós'se·::fãó~p-:-eqüê:nó'1f

e (.tão t:l imitaé:I'Oi o:::.benefícicWresulta1nte 'd;ã;::jfistitül~ãd'Squé:'thãõf]ustifPCl
casse~~asô.ianta genS:':;dac:i1r:~ ovaÇão!) ;e ·qtJe.l ântes··;a.::pudêssé' ·~~t·ragâf ~põr 1 :::
não;,:se:r!:o'porton-amente·nnontada:·e;porqhe::~faltâW'chcbmpfementÓ~qúên
me:~par:ece~~-indispensável:!parac·s·en'tir-sê â!:·;sua'::utili:aádêí;prá'tidif):):~~::.-..<i 1
: ·- ·:·.· A; ;crração~·.:porém:· '~dess·as: escoJas~ 1Sécl.r'ndáfj:ás·i -=ounprepâráfórfás} \:·
1

que o decreto do governo francês de 1840, a que me referi;f·c·onsia~rif 2
insti:tu:fção ·:mo:nici pai '.imantidâ: :pel ãs · ccirtiünás·:;·e: ::-sübvenéi'8riàd~:P:Pslos
hospíciOs ··e. c·orís·elho·s:gerais~:·exi'gi~iaLâe§péáá's'~:qüê nãÓ·C'po'denai:;r'en~!~
tre;lnós~~.serem::satisfeitàs 1.peláS'i provír.icrâs:;·lf'co]~s:-:rentJas .:ali1'd~·::-nas ·
mais! iricas;::mal :::ch1e'gar.ri> p'âra)as '.suas.~ ii'eéessfdácie·s::.Biais·;iufg'etítes~.~;ê::·;:
mUito~ méno§;:p·elás:mo·ssâs "Câ'rnar~s; 'nuínicipãrs·píe~·riam defpesar~' irifa~:)
livelmente sobre o tesouro nacional, e neste· câs'ó'\iifi'am·~a';iáoni'erit~r·:·.:
as,::oque~ Já·fazemos ·com ,·a'dn·stru'ç1ãô\ süpê'fio-r:·:e·:qu'é':ãÜ1da;:temós;'.~ue
faze r;::.pr:i ncipalmente~;· êóm':c ~a~fi facüldàdes·: de~ 'nl'edicihá: :>·. ~·!i;·,~~. ~ ' . ub8 r•
. . ·Adotar-s·e) essa;··ólasse ,::comi á:ám'p!:ftilde:!do::décfe~to··de··':1-803 ('por'í_;
for.rha algtifna.:conviriâ;::e n·em~Je'i"á'?(fCJiJH~)deseJã<iá~'a1 s'eÇã(j.: do;cÔn~êltto 8 :'·
de· estad_OI doà;;:;riegó'êiQ's']~dO ~irrt'péf.i'Q~; iiUStfàéJa.f'COJnÓ;· :e·;qpÓrqÜeJ. séria~;
urnaiJporta<aberta·:pára1le{:{itirrfàr:se o·.:charlatãnisrfió1i-it: .~: ·();_:~·.:J: ~·· '!:·:: · •· :~Isto que 'digo a respeito dos licehciâ'dôsi:oú:~os;õflciái's•'de·' saúdEF
prevalece até··:certo~J>cH1todpã·ra·'ós exame~ dê :fa}rtnábia:: e:~áa:::ãrte·:t(ibs
tetrícia-.. Reconheç·o~ queJserá convehiente',;fâci lft'ar~!f:i·S'ses e~arné'S'5êfuS:~
vistá ·das:~~necessidádes"ido1 (j:>aís):·pó:r:~c~rtoUmiJitó''.:p()rí'derosás~ trii'êJ\o~'·:-.
nobre<Js:en·ádc>rC!trouxe·:. 'ôntem :.: ã:::rcas·à~::::porq'Ué~1 ós .::pfiíTieHrós ·exiglrám ··~
também·:o:·estahelecirrleiito)·derce·rtos~~êúrso's'::+égufà'res:'discrirrlínàd~s~:::
pelo ·i mpéri o~~ 'e:os tsegüri"d o'::f· ::cri'aÇãó' ~p'e'lõ':ifu~rihs :a é"1 6àsã~{deifmater.i:: :-: .
nidade;
:. . . ... ·.
. ~~}T~:'j:JÍ2:::;·;c: . :.;:;· -·~·
' c.
. .;::J·;~Achei::.mui r:p'onderos~às :as•:::bbsérV.aÇõe·s feitâs-=#elo' ~hóbrerseriador:
e·.ja:~assim·tinha -par~cn:lo~~outf.âsç:.que:::faram3âpFesentâCfás··péUisé'Çãó~t:
doc:conselfio:'de:estado~fe:::pêlãfJüntatder),hig·reii'e::f>ublic·~/·e~Jiilgorb~'ob>;t
jeto di'g'ncFde sér.iaL'riiéâitâÇãô~P'i:f':fih1.l deGãcêrt~rmós':com:~'o's :m'efos;:íl
de~:f.icilitarJtais···examês~~~sem':c·O'ntüdo:frahéíú'e·áfJa:p8rtárá.\abusO's·;,iflem'P
cotrer.:se~;ôi.,per.rgo.1Ideap-ehnmr:sê··o:que:rexêfÇam:::qúafqu~r~7 Ha~·:.;:d~asi: .
artes pessoas~ qu~.'·hã(jitenharii·~n;em"-:ao~··rn~nos'>~os::<cônh''écirhefitos =prá~,:i
. ti cos 'indisperisáveisPérri~'~càdá'q.í·rr1a'::é:telâs ~ i:;:Y:;:r:. í~::,: .''.~c.~:: rnc3 ..(,:;:;l k:~-~ _)~:·,.·:.c
<;. ,;p;,q· ui;.\ob's;ervâre p que:: 'Um'a:::d'ás 'ide i aS:1'qüe ·~a' fse'Çãc{:~propõsi ;dómo
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corretivo<lda~J.institüiÇãbi'.dbá~.'óficiàis:;d'e''';s·aúdê:~:êrá''lqúe'·::eles·';nãô :pu~o;·

dessem:' eurâr::n•o's: :cas'()si llléâicós ~ grâv~s~: :nêm~f~zer Zbpe;ráÇõês1'Ciri1r~ i~
9 ic-as~::-~ e ~certd ::álcãrice'::,sem·:::o~vrt~:; ·ô; :pâ~eC,efi"âe' ü'm; ·:aoutôr c:êin~:rr!fêBil:'·J
cina; <màs reste~. corrétivô:,\l:lôti~ não (~'eru~;Jêmprêg'à~o;1oo'~fi'nutfl'izâ'rfa ::;~;~:;

'

ins~i.~y~_çã? 1: porql!e ~: para -,~sses .. casos;,mais:.~:g~aves· ~que:.: as: ·nossas:~·

pop~!é!Çlõe.~ ,de. :f9ra d.a~ capita.is e: das·Jprincipais·;Vilas precisam :dos.s.
awdlio~, ,l!l.édi_.c()S,:. .e.:ê .a.,Jalja quase .a~sotuta.de.•.•bábei~::doutores:~ em;:

me~ici~.à nes~es .. lugare~ iq!Jem. entre .nós Jegitimaria ainstituição· .dos>:
licencia.~o~. ;como f()i !Jrn:dos principais ,a~gumentos ·de .que.:se s.er- ,,
viré!m _c>s que ~rr1 FranÇél; s.us~~nt~vélm~ . a oonser:vação dos .:oficiais. de.
sà~~e. ;.; ... · ., · .. 1 .;;. ; ·•. :! · :. •. ;.:· .~:·:·: . >t"•·•:':\rc:·
: ..~:· . • · ··'. · ·
.:Não t~riªm,pois el~s a quem consultar;;';e,\ou:.haviamde~abusar:
curand(). ,eJ!l,todos ()S .caso.s, ou· pouqa:u~ilidade,.p.r~estariam .: . • ·........ ·.,... :·.~:
. Ef1~endi que, por g~J.erêQcia para_ GO.rll :.ç> •:nobre:· senador; :cujas lu~···
zes e espíri~o-. refletid.o,:t~Qto respeito,:::dev.ia·.dar:;-.the\:essas··explica~ ·
ções,. visto, não ter· .adotado uma idéia: para ;Cuja_, realização ~s ~ Exa ;: ,
ta~~ó .d·e~ejá_va ~o-ncor;rer ~ : ~ · ·
. · · · :··· .· ·
...... ...
· · ·
. ,Quanto ao t<)pico, sob r~..obras públiCélS .·em :que falou ..o nobre se-..
nado r. tenho só . ~. ass_eyerar:,· cqwo Já. 0 fiz·. n.ar Câmara :dos :Deputados·,,_.~
que o g_overn_o Jig.~.xerd_adeir:élJ.r:nportânçia:à:_construção. da nova pon·
te do Rec_ife,. e que: r;ecpnhe9f3· ~·· ·recessjda.de do,,aumento:..de consig·:,
nação· para a ponte pr;ovisória,_; visto ter-:se, ~.·to.rnado ·.mais urgente. a·_
SUa conclusão' dep.~i~ ·.tlU.~,~a..úJtima iJ1UndaÇ~(). inutiliZOU. a. ponte.:,que ..
havi~te. que já, ~stava ~rruina~a; · ..: . . .
· .. · ,- ·
· ·.
Quanto às calamidades de que ~ernambu.co:foi:: vítima .. em. con·
seqüência . da mesrr,ta .Jrtun.gaç~Q. ipformar~i ::ao nobre~;se.nador .que ·o-,·.·
governo· apenas soube, de· tão . lamentáveL ocorr~ncia. autor.izo.u ,··o Sr.: . :
pres Íd~nte ·da ·p;o~íncia. para· .pr~st~r os.:. ~oQorr.os que~ fossem .neces- .·
sá,rios
às pessoas
desvalidas,.que
ficarall) ·redlJzidas.à.r:niséria; e··qu'e .
.. .
·.
.....
..
estes so.cqrr,qs . ~o.rarn .efitivamente pr,estaçfos •. segundo· ,comunicou-me··.:
o mesmo Sr. presidente.
.__ .
. Quanto ao -au~Hio:p~r.a os~reparos .. das :Qpras.;:mais:Jmpo.rtantes
· da,.província, que em conseqüência.deJaL~~Iaooldade se··arruinaram, ;~
já -o.· gov~rno exigiu 'info~~~ç-~~s .ci~.cun.st.ªn.ciaçla_s: .e .uma ·:relação:·:de~:::
las com o orçamento. do.s .máis urgentes.:.parajministrar. o auxílio de ;
que puder di.spor ... Par~c~:rn.e .que ,~e. poderá: err :Par.te atender ·ã·j,tal·.i·:.
- necessidade dentro da .verba. proposta:para obras !públicas; visto :como :· ,
há ·~·inda'a',do; corrente exercício que é: de. mil: ~o.ntos, e; desta~.se po•:·:;
derá ·apíicàr também. àtgum~ ·99n~ignação ~par~: aquere:Jim,;.: . .: · ·
. . Entre as causas., que concorrem par-a imp_edjr a cqlonização.~.ap.on
tou ·c, nobre'.,senàdO~-à. do .d~sc~édit();_e.m que . estã o P.afs .-na Alemanha·,
a respeito 'de tal,rnatéria, e,por: :issol~n1br,a;,a c,qnyent&ncia de serem;_:
empregad~S OS. meio.s. pa,ra ·.de~truir·se .esse ma!J.,.con·ceito ., t: ::Objeto::.:
que não'terTl escapa~o.à.~teriç~o.dpJ11inistériJ)jO. qual tem feito Je·'
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fut~~:alguns;,~rtig()s ,,que :têm· ,a.par:~cido.·· c,ontra _r:tó.s,ya_ç~e~.cep::lo.. qu~·n
hoJ~. já;~áalg,U!W j_orr;~ais :·n~.:.. Europa.que r~scr~,v~m . ;e·JldnJit_en:l.~r.tigos'i;

li

~"'

a favor da emigração para o Brasil.
.
··
·· · · ·' '
. · · :.:~:~ .
. . ;· A.lém :di~~o:.. rec~mbecendo,:p .goy~rnQ ·a :necef!.~id_ad~;;de: ~xercer
certa inspeçã() .benéfica so~r~ os~ es:tabelecim~ntos_,;çoloniais~- porque~~:·
e~tã,.;c_onv~nciçlo .d.e que ao ..çr~9ito: d~;tais· e.stabele.cim~otQs :es:tá~::em
gr.qnd.e:.:P~rte.:-ligado.o. que :c!~v,emps Jn.anter.na. Eur,op,a~a--,bJ3m _da;emi: ··
gr.(lÇão, .éonstan.tement~.-íexige· informações dos;~pr;opri~_tárJ,os: ,das .-ter,~'-·
as...ern.cq ~e::. Se; aci)am ,s it!Jad.élS; às ~CO l.ôn ia~.• !~.·dos~ p(e~identes:: das prO-:i :.
vín.cia$:·l~~pectivªs •.:.e não:h.~·:'rnuito~qu,e mando~.:~:,examina.r·um . estabe·::
Iecimentq·. ,,cql OJ) !.~I· .pelo-~pr_qQ~r~a.dor: _fjscal· \da, r:epartlçãp ger~l_,das. ter-.::
ra~r:Pú.bliCélS·,:~companhado>;de . um,·,intérprete.~de.confian.ça,·;-aJim' de
poder·:.a~~ljar..:ex_a~amen.te até:o.nde:são justas:as:queixas.que,. qs .colo··:···
no~
.fazern P.élra:.:a ,;Europa
;contra
·os. proprietários..com. quern
::s.e: ajus:-.
'·'
...
.
..
tar~m,: ~-.as. gue. ..fa~e.m _estes, ao· ,gov~rno. e às ~auto_r.idad_es .locais. con~ .
tra~'-o :P~oce_d.ill,l~ntg: d_~q4el~s, ao~ quais-atribuem o:jmau:estadoda
col_ôni(l"'- . eortanto, a· .J!lediçla .j~dicada;peiO· nobre~·senador., ;tem~ sido ·e •;
continuará a ser açlqtad~ pelo· governo..
.. ·· ·:::::•: .. :~ .::--;_:· :. ~·::
· ~ T~.n.qo.•.. s~nhpres·;:J()mado .em. consideração·:as·.observaç_ões.. com
qu~ jui(-bonrado . pelo.nobre ·s.~n.~dor ,pela·.província::de:~P.ernambuc.o.,..
rt1s.ta::me d.e.cla~ar. ao ilustre, ;senador p~la_província~do Rio de Janeir,o.-,.
qqe.'"o :99~~r.no~:l)ã() _ppde deixar ·de tomar.~ em mui :sér:ia, atenção-:as·.
r~fl:e..xõ~s. ÇJU~.,S. çE:>.<.a ;:.C:fE3z. acerca qos ·.perigo~ a: •que .•pode dar. lugar,:'
a faculdade com que se jUlgam as sociedades em comandita:ode .dis·s
tribuírem seus .• capitais;. por: ações.·.·É :por certo.urna . questão:. !rriportantí~sjma;:e .• que,.deve.·.mer~c~r.o . mais ac.urado exame;.:· :·:··:.'::.:· .. · · .:.'. . ···:
. Ainda QUf3, porém, eu tenha sobre ela já uma opinião formada,·
peqi rf:}i.,todav,ia ·-. 1icença. ,ap nobre senador para. não_ -·m~nifestá::la .:por
ora.. no ..Senado, até p,arque· :careço~ de:·confer.enciar .al este •respeito~:;
p~iro.~i~am~nte .com.: os meus~.colegas,e especiaiment~:·,com: ds :Srs\:. •
ministros da justiça e fazenda, que devem ser ouvidos:.sobr.e~o objeto ~- ·
São estas as observações que ..eu tinha' de' fazer·; ·e:::com. as: q"üais
nã9. pud·e deixar ,de ocupar; a atenção .:clo.Sen:ado. . ...:..
. ... :.: :·:
.._,O:S.R •. H,QLLAND~: CAVALCANTI ·~ Sr. ~presidente, tenho .:estuF:.:
dado est~ maté~ia;_ tf11vez seja:;nesta se.ssão.a questã.o:em que tenho·
mais folheado; :,e: .muitc} receio que essa:, muita .folheação não me saia ·
maL . ··Eu.· tinha: até: :proj~to:·· de .. abandonar, os algarismosce: ent,.ar:. em
q~estõe.s de. idéias; mas tenho receio .~~ ser mal entendido.
.. .
.· ->S.eja, pqr~m ..o .-.que::f()r: aquilo ,que~··~tenho .a.· dizer;;:.;. d,evo:.declarar
que, re~peito ~uito as . . instruções. do .nobr.e . ministro.: ~do império;. ;;e·;
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mesmo as do'·gotterno, e··que: minhás: õpirtiõ'e's ·não Yendem;:a ·ofe·nder ,·
1
inêlivJdUalmente :a •·ninguém·~· múitó prrri'ci'pàlmênte·:·i~· ess·é:nobre··, mi:..··~
. nistro.
. ::., .·;·::
:·~.-.;
:. ·.. :' ': 1: • . ::.··
. ·.Mas acho;'~s:;boi'sas'·más·,·:acho.,:que~:'anrnarcha~:que<.fév~am:os;,ne
gócios públiéos: não····há •de términ'ar·: éin bem. .. .. ·· . , :, . :: . >> >'1.: i : · .;, .
:·· .Dos ;apontam·entos· qüe fiz, .'acho: aqul<um· que· tem •estes :títulôs:· ·,
"Loteri:as, monte pio :dos servidores dêi'EstãClo~· 'jogos·, sbbre~fundos'Jpú~ ··~
blicos,. ·suicídios..:·~rEstes· quatrO· iten~.:parece'~niêr;qüe-·fazeiit'·ürrf·ôHF J.
curso, ·e 'são' 'objetos:de ·meditaÇão; ··pois:· confirmam ~oã•::rneüs:·•pfess·en::
timentos .·Abandonarei,: por··ora·, ·est~s'rite·n:s<:e, vou':às:~-qüéstões::~:pe~: ·:·
cuniáriás, que>estãó aqui' envohífdas· "nbs'pedido$.::do>governó:~:::~:;r.•::\'.. f
··. · Na ordem·em-:que'estão:inscritos,: a!priméira::e·'á'aotàÇãól dáfa.::··
mília ·imperial. •·Nada:posso· dizer sobr:e :estar:verba;:·:a-peh'as~:é;:qt.Jé· élà·~i
venha. nos ·orçamentos-·anüalmente_.: Esta'rquestão~ 'Úrrí'a:vez· decidida·,··
suponho. ,que vêm!'no· orçamento·- pro;:meinoria:~e inão~:córrto objetó·:ae~~
discussão. Quando porventl:irao haJa alguma'· :coisâ:;quif·se)'tefrth'à':intrà•:
duzido fora da ;Jei, ~nada direi; :a· esse~ respeitQ ,:· Nada direi :·mésmo':so;.<:
bre os ordenados dos mestres"da" f~fmílra·: irnp'eriàl•;·:
:::
·: ·:, :' · ·::
; .''Quanto:. às·. se·cretarià~'de ·.estado :e :.ao cohsêlho.'de:·;estadô', já
neste ano falei: sob·re essas ·instituh;ões:; ·:refiro·nie Cãs :·poucas· :pala~··
vras que ·então' disse. Não julgo -opoftl.mo ·repetir· hoje :·óú· mes·mo ·
desenvolver melhor as idéiaS··qüe emiti: por ·oC'àsião~da:~reforma:·dâs~:
secretarias,:apesar de: que·o:' discurso :public·ado::nã·o ,saiu:::com'~tod.ar
aexatidão.'.
:.. · ·,;:,
· •:· ...... :,_····· .-:~· ·. ;:·.,.;· ·• .. : · ·
· . Também•nada:direr··sobre as 'presidências de próvíncia:··e secretâ:;
rias respectivas::::Não é'isto:.objeto sobre:·que eu:tel'lha>de dizer• 'muita:
coisa.·
..
··-:.<)! . .<r·.,·;.,-'.·
: '.,·,,:;.~ .·:.:,: :- ··'· ,.,.
, Sobre.: a·· representaçãO!· na·cional;, cuja :verba: vem; 'mencionada; :rio,_·
título 5.0 ; só:tenho ·uma observação .a:.fazer.· Nãa·.;é.·de cifrás;::'é·uma.· .
idéia~·talvez.ilmpertlnente; ':eu estou: ::quase:: acharido··me 'el'n' Ulii'dàde, :
como ,:se tem dito;:aqúi.: .. ;. ; ,·,·.... /. ·:.: . ··.:.~•:'::>. : • ·:'.; · .- · •·•: .., ::.. .-;;ri
·.• .o SR., COSTA FERREIRA--·Nunca se:~àchará'~··· · ':,,..) ·-- ;~·~.
O SR. HOLLANDA·.CAVALCANTI ~ Nunca:me:tacharei? ·Tem) ra~:i
zão,: porqüe a respeito.de uma grande ideiá so': me: achei r:. com ·;c,.:.n'obre
sen·ador, ·era. uma: idéia sobre:. a :.honra ·desta :·c:·asá~ · :· ··. · ·, ·
· .· .: ..
· · O SR. D..: MANOEL:-;.;.:.. Apoiado, honra.,dest~ casa.
· . . . : .:: :· •.
. O SR. HOLLANDA: CAVALCANTI·:.:.......~Honra'-desta::·casa,:as::atàs:·;.
·· ..-·.,.· .. ,; ..... ,..... ··· ··... .· .;. · ·.·,· ....:,,
O d·l·z··em ... · · ...... , · · ··:
· . Mas, Sr\ presidente, não ••me· chamem· exó'tico, nem ·impertinê,te:
insisto sobre;ésteitítulo -:corpo·legislatiVOi- que Sé'pÕé:nos::atos,:·
·1,.• ; . . .
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do.:.90Y,~r-ng~ 12 ~1"!~.isJg ªº~re_;~élª·::.P.~.I.ayr~ª~:~3.çgrpq~·.:!~gi.~1ªt!X~·~·::'~ .• ~.~~rr~

nãq:::~,<?.'!19S.:;·,co;rsP.od~gJs,l~t,iy9;,; .s~tv9.:: ª~ ;O. ::.m~.np§p~,~zHJ.l~errh:,9~-~;bt~Q:l.Jd
es!aclq~~ª~~ [~R!!~§ªnta,Ç~9:.: n~.C?Jpna! .~.:()~, ..f?.!9S..1 :q~,e. ªyt,~[l!if:.~r:~IJl, ;:.9~~: c~EI"!
n~ç.~Q;nã()cÇ_QflC:O.~r~·:Para-.arelei,çãp:dos-~seys m.~!11b~~~~~~z~rra)P911),~g~~~·;.:

não~se nos desigqe.cqm: o .verqaél~iro nom~~:rn.~.~:~~.~.::P~O~~s,~q:,c~çmtçaic;>.~·.
fa.~q.,_.a~s].m:. c;ornQ:::P.r:o.!§SlQ:~ cgn~.~ª:':o JIQ.t:ne •::;·:
. -~~.i·t; · ~n-;:,rln:=;: su~:,. '>r;c:6
r~ •: -~~qqo~.e·ª' lª·3c9.f.l~;t,i~qiç?g QQ.~,~c.~ª.m~:;:xep~~-~.~n!a~~~-S..i:?.~~ ~:aç.~,~:\~;.q

dq,al~.<? :9~ss~Argnqt(~po~,~and_o,pa,~a:.~}r,~~9.),. q~~~tdQ)ª·:,co..r,gª· .S.~~ii~.1,r;!g~~n

à r~mr~§êh~élÇ~Q;:.IJélRionªb.9i.z_:~· -?~9~~tPS.i l~.~ d_ig!1J~S..iiJ1Pª:~:§rs..~ ·ii~.ri~e~ :.,

s~_ntan.t~s\9~·\ n.§l_ç.ão; ~:.~,,,.\~~~º no~· _ch.amª~7:: $.r~;·::··\~Pi ~o.rtto;J~g_!~I~~~~Y.Q:·>::,

:., . J.ên1~~e. jn,~ro.,ç!:u.zJd:o .j? ifi?S inqss.a.ª. J,eisc:: ê§~a~;_pa.I.~YX~~.}~ q/_99YJ3~r,tq ·.
as . ac.D.a. ll,.Q.~S. êta~?fi~R· p_a._l7~::: empr.~.gá~.la~-~:I).O,~::a~qs._:,9f.i.~í~.i~J ~er;~íl~t(). ·•
imp_~rtl~ê.n~!~::f:!liBb~.~-x~a~. e~~ã.o qpve: di~~~7 ~e tar.n~~~(ç,:c9rep:~fl,Xe· .·
cutiN~k corpo,.jodici~rio·í etc. .. .
. •. . ·. -..., .,. ., ! ...1
;: .:.· ·:
, ·C'-~,_ ....-~ ....... -. ·
....
.... Nós não-sor.nos, corpos; somos poderes;. é,. o. poder,. executivo, ·q,. ,
poder,judiciário,,.O· póder-..que_.~ec.deve dizer. ·.legislativo.;:• s.omos,r.epre~r·,
sentantes da nação. Todos os dias,..estou ::OUVind0:)'"0!·.0 cCOÍ'PO: legis~;,,
lativo.
· . :·;·<·: ; ~:···' :.'·. _ :r:: ::;; . ·:.~.::·/~::,. ~ .......'"· ... ·'~·)·~;'~:.:" '>:" ·~: "'· .....
O SR.. D. MANOEL -:- Francesia .. ,-. .
. , .. . , . . , ...·-~tfs:R::t;
cÀVALcÃNtí".:.:' E" o. úe' diz 'b., âenuen~~ 'csão _
:::J.,.·<':·:· .~ .... -·._;,_'.;·.. ,.1-:;:.·•'Ji\
·-,,.~~ ~··,;;_,,- .:· •.··;· :-·- ..:.:;~-,)~,. · ... •... Q ~·;·:'],.. .·.··. . :,,· ~:._.,:··.- .........-:•- ..,_ ,', ....
os·: nossos .m'esfres a''càusa dos ri'os'sos'' erros.. '. . '' : ",., ·' . ·.. · ' i •
··;:d~~R~io::::,MÂN'ÔÊ·r:_:·áãoo~ t;aricesês··.. :,··~:_>:·?':\?:.~:i:. "':
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.····a. ·sF( HoCLÂKJbACAVALCANTI·~. Eu ~riãó ···uera··s·etfraricês·:~'
r

.·=<:o::s~~:·.'''rr'rJA:\NoÊC2re~~-raiãa:·~ ~=·:-~.

.;:.

~·:::.·,.

·:<:"_,;.

~:;_:.:::~.:

(. :··;

· ·.·~ó\$R~).i4.6IL~.N~Â.·.êt;.vA.~cANt'l.''.: '·:·~Jã~);~r.!~;~~~1··$'~ ;,~pr~$ia.~ri'f~~\.~:

na' anáh~e ~d~s:'-de~·f)ês·as :~~ota'aa'sf··P.àPa :•a. ·reilie~-e~t~Ç'ão~'~aci ônai':) ·~·~~ _;
1
sã~'· iô'6u-~bYd~~·'à 'tfsc~iÍ~~Çãó 'd~s~: óâmàras·;Le .:~ã6· '·é: \ãqu{ i~~-luga:r::,cM'''
1
e~trar :ne~~e ex~'fri'e. ·P~s~a-~~~-:.Hsta 'v~ro'~~~ , ~-~· · :'~·':·· . .• -.... ~;,~l ~ : .: :;:·_-~:c-:·
·. SegUem~se os cursos. jurídicÔs,· _escolas' de ·.meâJéina·: a.càdemiâ''·'
:·"· .......... :_ H'l · ... ·' .
·
r.,:····) · -'
de bel-····:····t~~-:.:·-:·
às artes.~ e··.~·-·r~c.~~i''
museu.'·- Não
é
aqui
'_lugar,
Sr:·\présldehte;~de fazer.
_..... ~·-·,;·
-~' :/:~~-.,·· \_,.·._,·._.·,·
-. /~- ·;:.·.~ . ;_ ::.:!' .·.-.~.:•.·.:' :''
um·a. ~18rig:a'.1 dissertátão .)sobre "'as 'ref.órmãs que·"sà têm ·feito :~àc'erca
....."·1• :"''~· 1 .::r. ··:-··,(:::·: 1"·, .:·::· ··.-:;;~-.,-:::-1,-;··~ .·yl_:-::.·< ·~·r:,::!': {"
<'.:·"··:·... c····. .-~,··. .·:·..-,'.~~···~ \
da 1ihstruÇão'··priniária'· e secundária:· . . .. ··'·: ·· · , · ' ,
· · ·· -· ··· ..
Esta questão não. é _para a disçu~são da le! do .orçar:ne~!Q;
_mâs>:1
:1 .'f
'
• ·
sem dúvida seria muitd~decoroso para·'o governo que:·estas reformas
tivessem<sidd''súb'métidâs ao ··c·oiíhedimênt'ó-,;·d~i·a1ss·émbléia· :gerâl, e
que se tivesse feito. soor~::erasl um tãl ;õti' 1qual~ exám'e árite~fda vota'Çãó
da: 'suá ··vertiá :dê~::despesas. !:: · ::~ . ,::; ,:; q. '\ ~-- · . : / _.:~, . . n r::. ~
. Permita-me entretanto V. Exa .~ :q.ue eu faça uma única obsP.rva;; •·:
ção:;acer.ca::de :todo ;essedropel . de-:refótmàs Jna in~trução·::públ ica .:.:.:Se·
nhór:es; •eu ·.:não ~·ouço·sfalar, senão: :emlrefo:r.mas :da ;:instrução~·.rquer,-pri~ ··.
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mária, quer sécuridâria:· a': casa . há de :ac'reditai"·qúe eü'·desejo i muito a·,:.:
boa:educação dos ·meúsfillios; pois; ·sênhéfrés;·,:'apes.ar=·de::todas·éstas'-:··
reformâs; dé:tôdoslos melhdramentos,·':'àiiidá'não:me pude'ràsôlvêr ·a '
mandai" ·meus ,;filhos para esses colégi'os' :::assini ·ieforhiâdos;; sàlvo .
para· os estudos secundários: 'a instruÇão:prirnária quanto poss·o ·faço ·
com que tenham dentro de '·casa, apesár de: cónhecêr ··os grahdesr'
perigos ·e grandes dêfeitos··da ·educaÇão domésticaro·Eú ·não: séi que
melhórameritos··são::estes· m·as:,: permita.;se~in'e:~ain'âa···óutra ··reflexão:
reformai as escolas como quiserdes, estabefeceipê'rifos ·para·quàntos ··
exames qúiserdes. Einbàldé reformais. a instrução!·:;t\Jão ·rhelhorare 1 s~ ·
a niofal; oá costumes·· do voss·o país:; embalde! Sê~llão··:ateridérd.es à
primeira ·educaç:ãódos horifens; bebida.ae: sêüs j)'ais'~·e dê suas mães. ·
·.Essa é a. primeira fonte da· moral e·• do: prógrês~o' soêial ~- o'- que ·
importa, senhores, que um moço saiba muito frarfcês;: 1inuito inglês,
muita gramatica.·· muito teolOgia, múHo ,: direito',· müha matemática.
muità'jurlsprudência, qúanto'vós quiserdes·,, sé-~lê ~erri rnaüs·exemplos' e foi abandonado no seü'berço?!
. ...
.. .
.
O SR. JOBIM - O que o berço dá s_ó a tum~a _o tira.
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTJ'~·Eu nã'oquis·:aizer issq p_orque
tive medo que me. chamassem aristoCrata.' Sim,Sr. ':presidénte,qÚais
são os nossos costumes? ó quê é';que nós.proêlam~mos?''o':qÚii.im-'·
portam todos esses estudos? Ah!Jembro~me do'jÍbb're ,senâdor'j:JUe
me deÚ o apa.rte. Não
:l~mbra ·-~ 'hobre. sénadôr· dó,-~seu. s~n~o··:co·
mum?·Não se lembrado grande·pri!lêípio: religioso:.· Otemo:~ dê ~Deus?
Ote.mor de Deus não; é' a··hipocriSia, :rião· sãdbentinhôs·n·emas~·c.aman;.
dulas; é uma' cohvréçãÓ :de:;que
e~te acima· dé' :'ríós:; veja-: sobre '
tddos :: Sim; mas o que é qlle hoje 'àk pértsa?
qUe i·que. se.
chama merecimento e virtude? Ao dlhhelro ...··
' ·· ·-- :·. :. ' · · ·:
·· O SR. D. MANOEL ~: ~-·exato.· ,
.
.
, ··
..

se

um

.·:.·'Ao

HdLLÁNDA CAVALCÁNtr.....:: rê~ dinhei~o? t hàrnem dê
bêrn'! Essa é a ~essa educaÇão: 'aGem. 'te'm' dfnhéitó é.: g~a~de
'dO. im~ .
.
pério...
.
.
.
:· o SR. o.' MANOEL~Apoiado, égra~díssimo. .
....
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - ....sem outros meios mais
do que o dinhe_iro adquirido .sem se saber como.. .
.
O SR. D. MANOEL- Apoiado. E lá .ombreia,com V. Exa .. no
paço .
< ., , ..:. : ·: .
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI-.Senhores, ombreie comigo.
não me importa, eu serei o pior de. todos,. essa não é a questão, não

·• · o sR.
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'ê;:de miin:que'.tratO;.'mas é-da indiferença ,COffi'<que:nós'·óJharn·os-.:par;a
a moral pública.
·: .. >~,~·;':: ·: 1:;:;;
· · Q':SR~. O';;:.r\itANOEL.;:... 'Apoiado.::·. ·
.. _;e .. : . · }~;'
·· O SR. ·HOf:LANDA::cAVALCANTF..;:.:.:p·or~·iss·o ca·qui':eStá ô',·me'u
: apohtam:ento:·· ~là'teH'às,::·moritepió··:d'os·.· servidOres· ·do:·Eàtádo,':'-jog'o
dos-·turidos publiêos;:suic'ídiO'r'-' :. .< ·::::. : · · :.: , .r · ..-:u :
L,
.·: ':o~sr:L ·rf~ rvtA:t\iOEL~
A!poiadb,.'Jô9b: das furidos'.púolicos!: .:..:·rl:
•··i·-·•. ..
·.·..... o· sR·. ·'HOLLAN~~-: CAVALCANTI··~· O nobh~''s'eriado'r'·não··pé'sa
·o rrial
tâz:;.à rho:rà'f~públic·à·'e~sÉr·ili;ont~ph)'··das;s·erVidorê:s···ao:.-.E~·
ta do! Não, não reflete; não é inferior ao:jogo dosjundo~ :'~.dtin'c'O'~.
Sr. presidente, a garantia que· tem ·o emp·(eg'àdp:··;~cibl i·Ó~' dc(êeú. bom
comportamento
. do
. desv~lo no dese.(n'penho
·de'j~'eus·' ·aever~s é.:que o
. ,.. •·:·~
·, ,.:
-_"::,"; .-·~-~·,.
t ,"·:··. ·:" _, _ _: ., '
:,.d' ·. \ ;_-· _; "'
:.·:-.;' ',.\_.-:· :-'· ~ :: "'-··
:-·: ..,. ( ~\
Estado ·não..deixará· sua família em abandono· ··nem···destfraça;' ma~ se
o empregado público não vir outra. coisa _seoãq_... . .. . . .
·· ~· ;:: ·
· · o sR.· o:::rvúxNoE:L'~ se.rlão-ti~~~-adrinh'ó:
.. .--:· · ·
. '."
.,,. :• C'p•)•.•
•·" .. ,,.,,.,., ..., ........., ·'.''
O
.SR.
HOL.Lf\NDA
CAVALCANTi ; .QevagaV,:.:Cie\fagai.-.
:~_-o
--~o· .
' ,
,..1·
:,-:_·J:-..
',_,
\,,','.
..
.. · ·.,;·,
\,.;
.bre senador.
par.ec~
não meditou,
bem-.. Se
o. empregado
pú.:
.. : . '·' que ainda
.
.-·-· .:-..
...
.:
.
·bliQO,yif .. que ~antof.ãz.sér ladr.ãó .,corr1o _ hó:õ~ado; . _qúê.há d~ "ter, s.ern~
pré ~uma.:pe.Dsão..para.sua· fàm(li~.·e·~colhe~~··ser.Jadfão, nãõ;t'e.ra ·ver........ _ .. ..
... · ·.:: .
.gonha ... Não há a garantia .da .honra e .da probidade!-:Vós cuidais que
"f~zeis 'um.!grande' bem: e 'des~o~alizai's,_~ yo~~~- pàú~~·Jl.~J1i's··a~ª .fu,n·
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çõ_es púpli~a~. q_~·~fl)~~ de.~onra.e_~~' Pf~bi4~.d~.~ .:···
-:.. ;> ·:
.Senhores, o.. que .. importa que~ ,um .go,verno..cof;rompidp.,.sacrifi_qu,e
'a família .honesta. .servidor. dõ .està'do·, não ,.iiie dê':senãó .,o·:-,.~scár

de
.,:neo,'é ~á pre~Úar os ·tasdnoro~os? Mu:ita···h~~r~.;~~b~~~·~-,.q~~m).or
assim tratado pelo governo; _:essa,d.eve s.er:.a -sorte:do; homem que
capricha, que:faz:esforços par.a .ben1_;sér~iro·s~.u-:pars: Mas :a:.Pietexto
'de i'ndependênCia' do 'governo. desm9ráliza~·: ó, 'pàís.: . '. ·:.o,h'!. senhq~e~.
por.l!~~~:-.e_~9.@~~ã.:~::·~~tabe!ép~r- urr.la· :r,~9·r~ ·9-~r,at,.~i.cio~a(~: -~ ..,: :M_4~ta· --~ai
,.va.i o:.meu:país! ,_:-Í,•/:c,'; .· ·: ·. ·. . ',
;>_.';,:,:.~.; ., ,':',:;.:·: .
. . - , O:s,~. b_._ :MÃNQE,L :. .:_ ·V,ai "f!lui·-~-9 befT;l:; :.~~-; rni-1 rn~rav,ilh~~.:·:~: ·:.~::::r>
•>.< . O SH.,:HOLLANOA·CAVALCANTI>-:·Não :questionarei .sobrej_~s
::s~s: :reformas-,:· ordenados _dados:..aos profess9res,í_ quer de, medicina,
. . qu~r de . ·direito,;._.nenÍ~\me.smo, sobre :;estas;.pr,etensõe's.)acerca ·da:-'aca:demiadas· B.elflS::Arte$·•· nem .sopre' O; muse_u, (quetalvez,(se . houV.esse
mais.i_alguma ·ateoção·(sobre. ele •t:ne~ece.ss_el.mais. alguma:.despesa~~;tal·
:vez·. de mais. uti·lidade:'do. que:a. •,àc·àd.emiaJdas :Belas; Artes-h Vamos
p,ar.ém ,a:e,ssas. grandes.v,erbas consigriadas-'·Rara::uma·.-certa~class·e-que
. de anos. a, e_sta !pa~te parece ter :tomado ',ulll ascendente; sobte;·Q"inosso
1'33

: país .. Vou: ·.falar;, áenhores, dessas, aspirações. i da.:m.edicina: .(risadas);
:sim, dessas aspirações ... · .
· :.f;;•:,;· . . . <::~··i::;
· Não falo sobre os cu'rsos e.:academias de ·me,dicina, porque .con~
~X.~~ho er:ry -que.s_,e .p,ague .bem . aos·:P~9fess.or~s·; ::~~~.::9!:!.~m ~~.·~ q~sper
ta essa.atenção acerca .das. verbas. do. orçamel)to.,para·a·.medicina ..não
·... \.
é só o orçamento, é o vexame que v~i_.:no-,',~~ª-ix,g!)P~Y-9,~.~ Tê!J"'::ha~~~~~ ·
uma derr~r:rwsa} .sqbre.,os_.l11,i_~~ráv~.!~.·P.ª.raJav:~~eç~xí~o~-'\m~~!.c.~,s que ·
.não.~ei onde ·ir.emos parar.! ..··Aqui,del..rei,.o que.,é ,isso.? __ Qu?.m .é ·essa
'p~otêoci,~ méqi'ca:·qy.ej)oe
,~m,.~conifíjl,uiÇãp,·a·.mls~~i~''pa~~~-ter~tà'4~~;0 . é
1
9~.'~1~n§ia? >··:• ,; . •< 1.. r .. : ; · ·:~. .... ;~~.;·.,;:!·:.c· .: ·,_, ·: "_:;:;,', ,·..," .'~ .. "···./:'·:'e:' ·
. ..-. i 0: :S~.~ DA~TAS. ~~ ·.~m.:aP,a,~te. y· ;T·'..
_· ;s ,. ::~ .. /
·:.~::• .. n . .,
.. ,. q. S.R ..P.BE~II:>,ENTE 777 , Or~~m.. ~ ... : · . > .· .. , .];. 0 , 1 .•• ,. •• :•
. . . b SR... H()~LA~J'DA CAV,t\LCAN'rt:7 ...1stô i}ãg::taz·.tjl~l;·:sr•.,.. Pre·
sidénte. ·
···· · •.... , .··.··.· .. .' ,, .·• . · ...:··.:... ·.•. ;.'·.·.,··.:- .. ··'.. . ,.·:···· .··.·:.
O SR. PRESIDENTE:....:...
A mesa.:é
aJ~rime.i'raque:.d'eve.)
dar.
exem· ·
{-.··;-·- ..
.
..'·
...... ,'"
:
.<· ".,"
pio da observârici~t"do réginiento.· · . .·) :· •. ·· ·:" . .,·;: ,, ." :. :.· :· .
. .> :· .·. o SR:: DANTAS':~~·Eu SoU: s'enâd6'r' 6·omô qÚàl·qJ~F outrbf-' . .
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·'., .. 'o :sR>. HOlLANÓA'.CAYALCANir,.~-~'6 q·Lâ(6~;.t~~~írti·~·nto·~
qÜ~~cé
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·que nao se perturbe ó orador; ·uma v~z que o aparte'não perturba ...
. . O .SR. DANTAS ·~
·m·({mbrôs· ·'da' mésá ·não·· falam?·: .:' ·~ ~ -:
· · .: ó;
·PRESiôEr\hE":L· 'búa~dcf.(le'clein·, 'P'~Iávrà·; ~'ú~ndo. ~tii&s
, pe.rÚ3née a· véz 'Cl~·fafSr,··:ede'?pé~' ..:·",· .· t: ·. • ,,,, .. , ~:,:y ·:: . '··::. :-~;;::.;:'
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o SR ... HOLLANDÁ c'AVÁLCANTI···.:....:-tu

deCf~·rd~que' Cis;'apâ'rtes

·.não me··peitÜrbarh :·quàhd6 :falo: ,.Se.S. Ex~r; frie·quer dar:·~·liperdade
dei falar, déix'e ··darem-'me· apartes, ·quandO' 'fqrem fofa da ordénl eu
r'éclama}éi ã;ordem'.;.:,.-: :?'.i:.'!, ·~· , .·: . , ,· .;,,
·u;(.·•::: ':. ': '·' .C:~: .
.o: SR'.: PRESIDENTE·-:· Serh.prê' são torá da o:rdem·!:);.i·:· < ·: ·. ::ê.,c
··O SR. HOLLANDACAVALCANTI ~~v>Exa;·qué ô'diz é:porque
, . ;_ . .·.···.. ·r.
-.. ~.--·-: . . . : --~-----~~-:·,.;,~t'..t·~·:.;:,<r • . .," '.... ·.> ··:-~.• ~,~~~ . ~.:·~·";-:: . :··!::.~-~ ·: .. ·:.·r··~
e· ass1m. Mas vamos a questao med1ca. ·-· . . ··
··_ ·· ·-' ·,, ...... · ·- ·
· ,·:· ·Higiene pública,· enip'regadOs de'vis.itâ~i·::dêjsaúCI~:~.Ciõs:::portôs~:'ia·
zaretos, instituto vacínico. ,;_, Senhores, não havia ânH~amenté; esta
necessidade; 'isto 'e·'~s6 ·pafáY~ pari'à do',impérió.í>poH1ue·; n8t~ 'â essa
·que· vem 'em·todas·. as crepartições·ve'm ··:a:.verbà··....;:;_: nl'êdicina ;:L que
aliás •tem· émpregados~::des'de ·o .jardim.: até :o$l.':·gra ndes;::palácib's;::··em
·tudo· está O médi6o ..Q.que2él'iSSO·?r'Senhores,·.érve'rdaêfe·: nos~·.tiVEliTIOS
a ··calamidade dessa·:.febre ·amareia· que :nos assustou)cvirri'd~nos:':aqui
:aflitos;: ·no me·i(r· das .nossaS';· afliÇões; nós somós.. 'miseráveis:::cria- ·
turas, somos·. fraco's qu'ando·~·âs':temos··l dia'ntei OS·:. próp'riOSt m'édicos
·.mostram-se' fracos,· porque ~me· :.recordo . de. que :o··l:)r;~:: Azeredo;•flsico·
.mor em Goa punha·se:de ·joelho$ .diànte de··.seu •lavadei'ro de bengâla
',
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. ·.ór:la'Jmão;·e. dizia, ;que ::lhe dés~é:" t'a'litas. !be'ngal adas:lqÜántas;~el e!/deq:!_para
lhe tirar a bagata, ·o feit_iço. (Risadas.) Somoscfrac·os:.n·atunil:inente.
fv1.as na ocasião da moléstia apareceu a medicina, ··apr~séiltóu~s'e logo
·dizendo;-~·.venha'·o in'stitütóhigiên·icó~).' .. ~ . ·\ :· '·,C~·;,.,\J_:-.~:.< .'~::. :.: ·
.::;.e..•:.,Q :SR';.,•D: :MANOEL:;;::~;:;;Muito:s·e:rviço:.fez.a homeopatia:-.: ·;,.;; .
-·~. n~:.-::0 .SR:';=.HOLL;A;NDA::CA:VAlCANTl t~~:Eu.,nã'O:is~'i•::dê,:homeo'patla,
:.';hem.-:de nenhuniàpathh~ (ris·adas)',: não .s-~ii'dfss·o·,o:qüe':s~·pê:que está
.:: c'ar.rega'ndo·':·s·ob'r.é o:: pa:ís!. umá~c·ôn'tri b'Ui ção·i para:: ai iviár~· ,·crs !.'m éd i'cos:pe
eu. nãQ 'achiJ isso muito ::cordato, :~betri:';qúe:~:eu: :os':: r.espeiféi niü·ifo':·arn;da
····quando estou::sãô;:;é~m.uitd~:rirais·:·qu'âhdojrestol.r:~dberite~(risâdas'); res."-peito:o~ ;} esti rrio~os·,·::d e.·frfatà~ na,·ne l'es :saber: de··:ordiriáriotr::. 1\/1 as:.Jembro·
L• me. de~·que~.haviai. ántigamente>:d'esse·:proto;rriedicatô{: todavi'a:··eles não
oeram:~f1ada.::à;vista;.do ·que SãO<>hojeJ ..· ..... :;,;;;:,·· : : .·
,D:~;i"d''. ·~·';::)(:·
::::::,.:;Q'_;SR:: JOBIMc:u.:P.obr.es:-;coitados!c; ·..' :. ' :.· .. \ .. ;!::.;:::.:.
.;:·.·~ ..~~-~:.
s:~
OSR~. HOL~ANDA CAVAtCANn,i~. Quero ::conta'r;íao':.n6brei se·
1

.'Jiadôr.uma~anedota:;.rEu~estava:.nôl:.RforaecJa·neiro~.·quando~tor:n·omeado

''. bar:ãó . ulir hiédi'col:quec;não· 'sài;':se:- ocnobre (s'enâdor;:.conh'êcêilil ,chà'maao
rErancisco José' Vi·eiraoi'e'ra:·rriédico do·· sr: D;: 'João'~ MI-.: Eú:•:c·onlieci;.o·· müi·
~to:rtratei~.o muito ;i não:· era ':dos·· mai s:·tratávei'S'•J.;Ach'ei::m e;em:;um·'éí rcül o
de médicos entre os .quais sempre tive amigOs/~ estes :mediéos::;esta·
:.vam /cõnteritíss·imo·s·:·\:disserain':::·,~'É••. ó···prime·ird. título:·que!·ná::'monar::qüia:Jpbrttig~esa .~e.rdá·ia•.ur:n"médicê .. ~~Veja!~(fi'q·aeE~Ies~~eramt'ahtãQ'~.:e
·':;se hoje•'';Se:.!pode:Ldizef::is~·o:~'
Y:~.·.:, :=·:'::;.. .r·(c~J ·~~:~~-::;:;En:. ,;:"'': '"E::::
·.I ~~O SR:; .JOBIMq~. Era: rama:· preocupação·, :portuguesã\; : ~- ~. :· ,,
O SR. HOLLANDA CÀVALCANTf ~::Não :duvido;.)mas:: essa·:não
e a qu~stão.
;;_,;:..:;: ::1 (!>'' f: . ~ .. _ .. .:
. ' . . -i • p ::·:~ ,. '
.i.'·.::: . : orsR. ;·JoBlM;:~:Ne~-··na:AI'érií'anhá',:.nerr(:n·a:"FrânÇa.:J·;-: ::·:
J;'; :D' SR:.··:PRESIDENTEc:~'Or.dem:,:,.:::-:.· ..• :::. . .
~:~·:';;::::; :.: ... :..·.. ,·.:•.:.:
,. :·,r:>'O SRf;i:~·HOLLANI!)A:~CAVALCA~ff;l .~:·lsto:::qüejmal :;faz'?.'.;··.i:,J:Em
· · out~as ocasi'ães ~:é;iqoê.::éspitedso<:ordem\;;,dar·:arpalavra: a::quein ~a:.p·ede
:'.<pelai:brdem ·comê· euEp:edi:·!e)nã·o/Se .iTte fdelH~.·/ :;:s .i
:;.J
C:.·~. t;·íi.:"·:
;·
·.·ise·nhores: tem:às..~todo)leste :ap·grato :'na··,reparti<;ão1do· .imper.i'o:·:Jeu
:Oinã·o·:menciono'.c2:: dÓó$:Jpara ·asa-cademia ideJmeéHcina, ,dá·se;::ao:~ lnstitu·
·:to:~ Histó'rico, ;à~~s-oci edade~Ú:Xi:Hâdora··. da· :lndú'stri a~~:~dão~se·~;e·ss.asi~p~e
. ci~ e'nas ti~ lan c·as; p:o'rqwfniols·e: :h.ãá: !.de-:: dar.. es·ses. 2·::00d$?rMas r.ri·ess~s
~~outr.as.~ver.bas.que,•há:aqüi\l.cc>m a·id'e'mon·stração~q~e vem;:.iSr:b;presi·
·•dente, .·parece~me,.. q~:re~:há; rn.úito'ides·p·er~ícid·::· 1 Primêiramente!~ea ptin·
:::ci.pio:~p-or:·duvidàr de:~ql.re ~os íhOmens·imai·s~<habilitado's~·:para~éS'tesr:fins
,;sejam-Ós; . friédicO'S\U~inda agor.~3'f:j'zl a·quj·:tJma~;qUestão ·ao·~:nobr.e:serla·
·:dó r-,' cuja •litêratura,:éeindisp'iitável;~;e:,ele·Cilão;;me: s:oúbê~. responder:~·per·
•

•
I

.-,

I

'·•"

I

]

:,J35

guntei eu se S.. Vicente de Paulo tinha:~sldo médico; alguém. haverá
que me possa; responder?
.'• .. :. ; ' ·~ :~ '' .
' ' r<,''
...
· UMA .VOZ:":":":" Não .foi. · , •
·.? 1.· • ••.•
•..
,,
• ·
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI· ..;;... Não:Joi, tanto melhor para
' mim. Qu'em é que fez esses grandes.serviços; quem é'rcapaz de ser·
vir à humanidadei:nesse ramo como·.s~ ·Vicertte.·de.:.Paulo?::~ .. Jsso é
dos médicos? ... Não; .senhores. ·,Q interesse dos :médicos . é: que .haja
doentes, .e não ,_que fiquem· bons·' ··(Risadas·. );Riem-se;?' .Eles viv~m das
·moléstias, não. da saúde,.:o objeto·. é. mais,·sério·.do que se·supõe.L.
Senhores;· .as .sociedades filantrópicas ;(poderíamos ter aprendi·
do. is.so.·de algumas. nações onde·a:civilizaçãotem:Jeito progressos),
as sociedades filantrópicas! são· as .verdadeira$: para~ estes ·.:fins .:.•Há
PO!JCO tempo, Sr. presidente, qyerendo s~r .~.eu ·melhor '.informado
acerca dos regulamentos de p-raticagem··nOSi portos;· tive de consultar
a.: história,inglesa e _sua 1egislação;.:.e• então vimvno~.conhecimento. de
que·· ess.a grande .. instituição da.·.lnglaterra; JnstituiçãcLmagníficar. ê;·toda filha de uma associação rel.igiosa, até .tem.por,.título.·Trinity House,
.da qual suponho •.que. é: protetor o príncipe. Alberto;,. São •· estas; asso·
ciações que_o Estado deve chamar. em.·seu·:auxílio,·para as grandes
. necessidades públicas..
·. · ·
··
. :, . ·..r•: ~ •·
Felizm~nte nós somos· todos:. católicos . 1romanos; :ninguém pode
· disputar, .senhor'e.s; a . beleza ··de nossa·:reli.gião :.nas suas·,:instituiçõ_es
caridosas, nessas confrarias filantrópicas,•:. elas: abundam ,,entre nós
:om os melhores sentimentos. com a. melhor. disposi.ção; por. qile não
lançamos mão desse recurso?
. , ; ::~ <.. . _...···.·
: ·
O SR. D. MANOEL - Trata-se disso agora.
. . . ·· ·
O SR .. HOLLANDA CAVALCANTI:. ~:Trata-se .disso? E·os·. médi·
cos consentem? Se tratam, contem;comigo,··não.:para: fazer mal aos
médicos,- que. eu.lhE:s .desejo toda a. fortuna,:.mas ..ocupem;.;se daquilo
·a· que são. positivamente .destinados, de que:são,Jncumbidos, não~ve· ·
~1ham aqui encher as verbas do orçamento:,:p_ara. fazerem fortuna,· e
3,cumularem empregos.. ·Veja-se. esta verba: .. o ·correio tem ·\sem .dúvida
necessidade de .um escaler no mar, ·mas ajus.ta..se:.: com um.·.catraeiro
para essa. necessidade, porém. a higiene . .:pública ·. tem escaler :com
. patrão, remadores; etc;, às suas. ordens·;i" Par.a ..que. é· isto?. .Ah!.. :Sr.
presidente, se ressus.citasse alg~m dos·· hom~ns que foram,·membros
. das primeiras assembléias e v.isse· estes· or.çam~ntos, o que nãof.di·
riam! Que. questões· não houveram ,com .os .pingos de· cera! }\que,les
senhores .que. são:de~se tempo. digam ,~e a·maioria.-: . (Aí esto~( eu
. com a maioria!) ·Digam se não se discutiá ·Sobre um vintém; ~o is )tin·
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téns; .. 2Hoje:não~:··.édelegar 1 no ·governo,· :o.· goy~rr)o:~.:estâ:~legisl~n~o:~
. E, Sr. presidente, veja V. Exa .. como a nobre .comissão·:de.·;fazen·.
da fala. acer.ca <do ,seu parecer sobre .o: orçamento; ;:.:Óiz::el~: ·":Parece.
também justiflcad.o;o aumento de :122:194$. produzido: pelas, emendas
feitas na -_outra .câmara e aceitas:pelos .respectiVo$·Srs.:,·mÍnistros~----~
pe l:tl,al)~ira.que_os Srs·; ministros _que ·são·os::fis,ca,is~~as··cãmaras.,.
em ~les aceitando es.tá o negócio díquido,_ estájusti.ficado:: Eis:~~ o·. es::.
t~dq. em. que nos ·achamos! Não,· a. constituição não .~está·-~ morta:~nem
en_ter:rada., p_orque _nós· viv.e,mos ·e. havemos de. s:usterri:a~.ía. máS .h ave·
mos .de clamar
contra. esses abusos. Senhoresc,-·os. ·mtnistrÓscsãó:•·os
.
fi se,~ is :•cf.a'$ c~maras? ... Do •:corpo .legislativo.? Feito~_por ;elés;<corria
nã,o hão de... eles ser.os .fis~ais? · .. :. · · ·
... , . . . . .,-,·; ..· >
O SR:: .PRESIDENTE.~ Isso éJnjurioso ao corpo teglslativo.· ·
· · :O SR. HOLLANDA CAVALCANTI·~·-Não irijurio~·:-pórqúé ele· hão
existe no. meu ·país. ·..
·
· ·
::<: •· .>. · ·
.-.··O SR. PRESIDEN.TE-·É:outrâ'iri]uria maiOr.·
·.c.~· ::•·;·, ·

e.

.

'

\

o SR. HOLLANDÀ cAvÀtêANTI 2...· Será ·nà opirlião'tle v:~ E~a~~

não ha ininhà; Repr'ê'sent_ação'nacional ée~tá·,:<nós::somÓ~·~~~#r~~~nt~n~
tês 'dif n·açãb, não conheço' corpo legislativo.: . •. ·.. '!!. ,~: l:;:·~. '. .

' ·.. ·sr. :·~pr~sid~nte •. .est~s:de;p~:s~ã _p~h, 'a ·hi~ien.~_.,~ÓqiÍ~apode:~e

reduzir muito;· ainda mesmo· que~ qu~h·am. ser .~ü. erfipr~g~dos'.:nniifos
médicos,.podem estes ser tÍraâ()~ de' oüttos emp:read·$-.. ~om. pequ'e~nas
grati.ficações;:;a.Gumúlelll-os, n,1~s· ·nãp · çorn o.rdem~do~;--~~~P~.ci~is. ..
.· ~··vi~itas .de saúde -~·lazaretÓs. ~ :{ n~t~vel ~oni.~: ~k:.~9{:d.~~cm.~~
tram o,s Jítulós de.· desp,esa .. (lrpnicamer,te .) Eu-leio .. e,sta:.:Pfosódia:
lazaretbs. nà corte e prOVÍrlGias, 'êfesp'esa COm lazaretos:·e. tespéctiVQ
custeio
por-estimativa
.A.c~mta,do
: ... ·. ,,
.
.. ' ·20:000$~
..:
.
. .. ' . . . alfafate,,dE3··.forrq~,
... ..
..,, ... . . ... :Hnhàs,
...
retrós, 13. entretilas ,é mais. desenvolvida do que est.a:. Est~.,a~sim es.êlareêíd·a·:_esta.des.pesa
de .20:000$?
É.por >·estimativa.
-!.Ab! a;.qu_estão
,·_·.-::
.: ....
__ .,:;
,'.,;. ;,.
,· ,··
./''.,
..
dos lazar'etos era. longa. se eu.,quisesse .~ntrar nessa: ~istória,. N~o .
me .·oponho .. à :i·~.$ti.tuíÇ~o, . ma$ à fa~ilidade •.c.o~ ';que.:·-.~~ ,-i~t:r:~~uiêm ·
·abusos'. ·Se-· eles _.fóssem chamados .. Eu.não ,passo ..falar ... ~-- .. _···~ ·•.•. ·..
:·::.oc;o.rre-r:n·e:ago~~-u~a idé·i·a· qÜ_e ach9·q~~ . ~ã.p.·::d~~~-.d',~~~~:·'·:P~~que·
não ·devo. bulir nos iúmulos. Mas essas. instituiçõesA13S .corifraria_s ·
reljglos~s sã~ ma.is_. própri~s .• ··A~: ·i.n,~titu_içÕe~ ·.fil~çtrópic~s::q4e _o~
verno.,de_ve prom()~er., tE:mdo-por bas~,-~stas COn.fr.arl~S,;;reJj_gi9~a.S,:,,SãO
as ,próprias ,para:, e_ste ;SOCOr~o .· púb,l ipg :d~ fazat;eto~; ·:de, ·IJ igi_en~., e: ~.~S·
,m(): . de vaci(Ja. q instituto vaq(nicd; $-~.•~stiv,ess.~ ...confi_a.~·~;::·a:,- uma as·
sqci.aç~o fi-lantrópica progr.ediri.á:muito::mais:do· qq~, ~e.bài~P; deLuma
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. '•

adminlstraÇão,de:~empregados

públicos· que -o que'.:quêrem'_·é :ac~mulài'

ordenados ... :.:,!···
· ..:•:TY· .. ;r.·. i:·;.·. ::• .:~Y:c;·.·:;? :.:
· ·. Entim,· :eu até me recordo de· um·ucerto:. . dis·curso ~que~:. ouvi. pro~
.ferir com:::ênfase: no. 'qual se apelava:.·para~' a magnarli'm'iâade do; ·.prín;cipe sobre os· médicos em certas·provlncias eniiqúe ·nãoCtihham·dê
comer; mas·vão.·criando·asas.~vão tratando da' saúde, é··paraa:-saúde
pública, par:àa is'alubridade, -naturaJ)é··que erri:eJes.::faz~ridó: séÚs esforços nos tornem; a todos salubres, -:que â· ·salubridade faç·a ·:prog·~es~
sos :; Mas ·quando tudo estiver' ·salubre,: quando. existir ·essa':.àâlilori;.
dader:o·.quelirão :eles :fazer?. ~ ;;:::: ... : ;: ;-::;::.• .;. '" ·: ; ;:. r:.:i:.• ;:;-') ;·;• . ··'
:· .·Senhores;· não ~ê debalde;;que·cdigoC·qUe .tênho::~medo··'de~::falar;
tenho medo de progredir nestes negóci'os,porque:-'ao·:passo1 'cr'del v'êJo
o mal v~jo\:9: bem-~. Esse tal ou ;,qual aparato, ·êss·as 'preténsõés·.:mêdi·
.cas,_de Çf:}.~to. modo. compensam-as.\.pretensões'jurídicas; ei'eu tenho
medo de ser instrumento de uns caindo sobre .os outros. :1. ·..·· . ·
Mas, seja l.á co~q. for,. s,~m~q,re.~ •• rt:lenos :d.~~pe~~ no orçamento
com o tal :corpo .médico; porque.,os,médicos
. ,n.ão. estão .tão .mal dota·
.1".::.:····,
'dós. comó isSo... Ningqém ·pode . cur.ar :.senão_ os médicos; .aqui .del~rei
se·
indivídGo., chamou u~: cú~a~deí~o·:
Cíé. ser.. pu~íCic);!·sej'a :·~à
_cort~ ou a9~de for;. há·. de P.~gar tán~os . e .qu~ntos; e, dE}P..q!$...é preciso
exames, certidõés para ente'rros, e'tc:,: de'· máneira '(:jüe'.j)ã,o ,é·. mau'
modo de víd'a h'dje o' :sef mêdic~~ ui.iso.)' '.' · ' :_::: :_·:'!',':,r··:~.:.;·::
. Eu· passarei·; a· outra verba parà . torn~~ ,. a esta IÓgo·._·: . ': . ·--:· ., ·...
> .
-~:
~
.'.~·
As' comissões de· engenheiros não sei se s·ão ·para as ~erras ou
para :consultas dos·Srs. ministroS.·. . ·· ·
,;. . i.·''·: · · · u,:;·
O SR'f'DANTAS ..::_ t''para pântanbs, aterros;· sâlubridáde:pub•lica,
etc~ · ·
.
· ' •; ·
·'':.i<: . ··'r'.:: .r: ~'.:•::
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HOLLANbA :cAvALCANTI ~ SaiUbridâde• ;p.IÍblica:tamhem.
· ·E: note V. Exâ; que nêsta vertia' i:_. é·omissões;·,.dié. en'gehheh•O's,
·.. _· .... ·
.••. ··.·. ": ..
- não se. contemplà. o pagamento ~os eil'gehhêiro's;estrârigeiros'; mas
;,.,(·! •:··".!. ·•..•
..
. que eles· são pagos a muito b'Ont·~dinheiro· pos·so 'asseye_ra'r·: ,,_,_,, · . ·-... :. O'ntem/i Sr:' 'presiderltet que :. esta~a;' corri .é~peran~Çás·;·:aei'.~:falár
tinha aqui a leH·qt.i'e crioú .o, arquiv8 mi'litár: ela 'é :de' 1'8mL'~Est~s. c~~
. missõ'es, Sr.· presidente, :qüer·pàra. salübfidaéfé,·· ·qúer ·'para<;.hfgiene •.
'quer'pará têr'ras, :são urTiâ ihjúri'a â'O',àrqüivo milifar: o•arqüivo· rriili.tar, criado':errí 1808 ·por D.·'~ Rodrigo;· dt:r~Soúza-c~oútiriho, nã~o. foi::so·,:para
negócios· dá guerra;· ele· perfénêêt:á tôdas·'as ·secretarias ::de\ estado·;
todos os he'gócios ·relativo's ·ai engenheiroS: para; serem métôdic~mén
te tratados;'para seguirem áqoelas·)regr~s ·que devem seg~ir,_ déviam
passar .p'elb 'arqutvó' militar, 1no que·: h~ via' grande. ecohomia·. •Pará~que

. • ··o SR.

•

_.._

,·

_

.

.

1 .•

, , ... ,.

:

_.

. ·

_....

. .

.• -···<·"-.-~._.

.

--_ •·

-~·-r.··

.

.··r

.·

:·,

···.

·.~'-"'·~"·.·i·-~· . . · .,.:•;;,__,;

_· :·"

.':

.·_., ..

•~.,-._

·,( .., ...-· . : ~·-··,

,--,_~,.:.'(· ~~-....~;.'

'0:;':.

I

138

....I

:esse:.aparato-f:de:.alogúéis\.de::::c-a:sâ:·P·s·ecret~rios:,nc~mrss,ões2par~~ •. aqui,
(para ,;acOI'á.?J.~Leia,;se ra'.:.l·e.i;):ela ·sati'sfá'i!fâl•todas-;ess'âsnnêéiêss'iCJaaés~;':!~~·
· : ~ · fv1a·sLnãoLr.íosrcóhH~hh;á'mos'·:con1··~ ~l'qtirl'o .qtexâ:)efi1aefê'fininõã;: têm·
se cí:rado··c-Cúnis'áões~e·.:mandadó vii:engerihêfi-bsiêstrãn'géTrdsr_p:àra. 'rios
virem ,ensinar. maràvrlhas; phsto::~(ftJéi ~u.-·airld~:;~~'tt'ão·Tas·; vi':à~e'·>! Res·
..péito.·muito\;o saber! e;ofprÔgressh'lélósJ~st~â-ngef~d~hinãó-it)(fáã:ôCnegar
· cfue ·eles :.têrn muitos·. estUdoS:~ . ~úlfbs= con'~'êêiniêfítbs ;~ ~rfias.Ocohféssb
. qoe;ainda~~rião~ vr.::n·o; m~UI·país~:··cóisas~f'eífas·,·'por:ê estrangeiro~: .qüs:'Õs
:•o.ra·silei.ràs~i~nãoi· püdessein ::::fazef'; é· or:que: reles) t~rr.:} feftti~tlhos 'táínB~m
,.,,,,.,.,.",·-'r·,~,·· ~·,. .,·~··.:•.,.-·,..,_.,\·.,r\
..
;-".~1'·"'·
;;•.
'podemos::cne·gar:::'a:;fázé·r:;~~ :, .
:: 2;::-~. ·
uu,.: .:c. ~·
· ;:;
. . .Eu, senhores,'sàu um. que tenho empregado estàtngêl';o~'~~uando
;ministro./: .c::'empregadoPFeiihõ~m,~'rsérói:do1aálés?em~$·:nãô~{Cis·~rHandei
buscar~: nem::;l hesfpa'gueiúa·~·hilÕ::Jqúel:àgOrã"i se·
leis; :~ntravam
eni'! con·sultaLcom~:bs ré'ngenlié:i rõs~:dQ',;m~IJt:pãís ~:g~)D"i· .· · ·
·c; · :::í,~n
..,L, c\ Esta rverba' ~rêlãthr~ q~1·essas ·.rêom i~sÕe'i; •. :dé~êngénhei ros q~; .··de .· . ~:·.
· 'õ::ooos~:e· tantO;
:podià.iser"rê8Ú'zldà''.!a2·miêtá'debdá.de'spes~; ·~ien.do
·a9r:egàdas:3ao·· :árquivo•? militar :.ná~ tohnãt'd1&flérí~eiss~·~·: êbmlssÕés 1~r :·'; ~:
m. Oriterif eÚL'ti~é~ia;rlej.:: aqui,~i''m~fcãda:.;mi-c'ól~'Çãb~\':e. I1ãor-;ã: fuando
buscar agÓra porqUe. não· quero maçar o Senado. ·.
. · ·: :;·:e·.;'c:·.~·. 0
;·~ ·.::vou. :trata·f ·da~ márs·~ imfiórtant~iOêrbá, ~,~à ·'rn]i~:\rieb~~sá.riaCheste
mini~tério, que é a de. canais, 'pontes, estrad~s1 tê,(:B'citfas 1 ~obras~'pu.' ·.
·.
.
.• .
,... '' ;_..,··,"' '
~:~:;:::_
~=l·:::i ("
.
'blicas·····,..·y·<·· .
··'··.·~·
~''
·. · · N~s;~·~erba-clá::si.·sbo c~~lo~:ae:'réis, FEFn~·;mrnh·~·ioplni'ão·-e~h1'u-itô
r1resquinhà;, rporqúe3]ülgê:!que-·é·· aqué)âiqÓ'Ê~:.i:f~\Íi~ 1 ~Jult~-t -m-~~is•'·nesta
repartição.·· Mas'Sr. presiderite .··conquanto· ·e'tJliJurgue:\lqui:{'~a~:v~H)à :'é
.m·esquinha<rtão ;qiJ'êró:rCJizeir: :que''··ela. estã':~a~rri::fd~tiH.i'i.i~;\ peló ·éontrá·
rio querO queixar~me· 'à representaÇão n~didnál~~~~ §~~l~ªifno 1·Ç.cfi$ilriêto
que . ela: faz das· suas· atribuiçõ'esfri~;;,;-.~) -~-· 3: :/;:h.;::r.;: .:"~·-·, · ~~·~· \:·'
:... c'·;:;esteriabandônõ.~·s~nnijres, ~:-~~~·po\1t~/tal :·~G~·t·:não::~·ó ·:cr:~_qye~~~·
!riã·o âefin·e-..qüaisss·ãâ: essàs~ ob.ràs, :ritas-;:âtél:'i:P'€fâm'arâ-~•âos 12,E>epõtados
1
·â#rovôlifúmáf'eiri'éndâ .im'pl iàridb~: rn'aís' ~a i:áfri'ôà fÇã()1'1do1 ~·góver 1ÍÔ'("·ê'mên·
.... . .:'"i"'''
da essa que diz··" cana i~, .p~ntes. · ~~tr~~as e~·ç~~~~a~,: oD.,rà~~·:~~JJlicàs
.gerais. tad·escente~s'é'r;;::.::..le:'prov:inciài's~:::~.-· --~~ J~~t:.~': . . ,,:,," ·.'u · r"k· .J ..
~ . . . ··
'·' .. ·
_-,_
.·,, .. _.l(;:r·:-t'\ f~'l_l.fA~
~~.r~td'.' ~ !(·\~~
·(::0. (-:
c·,.fehh'Q::me· emVcônfa ~de ·muito:·prOVihcialis'tá;111 pÔrqtJ~f!já 'aisse que
'
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·não'~~se.po'êfer~ser:: ~acionâP 1 sem2·:~·e''~éf)pr~V.Incià~nstâ)~!'~v~;:;~~ ··i·...:r~.

-·l::rl· ~6;SRTiCOST~tFE~REi.RA:?- 'l'st~:rh~0~ :Ih~f,i~á~ de:~faz~F::mal ~t~
7

. :t"~.;t.(:r~sRr''~~HOllllAN9~. GAVAtC;L\JNTF1{';(\fld 0quê:?JPG

uoy~·!

·. ,:· ·:o ;sR~· costA ..iFÊRREIR'Af~~·:0'3 ser1 'mü)té(l5roviH~J~Hst~:;
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·... ,

:~~.~p . \:~:\.'!'!
::.á\:i

?;}

··,:~a~sR:.'~HGILIIÀND:A:i'C~\(~LCAN~I ~·Mas! nã8~stiuGCJ~S's~s~proviri·
·r
,,.,
cialistas que aprovar~m essa emenda.
·,, .
····'L\,]·, :.,,'
1
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•

·
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1."t .....

,.~

.. ~h! s~.. pr~~i.clen,t~.! Sr... :Pres_idente! <:A: esªes; quatro:. Jtens :.que
estão: aqui nos ;m.~l:!~:~.apont~me.nt.os~.;.e qu~L:são :'loterias·, montepio
dos s~rviqo~es ~o.:E§ta~p. jqgo.;dq~, fundos·• públi.c.osí>Su.icídios, falta
um quint(), q9e é. ltlaiQriáfi, artificiais, falta uma quinta :calamidade. .
O SR. D.. MANOEL- E a maior de todas.··,- ,. · · :·: :: ..
. O ~R~ H_OLJ.A~[)f.\:.GAVALG.A~ri,.~.Si1J1,é:·is$o·.o que: combato;
não é ao~ ·srs. "1inisfros; .é. a ess.e~ p.rejuízo.i a .esse .erro qúe. :nó.s
te,m.~.s tid~r. a essa aberração da nqss~· .constituição, a. essa .usurp?ção das ,atribl!Jções d~·,· coroa; .~ a jsso.~que. etJ,:,c.ombato~: porque. eu .já
.disse que neste estado· de coisas a probidade.~não .:é h.abilitação para
.ser... ~ini_~tro. -·;:. l:·:· .....::rs~~-:-:~·-· ...... ~ 1.>1: .. :·! ,::.·_.'··1] .:·~,·
····· .:·!,-,·:·. :·:·:
As obras não são de.fif!l~as.•. nem>r:nesroo~ ·as· gerais, e agora :vêm
· as prôy(ncias. Ora,~; ~r presJ9.~nte. ent.r~mos:: n~s :tátiças, nas :tricas,
nas nicas, nas trocas,;. nás: baldrocas da nossa vida parlamentar:. o
deputado quê ,é. cp~tr~:.? qpif1i.?q,do go\f.~.rno·.não. tem obras.:na sua
provfncia~ "Se queres.obrana .tua província,votacomigo. ".Eis;.aqui
a erri·~ndinha aceit~t.peiÔ~n~bre -mlni.stro;. i_para_ar:r.anj.ar .as~· maiorias.
ó SR .. D. MAN.~Ç~~~-.P.à~a arranj~r unanimichtd~;, maiori~ t~m
o governo.
,, .. .
.'··,
· ::
. . .. . .
.
. ·-..
OSR. HOLLANDA, CAVALCANTI ~Tá() infeli~e.s:sãoeles que até
querem. unanimidade!. . . .·
. .·
' .
..
· O ·sR: COSTA F~RRE.lRA- Talvez que o governo agora .tenha
ocasfão d.e págar·o que se deve.à JT)inha provfn.cia.
:·.· · . -·
· .: .. O srf. HÓLL.ANDA;CAVALCANTI·- .Não esteja cpm este crime,
a ~.minh~l. precisa: ~uúo~ · ·. .·. · :· .· , ,
· . . ... · ·
.
·
. · -O SR.. CbSTA'. H~RREIRA- ·~. A minha tarnb~rn precisa: muito,
qúanfo in~ls.'cillê. ' ·~· u~~ ,djvi~a ..•...:: . . . . :· .• .
' . '
. . ·o. SR. PRESIDENTE - Ordenj! ·
. :~. . · ·, · . .
..
_o·-s~. HOI.lANPA CAVALCANTI ~: Gorl~~ço que.tem.;razão, é
Úma dívida~ Mas.· t~.~P.é,~ ..nã.o .S~i porque: ,fat~.l i~ªºe·: a t~rra :e. o .c.~u
se conspiram contra: a..minha província;. é. hoje .a. pr.ovíncia mais·· dig·
na de·lãsttma. i.: ~.t:; ·: . : . . ·.·.:. :. _,.· 1. ·
:
.... :>•
O SR. D. MANOEL -. Qual? .A do. Rio Grande.,do Norte? .
O. SR. HOLLAt\JDA. ~CAVALCANTI :-·
· .. Eu. não. ~.énho choramlngar
at~ui :por próvr~ê·i·a~:.n~m:.-P.~J?'.d~. P~ma~b·u~p·;·~se:.9igoJsso·não,é :s.e.nãu erii'.refetência a um.··.fato 'muito importante, ut;na..c~lamidad.e ter·
rívél
privou .. âque~!~··provf~cia,.~taly~z· dq.~ re~~J.taqo~· da·produção
de uma safra '';}~~9·;~~~ .ye~ho aqui pedir.,ç~!~ ;alguma; '.eu tenho
~lgu.n:ta .c.oisa ,,a.J~~~r:~l não: para a minha proyipqi.a,. •'TI~ ··par.~· o imp·ê·
rio todo .
, 1~; ·. . .. .
•

'

'

•

'

'

-

' •

•

~ ~

'

'

~

•'

J'

......

' ,.

"

'··

..

•

'

'

·.:.·

'

•

"'

'

-

•

'

'·

...

....

'

~' ,.

'

•

••

'

'

··'·'···'

••••

'.

-~·

'•

~

' _..

• .. •

/:

...

.1 • .'·•·,'

...•

:

; •' '1,

'·

.. ·

•

.•

'

•

'

~

..

..

'

•.

• •••

'

,.

...

• \

.. •

'

'

'

"'

•

'

_,

que·

l

140..
.'.

'

·

·

.I

""

:·. Estes•. apartes·inão::.m·e:fazerri<nial;:·póis.i·áiiidai:i~t'ro#elarido· 'rriihh~ss
idéias, vou dizer o que pretendo. Senhores;:Tem~ré·rrt~se~··müitó às rl'ô;.:
bres ministros:·. lemor.ém;se :às:•'câmaras:·.Jiiúítôfqú~Lpàra~:·o;·cómerci.o
já não há mãos a·~m·edfr.;: 30'.000·-contbs-e··zero-:em:-fàtlor •do'·'comérciôi"
d'os médicos, ·• dos.: pa&es e:: dos· ·magistradôs'; :;;.pãrá·;âqueles:~p-or-··(
. rém que :.constituem atriqueza nacionar:. a' fonte:,·e~a>prosperidade>·pú;;:: ·
blic·a,·para 'ôs .lavradores, não ·se :terri nennum~>?àfenÇão~ ~,;, :'"'.! .
;'
.. :·:o SR•. CGSTÀ<FERREIRA>.....;:.>Apoiàoo~·
.:-::: ·;:~::~~' ;-;.~ "' .: .
. ,:· . . ·O SR·: HOLLÂNDA CAVJXLCANTI:i_;·.con.tra :e·stes a·:terra ·é 'céu
·~:•:, ,,·•;,:•.,J•'"<I""'•"',-'0..,~
::·.,:t-''t,."'··~:···~··.·~·.,., .. , ,.-,. ~...... :... ':•.
'
•
conspiram-se, tôr..nar~·se,· mi'seráveis·. ; ::·' e o ttue~'ilntio.ft'a! ·• ·é·>:·.· ·· ·· .. . .
Senhores,
n~nca
esperei
que: a .atuaJ.
ses:sãó
··.S~r~ha~rràss~',::se~~
·
. .
,.
.
......... ·..
. .. .
,,1
.
n\ ,.•..... ...• :---r
que se tomasse àlguma··medida: ~rr(:benéfíêto·· daiiiricultura 'dó' ·meJ.J
país.::É:·GI.~hioroão···ô,;~stado em ·~ue::~~~··s·{,~fcJ{â~:·'renhó:·oü~idb ··talar
errr·.falta. de· braços•,· ·errri diminúÍçãc). de. co'lh~it~·~; é:tc~.; .hlas ,·i~;rrtédro.
•·,ên1hum ;···e: ·remécfio·: é··.tãd fáci I /Sr. ~pre.sid~nte·! :·Pois os. 'nobré~':mi~ •.
nlstrôs:,
nobres . . repreS"e'ntantes . ~a . n'âÇão~'·nã:o :~;é'"recordam·' que::a'
I àvoura·/rq:~a·· a· ·pr()pri~d~âe...r.Ústi6a .m'ér~c~: ·:aJ~urii·.:: endÓ~~(); .~l-gârrta .
prot.eção·;.do·gov~rno:J~),.~a_ry~Qª~Ó? · -•~•· ··: ..·.····::<;:.. :.:·. ~·::.·;·:~.~:: .~.· :· .· :: .....~ó·~··
.V,?s 0, ano 'pas,~ád:Q'~.bqi~~st~~:. reri'~JI9i8;.~t~s· c)S. pfinc.íp!:os.~e. SO•.
1
beraniá. nacional . sob
·crrcu'!aÇãa_·-niônetMia':'yôs :doúistes as.:faci~.
lidadas _:da·.·c~rriérctó:A~-~.~4.m favq_r d~.tdnt~rwil,: co~ta~.- i>~J9 menós;.:
e .não vos. lembrastes"qúé':sê'ri1 lavburà :nãó. h'á''cómércio:·não:voslem·
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b~~;~~·~.~tle: np:~:i9f1·()~ .fo·.Q~OS ~ilh.os ·a~· la~r.a,d:dr~s.:,que· ~. rn~~~rl~ .~a,
r~pr.és_érit~<j~o· .nap·i,.on~r-·e:·:·de:.l~y63dqre~J:. Entrêtant~..:a . ·._l.à~ourâ :·es~á

s~'hordin~~9.a,? lsra~r;·:~'.so)np·~-·~onii.n}úios.·,'pela P.9.tên.chi·~ éqiri~[é.i,al: ~·.,
·_.'·,';.r
..
. O ,.SR .. o· .. MANÇ)EL -. ~t yerdade~ . . .. .. .
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;O .~R: ·1-!0kLA~D:~ 9f\YA.LÇ~.NTJ.-- N~o ~u. · : . .:.. · • ....
. Não peçoum.::subsídi.o,::para:,pernambuqo;;:o:. que:·peço,::é que O;
governo~ endo~se·os:.títulós d.e:.renda .emitidos pelo_s(proprietários· de.
prédios·. rústicos.. Es_te,: pe_dido :. que·· faç·o · púbHço.~·:e: ;que :tenho ,.feito:
por vezes em outras.: sessões, andei de porta fazendo-o aos:.m·eus~·co~·,
legas; e. d9eu~me·.a:.resposta :quer:me··,deram:.:·:~~Espere pelai:~reforma
das hipotecas/'·. .:·.: .: · .: .. :., ... ··
·-:: . j
• . ·•
:Ora·, ·sabe :v.· ·Exà .. o:que é·a. re~ormadas: hipotecas.? Ohf.meu~
senhores, já vistes es~e projeto? Senhores, se· a legislaçãô:·.hipote- ·
cária.:precisa de·· alguma. refórm.~ para serem:atendidas às, .gran~e·s ·n·ecessidades;.'da··lavoura·;::·ess:a'.,reforina•·poderià·. sér··feita~·porrurna't:sim.:·
pies medidaY·Mas:. não foi:'isso:'Q·.qué se :'.fez:·:copioú~se·;:trari'screveu-J
s·a: :tudo quanto, há .de ···positivo e IegaJ .. parà: ·submeter-·s·e :novanteriter:
i
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à":ciisç~~s~~o, .J~,l,g~nc.Jo::.que:: asS,im: .s.e:: ftcav.~ :íquitecicom:ca ·:obrlgaçã·o em

que se está· coin . a,.Javoura •.. ,, .ir·.,:,:) ,.,,,r,,.t!,.,, .. a'·};; ,'~. >. -·~.~;ii·
.. ll1'1 · · :··':•
,.._. ..... '•' \,.., "" \ \
'.::·Já :lestes,,.,~enho~es,,; :esse;.,projeto?o,É ;uma~=~~~e:capit~.l,aç.ão:·:do que:
h,~:de.~pos_itiyo,,do:.q~e~h~: çle Jeg_i~laqojentre·: ~ós a:-.i·espeito de· hipo~!
te,c.~~: .?S , é;ilter~_çg~s :·~ªo .. m~.:~it()~::Peql)enas ·~ ..Or.a; : não;:: seri:a::possíveh
e~trema~ essas-1 al~.~raQ(,)es?.·: J:ulg.o: q~e sirn·:·)ttantoi:mais'::quant~·; não1
havia nenh~ma: n.~P~~sJP!3.9e:.de bulir ,na Jegislação;::hippteéáriá=,pará,iO}
governo éndossar ·os títu.los:_;d.~ ~ :!~n~a..d():~; lP~C>P.rie~á~iºª; :.do~·; p'r~.dios
rústicos,,; _,e,,ainda.. qu~ ,.eu.,,nã()_ ªela,.:pand_eçta,· p_~~mi~~m-,.que.:eu diga
que aqüeles qu~ .. reputamHtão
f~cil• ,·;_
essa,
~r.~f.o;tma:,n~~;J~is
hipotecá~ias,.
.. \,....... '
.•. ' ..... ) ...
...... ,., •...•• .... ... \ ··'···'
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f ••

e~sas
fâ~Hidades;,- .e.;.:. talvez,
.que . em.. !uga~
~de:.mé,l!lo~~r..Jenl!ais,,de.
..·Pi~":;
~ ·.-~ ."' •.. ·.:··
.'"', ''·t·
~~-'.·\·."':•..:..:
~·1~1) ..•... :.,... , ...
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melhorámentos ·para acudirmos às .. necessidades . mais urgentes
,do,
_ ,\.,;\J ... ..
0
país,·
vereünoS éssàs riec.essidades tr.az.erem 1.cpns.igo.mil.
calamidades,:
. . ~.:··~··:,:.:~:;~· ,.:\ .:;,'.t:<:::,···:.~. .:· . :. . . 1_~;~;~;. .-; ::.~ ·~:::··,:·::_:\; ;-.:;_~·...:<;..:'. ~·.:;,)!~-.~~·)d;,;_:
-r~... -.·;· . ·~·::.·.:- t·H.~:J. ~)·: '.) ..:~.-.-,~:.·.:
e nos· que somos os competentes para.~as .. at~n ;:-:.er. car,((;)garemps, cpm
esse
seremos
. .... ,··.)··.
· _ .. , : ,
·
.·. ·- crime,.
..
. isto é,. nós
. . ,· __ :··.·_-:·······_
... ,: .......os criminosos.
..
.
· .. N~9.·-~.er.~-~~tia·a.. Pêrya~ ~-.f~B~rtrç·~,ô;:99,·:pnil,~if9,..·~~~(:~~r,ta":,.H~.-~í·_:
tu lo de· recônheói·.,r_·.·:
mento·· público·
aõ "'llobre
··ministro,-· s·e ·'qu'isessê
·;dar·
.·.·: ,·
.. ·l:,
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al,gu.má at~Q9ão ~~:·. e.~-~~~~o. ~e n(>s~~~ prqB_rfe,~~~ªe:lt9~Jiç~t.: :;::~· ,.· ,.>",.: ·~,
. Se'nho_re~. ·éntre_ ~:os··. prºp~i~t~rios· qy( J~f~@ _Qit!m~rn~fit~ .. ·P.t.e~
iri'Ún'da
ão ·na.'. rovíri'êi·a'cle. ,.Pe.r.riàmbucô;_sem
'du~·
J'udicados·
. ~ . . . . com··esta
,.'
.-·~
~ :"~ Ç ;.• . . ~=. · ~. ~~.8~:-: '· .r.·:: . .: ·~ •····. t. :~ ~ ·~. .1"·; ..-~
•''J; ..,. r·; q :· ·..::t "' ·l· ,:,-y·~
vida :há·,'muitos.
·r,ô:.,,.,
' .... que·.: airida
.. , __.quê.. ,p. erdéssenf
., . ,.....,, . 10''i'"'•oü''20"c()nt65'~ süàs'':·P-·,,
priedades' côntin:tiavam a·. funêion~r:: poréfil,' 's'en_h,Qré~, ,'a g_rân~.~··ql'aio~'
.
.
:
- ..... :·: r... .·- - , ...
i ·1 . \ :.
. ... _
..
ria não terá meios para restabelécer suas 'fábricas 'ho pé'" erii que se
achavam.. Irão bater ·.\à porta· . ;do: ~'negociante'; ::ê_~: dP·neghciarH~,Ccuja
palavra basta•;JqUe,.é comprar .e.iVender; se·m·.d9vidar:quando empres·
tar esse>dinheiro :'pa~a indenizar :.esses: proprietár.ios~,~aproveitar-se~á
ria: :ocasião, para·:,carr.egár. um ·juro imenso,L:jurh::que talvez.;~miquile···a:
. ·.·. ··'. .,..... ·•·
·~·~···
. •.·.·.'. . .-.· ,·,·. ·•.:•-.:-.·. · ·. ·. :·.·.· ,·.-.'. ··"·'.,_·.·.:=·,.,.,.
..
'•
......
.. .....
'·
:. : '· '··· .. ·..
,_
Proprl·edade··.·
:; .. .o SR; ·D:. MANOEL :~ Apoiadoi:.'c.omo·:tem~aniquiladocjá ,(; ;,~0.:
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Aplico caso'a,:Pernambuco,:
mas,_não::.qu_ero ,uma lei .especiaL para aq~:~ela :província,.: .quero. _.uma
dispqsição g_era.L:,.: . :
••.• ~ ~~( . ; ; . . ,,_;·:·~ ,,,_;,;~
, , ,,:... ,r:· ..:;
...• Pois,, senhores;'·.~porventura:: seria pr:ejudicada::.asfazeoda~·pyblic.a:,
se:cons.ignássemo~ 10:.000 . contos.·.em . ap()li_ces~·para.::.eodós~ar,)OS~:tb
tulos: de crédito ;dê-associações de. lavradores? El.baté'iqueio, q~.e: e}~~;
sejam .. solidárips:.:~ ..A:n.açã_o .::cor,ria ··algum: :r.isco .oissoí.:.;dava, algum.~~
1
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co}s_a:de~:~e.u?,_Não·:.era.porve.lilt.ur,a~_salvar.a:,;miserávet·Javouracdo::oJugoc
· · · · ;~~~~:,
de.:,.• ls.~·ael '· ::··~. . ·. .: . ··~.·.-.~.,' . ·_,· ·:~:~ ~~ · r. ~ · .~ ~ ·~ ··") ~~~ · . ·. ~~. .' ·.:t~C~~·J
... ~:· ·Je.bb:o.:;esse:;fROjeto.na algibeira;.:o: nosso:,min_istro; hâ.'de;te·r .~o-.·
tícia·~d:ele, por.que o .que eu .há::~o.ucp:.dlsse-:.não: e falsó~:tenhoj solici·~l
tadC},:;Jala_do:,ipropostoa I'Jl.U.itOSi::.i;nas,não~:querem~··e.: OJqUe:~é.•que vejo;
discuti r,~se.:,: ;I eis;:dd prçamento do:· impé.lilO·? .. Eu. não;·queriacdizer 'certaSl~·
coisas; . I)Jas.aqub . ~ão,;veJo>senão·;d.espesas.: com·-. médicosi e) :correta~;
. gens:·:'e.~t_u,dem bem~·deiam•.,
•)', . >::í:. c1 · ·::~.··;.':·.::'.., .·.:~, :r . · · :.::;r· .: -,
.•·,~.:Se.~hores,,:eu:,;apla~do,:.toda~:·~essa;mavegaÇãor.a·~vapor:;de::-porto··a·:

porto, sem negar ·que alg,uh'l mal ·possa aparecer; mâs .nãc>'- me: assus-:
to .. de···pequenos males que.· p·odem Itr.az·er5pará o ~.futuro· 1 cdmpensações.
Te.r.nos~ gr:and_Et ~.ecessidade ·:de<vias~::dê ·Comunicação; ~.e:ja :.(~ue não: te~ ·
mos. -.outra ·cse.não .o. mar,: ap.roveHtémqs ::esta. : :.: · . ·,: ,;· ,
.·. ·, ·Autorizo.u~~e· . o: :governo:, para:·:dar~;privilégiQ.;a; :essas. cómpanhias,;
e-,o governo:. usou ;qessa :autorização; .não; .sei\ se::;digoc:qorn mão:.larga.·.··. .
Nada dlrei .:s.obre is.so;:~mas;·,quando.~se 1:dá uma·:-autor:izaçãocdest'as,.ao:~
govemo,.:;e . q. governo .s.e:: ser\le ·dela;:ré :da ·süa.digriidadeJtrazer.~>pe
rante. a:t:reptesentaê;ão:n·acional.:todos~ . os\ftítulos e:ddcl.Jmeritos.-·que ·.
o .mover:am:ra·! dar:tais:,subvençõ.es,~~ ::' .
. ~~ .. <~:'! . 2
,:~crei.o~_que .não:d~vemos:·bara~ea't tai~ •atribulÇões::,ao gbverno;.não:~
digo :que;·uma· OU.; Outra.: vez:· não .0, cpOSSámosl:fazer; ~:mas essaS)Sl.Jbven;;!
ções.: ,sobrec.~rregarão(uma~_verba: :con-siderável. no ·orçat:pento;~:'.e;; per-.:
gunto eu, a comissão de orçamento examinou se ·essas· suovençõ·es:
foranl:da,das;~com.'todb:o crit~rio ·e:debaixo, de·.~todo·:o<;e'xame.?..:Aigu·
ma .comi.ssãô,; da:~cása~~já:examinoudsso?·::E :n~o continua:>o governo::
a dar essas. subvençõés?~·.Supônh~hque(airida:: hoje .vem:. urn~ . deêreto:;
desses nosjorhaiá;:E,é:.esse.·.oojeto:·tão:·:desprezível?,·i: ·. ~: .
~~·· ·
·. ..0! t certq :é:.: que ':.este orçamento·/l.excetuahdo•. àtdotaÇão ;Imperial
que·,:aqui_::vem ·.pro -:memor!a,:. compõe-:s'ê: l'lo-.~·principal•.).com ';despesas:
com · méd icos,>'e :subvenÇões~;. ~que, .devem, :passar.)sem ,·jexarrie.. ·:.·Mas,·
percgunto~~.est~ falta ;.de~:exame.:.ri'ãÇr:daráocasião:•a ahusoá?.! Senhor~sr
com ·Jsso::.não·lnjurio.,a ninguém; 1Estudei:.rriuito. esta,màtéria·;.:,o . pior. !
é que: nãoHseb dizé~::.ó.::que :estudei. ;::llind':i:c . < .,:. ·,, ~·; s :·: ·~~·, : ,~. :
Outro dia :;ouvL dizer:~ "É:>ofender·:,uni:. ministro; :entrar ·um·· repre:-.:
sentante; da·:nação..no· exame: :dos, :seUs:;teres e:. haveres:.; ~.· iOh!\senho·
res,JssodoLalgun:t.dia:mfelisa:?!il'.ois; qua·ndo nossa:~:l'egislaÇãcr;.manda~f ·
va .fazer ·inventádo·~:dos~·bens:tdOS\J:riihistr.os:·:;e. mais::.errip.régadosl>desde)
que entràvam· .'par.a:.o '.einpr;ego:;:;:~aviá .nissô::injúria\a.jalguém?:'•Podereb .
julgar;;mê.. injuriado~:quarido. :sei me -dis~er.:-J,~J:Sel~queres:i vir.: para;.. ~ste' .
lugar ihás::de::diz'er··o:queAeris?'~~::Este:.:dir.eito) têm, o· par.lamento;,.:têm·
i

r
os' membros da representação nacional, que ·são os fiscais da fazen;. ·
da pública; e não é direi~o novo, senhores, permita V. Exa.· que· eu
leia. "Lei de 31 de janeiro de 1633. Todos os ministros·'· e. oficiais de
justiça e fazenda do Reino e conquistas, sem exceção dos vice·reis,
governadores, secretários, 'desembargadores, etc.; qu·ando· entrarem
a servir ou forem· promovidos de um lugar a outro; façam:inventários.
jurados de todos os seus bens, faz'enda·:e.dinheiro,.-por si escritos ou
assin~dos, e os entreguem ao secretário ·de. estado da' respectivá
r~partição para .serem examinados ·.somente quando Sua· Majestade
houver por bem. "
· ·
,.
A lei de ·2 de março de t63"3 contém a. mesma ~disposição. -" Car;.
ta. régia de 26 de nov.embro de :1623~- Para boa execução da lei que
obriga os ministros e oficiais públicos.· a .fazer· inventário de seus
bens, mando ao conselho-mar .que não deixe p·assar pela chancela·
ria carta de cargos alguém ou ofício-de qualquer qualidade que· seja
sem lhe constar que o provido tem: entregue o seu inventário. "
O SR. D. MANOEL- É uma·'.lei muito sábia·, muito justa.'
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - "Carta régia de 5 de abril
· de 1624. Tendo em consideração o. muito tempo que -é passado sem
se haver dado execução à lei (31 de janeiro . 1623) sobre a fei:tura-dos
inventários dos empregados .públicos, mânda suspender até nova or.;
dem sua o pagamento dos ·ordenados àqueles que· até agora não os
tiverem."
. Ora, senhores, isso estava consagrado em lei e um princípio
são; mas porque na repre·sentação 'um ·membro digno desconfia ...
Eu não digo que a desconfiança seja fundada; . . :
·
.. Eu nem disse que desconfiava;.;.·
O SR. D. MANOELO SR. HOLLANDACAVALCANTI- ... mas.reconheçoo·direito,
isso .não é ofensa, não pode ofender a ninguém. Portanto, aplicando
só que ia dizendo sobre estas subvenções, observarei que, para que
o governo continua nessas autorizações, cumpria que perante a representação naci,onal mostrasse a maneira por .que . tiriha obrado nelas; para que a confrança continue, é necessário que se mostre que
foi ela bem aplicada, bem desempenhada, bem cumprida. ·. ·
Enquanto- a estas. obras, pontes, calçadas, etc .• eu daria mais • .
Veja-se a lei de ~808 que· criou o arquivo militar~ vejam:comose pro~
cedia. sobre· esta matéria. ·Estas· obras· gerais não': podem ser. confun·
di das com obras provinêiais. Quando. 'qualquer. província requeira ou
careça. de um auxílio nacional, não se deve ;delegar. aos ministros •. a
assembléia geràl~ e que deve designar. Se a- calamidade for. tal que
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demande.prontas. medidas e não. se~ ache :reunida:'a :assembléia i geral.
cumpre. ·s~m dúYida: ao dninistro '.·sob súa responsabilidade·tcm1á·las:.
Ma~: confu.ndir despesas .gerais: com provinciais; ::sem·.designá~lâs;: ~é~·
meio conducente·.a ·fa·zer as maiorias artificiais, :porque .'é necessário
ser um pouco Catão para ver que a súa proyíncia·. sofre ur.Tia grande
necessidade e .falar~se contra: . o :ministro. o· ·ministro ,de.:. ordinário
não.·.quer.ouviraquele .que não: apóia . a ·sua.. opinião~ .0· espertinh,os
aplaudem a ·opiniãq do minis~ro .:para qué. ele:ate.nda.,aos,.seus pedi~
dos~ Isso ,é uma desmori:llizaçãó, não têm.:.outro .nome .. : · ·
· ·. TemQs agora córreio· .geraL :e:~pàqüe'tes·· de_,;vapor, objeto: :muito·
digno de:'meditação, de.muito estudo,.onde::suponhõ que há:uma;:des··
pesa ·quet se . deve cortar .· absol utamerite:·.l Senhores, :também. não<)~:
ocasião :de ·:entrar: ;no·: e;><:ame do estado em.' que s~:r acha 'O· correio, eu·
quero· mesmo supor ,que Vá muito. bem; ~mesmo . . não· lhe· quero fazer
fortes· economias; mas há aqui uma par.éela :que V; Exa; me·há de·
p~rmitir que .diga:~que é inteiramente:.improfícua e superabundante;
que podia. ser aplicada a muitos ~outros .fins:"dos melhoramentos do:·
· país;:,.é a de:480:000$·dada:à .companhia de.vapores para.o· norte; A·
·. casa ·deve saber,. tem lido que esta companhia tem feito muito bons
ben~fícios.
· · .:;
..
,· ·
·. · Ora, digarn.:me os; nobres .. senadores,·. nós também, fazemos :··ai·.
gum sacrifício, não:cuidem . que nós. é gratuita: ess_a. correspondência
dos vapores e~trangeitos, há.algum sacrifício; até pagamos: ordena~
dos, além dos ag~ntes~do nosso correio, :a.agentes estrangeiros; não
contando o .p·orte. duplo· :das· nossas :'cartaS.;:) leiam ·:que .hão' de achar:. ~
Mas. nós temos por· mês duas ou três. :via'gens '.nestes excelentes va•·
pores estrangeiros, entre . Pernambuco e o~'Rio' de:·Janeiro,· e;as passa~.
gens aí até .são .mais·· baratas do .que·: nos nacionais~ ·
·. ·.·. ,..
·:senhores,' s·e quisermos discutir. estas::concessões ,feitas. a .estas.
companhias· e'strang~iras. ·quem ·sa~e quali seria: a· minhá;:opin'iãol.
Mas ·não é disso: que :·se tràtai:agora; essastt:companhias, existem·,' os.
vapores fazem·cônstantemente essa carreira.:duasvezes por:mês;· que·
necessidade temos·.:nós de dar . 480· contosnaruma. companhia:: bras i•
Ieira: para issO?· Com 480 contos presumo!.eu-~que se. compravam três~
bons 'vapores,· senão quatro, e. esses três ,:-vapores .podiam: ·até.=. entre·.
gar-se ·a: uma administração especial. para:. navegarem ·,entre .· Peri'lam·::·
buco. e:· Pará, <onde não· tocam' :os vapores;: estrangeiros·;:~e:·:assim .muk
tiplicar as nossas comunica.ções com:g.rànde·aJívio do.teso.uro e·:gran~,
de vantagem pública;: O que. qUer:;dizer ainda:· uma verba= de. 48o·.con·
tos para a compan~ia de vapóres?· Quem sabe~: ..·Q·,Sr/ ministro/d9.
i
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império diz.·. que')tem·novos projetes, •quer fazeb:novos ·contréitos~r..
O .que é isso? Explique~nos·, nós queremos;.·saber.de>inals alguma::col•
sa ., ::E'u :não.:•entro .. no .exame i der·um .vintém: para::um:::emp'tegàdo; para·.
um .adido. aqui ou na Europa/não senhor; ·mas 480 'contos;~é verba pàra
mim d~ alguma consideração. :.
'·!
. ....
. • . • . ••· •. ••••·
. .. Quando. eu falei ·aqui .na fixação; dasdorças ,de terra:··sobre· os·
negócios· do Pará ,(a: respeito da marinha tive a: minha· boca:'calada.
não.: quis·dizer uma:palavra), disse:·que: cumpria· comprar seis:vapo·.
res para fazer as ·comunicações.•:do .Pará;,.que ·isso era mais econô~
mico do que o emprego. de.· 2:.. 000::honiens. :do. exército ~que .se· qUeria ·
. aplicar para aí;•.e, Sr.:.presidente,:depois.:confirmaram·mé·:muito. nistô·
algumas•notícias ..que ·tive• do:.iPará .. ·A· esta ·hora; Deus. permita .qtie:
não seja verdade;:.suponho que não.-viverá:.o,majorSantiago;··quêterá
tido a· mesma sorte:.queteve·$eU distinto-irmã«;rquando:.foi governador
das armas na província :do Pará: O. estado daquela província; •O abandono. as distâncias são tais:,que·es~e· homem·achélva•se, suponho eu.
na fronteira em Tabatinga ;l. .:-ü nobre :t;o.secretári()· auxilia~me :às.
vezes. com esses nomes~ .... ::Nã'o:quer dar-apartes;. ahl está~.o.:.que.:.faz
o Sr. presidente. (Riso·.).:;.··.
. . . .;. ,
Enfim pelo nome não perca; esse major achava-se nessa· fron~
te ira, havia ali< um faséinoroso ,m'ilitar·.que era perigosíssimo;". não .
tinha forçél. para agar.rar.·:esse. homem,.mas· .mándou~o com·~uma arl•~~
dorreto, uma autoridade> vizinhai dize,rido-lhe que::não.permitisse·, que:
aquele· homem .regressasse ta o· .lugar.: Com efeito~-, quando O· ·homem·
se quis retirar, a autoridade.: disse·lhe:::"Você: daquL não. vai .. ~. ·Ele
desconfiou ·então. de ~que tinha.•vindo ~como;essa.·recomendação~ ienten-deu-se ·com- alguns índios, 'ou o que. quer· que:.s~ja, gente de.:sua::. fac~
ção, apoderou-se do.•correio como ali se chama à~.canoa~ .e ·proclamou.
que ia matar ·o major· Santiago~. Se; chegoú .ao· lugar :.matou:-o; porque
não· há meio de.acudir.ali.(·:lsto foi':'me.·contado· por;filho do~·sr,;: co~~
ronel··Bezerra. chegado ·do:~Pará. em :qcasião: que JuL visitá-lo; não me·:
autorizou ;para referir o.·fato;;:mas creio que não··se~\ofenderá de . o:.ter ·
feito··sem<o·. seu· consentimento .. O· que é verdade :,é··que aquela ..pro· .
vínc·ia·.se acha .em·iUm~estado calamitoso ·e que. o:auxíHo mais .pronto é mandar seis vapores; já;.qUe se ·quer auxilrar mande-se essaAorça··
que• é a mais .eficaz para manter a·ação.do . governo naqueles lugares.,
Sim aplique_mos o no~so dinheiro·para<essas coisas, :e··não para fazer. ..
grandes dividendos ·às compan~ias: · . ·
·. / ::·· · <·>,
· :::.
: .. i Tenho tanto .que dizer_.:~... ainda ·não,~·.falei· na· colonização.· :Mas:.
tenho medo deste·"relógio que está dando horas, não,.•sehse já são, . ..:. :>
1
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Não~sei :seí ti r:eL j~. à coloni~ação::;OU;:~:·:mais, .a.lg!JJll.~)ç~J~~ :.;, ~b!;A~~oi_~~:
do;correiorgeral::.·e paquetes~~de;Napor yer;n Justam~nt.~.~~:m~P..a~!_çã.Q:,9.a.~;
ter~as:: públicas·;;: medição~·:das;~:me.$mas::-)e; ..cQI:on.!zªçãp.; .: q6.,1.:~ºQq$.,QOO,~: :.

Com: listà~~se.· :contentem:;].. ~Não: me tperguntem;.:·dêem~me, o, dinheiro,
não· :qu'er.o ~saber..::~;. ,.Jsso.•é .insólito!· Fel izme.nte,·Q, .:n9br~~~~e_rjªd'9r~~p~.fº.:·
RioO::de. ;:daneiro: disse: alguma.:cois.a ., ~-::::; .r:ru:ls·-.qu,andqJ :~Je";tez~~'~.ua~ 0·g~~;
claraçqes·, eu~·disse·· ·logo: \:~~:llãO:ivoto::p_ela .ver.ba .: -· -lstQ;~é:.::Para:,a :~epªr··
tição: das :terràs, :para·.fazer.: 1a :m.edição;: da~: terras;;. -para:1fa.zer .~p, regj~~.
tro · da ··.propriedade. :. ,: ·:do.is :pontos:··,em .:que:~·js.ell)pre~Úgsi_~~j,,.s.ernP.r-~1
que· se. discuti.u:<essa·: lei:?I;,. ~:· ;No:;:meiQ ,dessaS,:;C.Qisass~n:kq,Ue,~·~trm~.
via.:àflito·; .am~squinh~do,·~.aperreado,··ainda. me.;·dis~erarn: l1Jll::.dia::~;~oi~
bem, :aqui.: mesmo :.contérn~se; :.a: medição;;zo·; registro;.~ ;q~~ ~;::como.:? lJ!n·
acessó"ricl'.: iMas:••hoJe ··.quevess~:lei :tem ·.~;.iapos:;:·OU:~.S;.:,qu~ ~em l_e~aQO_
a .meditar.;se;:-ã~fazer-~se :o: regulamento (e~rr:exequção,:;l.·: não: s~i~_.gu~_r1:-:
dd:~·serà bem:: :entendida'.·:e executada:.·::.:( .Errar:: é :do$~[h()ritens.• :mas
não.i qwerer.llms·.:confessar.rosfinossos '. erro·s. é~dos~~de'mõoJds.:;·,, (:.r:~';.·.,·
:·:. ~(;~OiS,; ·sehhor~. se eu errar;.r::queJortuna:::para_.mim;.:rec,onhece_r:~r:Q~liS:
errosl:~:Mas ~riãá,'! nãb:·queremos;· confessar
.:::·;A:: lei:::é.:.•.es.sa;;.;.:; ~.entre:.
tantor·:o .. que·' é··essenciaLé ·o·· .re,gistrcLe, a: n;ledi'ção,;,rEsse~regularn.ento·
tem:·coisas:::muito:.:boas;. Deuá.:queira· que-:o:.ex~c.utem~. tEu.::.'teJo:.;que.
há: dispos'i'Çõ:es. tendentes ca deva r:· a ;~éfeito :~esse c_ grande~ :.:prin.cípio.
Qoanto:~poréni · à:Jcolonização:;·.. cámo a explicou·~·o·n·obr.e r.senadorcpelo
Rió·:de:.~'Janeir.o, dizendo· . que:.:o·govehO!·manda:::~uscar~:;~cplonQs::·à :sua
cust~ par~rHazer um núcleo::-ou· exper:iêncla,:. Deus:: me Hvre~1 nã<? y,otc;>
por:tal!::/ ::~.;~>~·,.; ,_: ...:: •. ·:"':\,·(...~;.:)
:; ... ··.: ;"':.t-:f::.,;·!
~· ·:;:::::::::·,::::.'
· .i·::~ Senhores;:. a .•experi·ência. deve..nos :.ter· ..:ensinado·: alguma,:~cqis.a
qüando . :se ·.trata d"e.:colonização. · Re·cordo~me;· Sr-.. ~ presidente·;·ida,s::!nos~
sas;:âiscussões; .qüando :·se· :fala•: em :instrução:< públ i.cà,::todos· . nós; .:que1
rem()s" meter la>nossa colher,;:todos ·queremos·:dizéri a·:mossau;>pinião;
quando: se,,fratàrde-coloniza·ção,.·sucede::~o:.mesmo~;.·;planos:re·:maisEpla~
nos, aí vem os·.weckfiel·êi; õs-:.Chevaliers, todos}os;:ho.m~ns·.:que têm
es.crito sobre a matéria; e no fim"'o··que :resulta?:.~limento. pára o~ papo '
do··caboclo; dinheiro para ;ó 'governo 'faief·o: que ·.enterl'der. :7(-' '..
·· cf:SR~: ·.o .. MAN0EL:.:.'-::-2É:·o;que:;ele'
qUer"; .. :;,·~·:;;r-::· ;2.:·; r: :;c,-r:s
.
.Qi:SR·: :HQLLANDAn'CAVAi;;CANJI . .~: Não, i.:senhores.• :dssq o.ão
tem .,:propósito.. Ninguém! de·seja' :mais: ::a 'i colonização,::. do ;que; ~~u .r: ,e
qúereis'csaber? ·Eu: rriostro:.:pq~datos ~o:.q~er:vós.~mo~.~rais jpor::pa~avras:;
.Na minha vida há fatos acerca· do amor que tenho à· colonização..-:.dp
ni:eu ~país~.' Sénhores.~.•a. ::nossa:. posição at mais· de;·UilJ ::re.speito:;; sem
fãlaf:'dei c'olohização;'"ét;;muito, séria ..-:Ventilam~se .:hoje1·:no .grande::.rniJ.n~
'
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do europeu questões as: mais Importantes :para: a espécie·· humana;. e·
apesar da distância em que nos achamos-~Y-nãO.::nos -·devemos. supor
tão ·isolados;: tãc) fora do alcance ide quai'squer; ·acontecim'éritos. que
porventUra• ai i ·a·parecerão .. Sr. presidente, como ·sempre :·desejei. ·a··
paz, porque ·sou· homem de paz,· e nós acreditamos muito naquilo: que
desejamos,· eu estava·· persuadido, e .ainda·; o estou, que ·-.essas··:ques-·
tões européias -'se resolveriam com 'Uma.ipaz· pronta;·. isto. é o :qüe. eu:
desejaria muito; !e com efeito as notícia·s fque~trouxe .o último ~paquet,e.
parece que estão· de acordo com estas minhas opiniões.··:Mas: eu·.
confesso que são estas .mesmas notícias qlle me fazem ~desconfiar..
de que a paz não está tão próxima como :se· julga; de ·que: o.s meus.>
desejos não se.·realizarão como eu presumia. ·Senhores,~ eu. vejo· na·
Europa uma questão de· equilíbrio ·ei.Jropeu,:vós· sabeis:a.história:.des~·
sas questões. Nessa questão de equilíbrio europeu .. estão, éom'prome~
tidas duas- grandes nações, muito: ciosas de sua pr.epondência, :.tão
ciosas no àndiu .das .coisas, no -desenvolvimento dos . acontecimentos,.
pode ser mesmo que se.arrisquem a: sucumbir .. E nós-protegidos·pela
providência devemos estar tranqüilos. e: sossegados? Não poderá: ha·
ver alguma bala perdida que. nos chege? Há .muitas~~consider-açõ_es.
a fazer -sobre este. objeto, mas eu trago~o a respeito ·da colonização:.
Eu creio, Sr .. presidente, que toda a colonização:tentada por::con~
ta do governo ·se'rá Improfícua, prejudicará os grandes intetesses de.
uma colonização~.em grande escala para o:~ nosso país'. Estas,:co!_oniza·
ções por conta do.: governo nãO servem senão para tratantes, .~ é: dar.
de comer a velhacos; é pôr em desconfiança os colonos no>n.osso
país; a nossa histór.ia. nos ensina .. isso. ;Ide :ao· tesouro,~ .à ·repartição
do· império, mandai extratar que há sobre:..colonização: por .c.onta;:,do
governo, e verei ·se' estou ciente desses fatos .. Senhor.es,_ não~ acrediteis·'que·a .colonização européia venha procurar·· o .i norte .do· imp~~io.
do Brasi:l; não, eu não tenho essa esperança~- A colonização eur.opéia
tem de emigrar: em grande escala;.mas.é para o. . sul.·
,. _,
· ,O SR. D. MANOEL ~ :Se emigrar. ·: .
· ·
v SR. HOLLANDA: CAVALCANTI ""7" Há de emigrar, não. atro[l~·
emos nós as coisas. Eu direi'os motivos que·tenho; .. mas:·nós que
não pertencemos ao Sul nem ao Norte; nós que somos brasileiros,
que devemos atender ao .progresso uniforme de ~odo o.nosso,paí~ ....à
medida-que a emigração aflui~ para .o suJ cumprir·nos·á at~nd~_r- para
o norte.
·, ·
·. :.
Outra emigração tem de ir para :O norte, é a essa-,que·. nós. não
atendemos .... ,Veto os que o .norte sofre,·· que ·o norte ·está: ame~çE}dol
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Veja~s.e . ~ !er:~tr:~da ,dos! ~a.vio.s .aqui; .toda a _.escravatura .do, norte :vem
para.,,. sul, à escr'avatúrâ~quf) se~ ci~vilia. é''Jrri· -~léme'ryio:-'CI~- r(qu~~a
no. ~OSSO·paí~!~.O;u•.f1ãO. sq_u . negre!ro .} _Entretant() ·oxalá~que;·efà' emi:
grasse para o nórf 1 ·
· · -·
-•·•· · ·" ·· · ·· · _, · ·· · · · •· ~- .; .•· ·· • ·
.... . . , , . ,. . e..... ... . .. .. .. . .. .. . .· .. · . . . ... ·. .. ..
:. .
·_sr. pre~iéfente,
i:xa .:. me p~rmit~- êrüe. eu di9a ·q-~e as -:~~ .. ~~s
do -~tp_azonas .n~o.serão haQitáveis. sem_ uma grande_ emi~iraÇ.ão:-'a'fri
c~~a-: ~:.Esta··. opini~o não. é.· ·m)Oha.·_;é. des~és· grand_e-~\:P.h~til9 ~e~e~. que
rr._~ito'.: e~tU9ar~nj:_·q~ê-ili~!t~-~t·r~b-a'lhar~rii .pãr.á_'-_éiv(Í.iz~Í'. :aquefe$' ~paf
_seS'r' ~--··par, .·~~_ssa col6niz~_Ç&p~ africánã:·aeve: ir" à _ é'().l()i,úzaçãÇ)'::naciori~l ,· d~pois.. sérã. .âdillitida:·e,ôfã'ó . _.em •. granélà .esqa(a ·:.a~,cÔ,IonizaÇão.. ~:u•opéia; ,por·-·orª-· africanos·, ·.:e:· mesmo' .as raças,,Crúzadâs,: '· _-'. .. ·.......
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;·.· Por'-isso . é.que.·e~ qÜe~ia que:.ex~irunás.sem~s··~S contratos .. ··Ô
g_oy~rn_o ·ta.lve~--m1'boa.. fé (ni,ng.ué~~.é ·.enci.clppéd'i~cl.:-~,:.~·:.mesmo..•c~m
~«:>ns .desejos •. com· boa.vÕnt~de pode-se tázer ~ma cois-a ·:ú\ivei ~uitP
..

inal.
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· , ;: " No . mê~ . . de .julho, perm 1itam~me que refira . este. fato que não é
e~tr.anJt() ~9.' ~r .. ;mini~tro ,d<;»:Jrnpé_r_io; .. J10. _rn_ês que ac?,~pu: foi r~~ebido naAr,mação, onde eu~_resi9o, um grupo, de.:colol"!q§ ~~-~.mães q_w~ .
vieram de s.ua· terra a expensas:~~uas sem ·nenhuma -J,nter~_enção ·do
governo. Tive ocasião de os tratar, de conhecer ·suàs "habilitações, e
·mesmo de lh~s-pegar para:mim tr.aba!har.em. :. :: :·.~<; · .,._,.· ...
. - . ;.Desses homens, .parece.:me que, não ;friorr.eu um: SÓ}~:nenbum :adoeceu,··e tiveràm.'um.comportamento·exemplaríssimo:·.;F.oram~;auxiliados
pelo governo, e muito.elogio devo dar :ao governo:por::i_sso;·:mas esse
auxJiio .foi uma. bagatela:,::.o governo ..r.t:tandou-.os.~a~xi!i~r;. c~rrl c9mida
.nãQ S,ei; se por empréSt\JllO;()~ ·gratui~a~e~te, çle ·qua~~,U.e[:·:f<>,r~a,. a~.~O.
que,.o_. goye_r,_no _obr.ou,.miJit() ·. b_em; . e.~ssácomid~,.Jr1ã~ 1 .~xç.~q!a . ,a,_. tr~~e
.vinténs -diários; ·o:.qu~ deq~rtC? .~era- muit()· peq~e.na. :ç~_~~p~~a cp.J1lp~r~~
~o-s.e.;,cor.n,_,~;~_que ·e.le.s:-.f~zi~f!l.;em . outr~ parte,. q~ar:t~9 -~-e ~pa_g~y~· ·L~·-~.
1$200·;,.~mas .'elesue_ram be~ .servidos~:p!go is~r;» P~()rqu~:::-~.h~s:"19 ,c~_is;
~eram;::ou.-q,uem m~Aisse-,f()b,o áge_n~e:d.o.. ~ônsúi·.·:-:Fina,l,rn_e~t~ •.-.o:·gqverno lhes mandou dar transporte para Rio Grande.
·
· ,.;·.No. pouco tempo_: que .estiye .co_m ~.l?$e:S;:h9Ql_(;lnª; .~v~n-~o-sua capacidade e· habilitações,: perguntei:-lhes J~.orq~e Jl_ão.~;:f:~cªyam _no. Rio
de !:Janeiro, ;.e,.mostreHh'e~t.q_ue·_ sua·· ind.~st~ia ·QªQnP9.9Jª d..~ixªr ~-~e
ter.;aqui ·um . prêmio,;vantajps_q:··. porém . ~le:s .:J!l~, re3~P.9r~.e~a.m qu~r:t~~p
qua~to eu··lhes;d:izi.a :podia~s~ryerda~e,;f!las.qu~ _el~~-.q~~riaryl irLpar.~
o ·lugar onde :tinh.ani\ de ;eoc.ontrar~ par~nte~ ~~ ..,amigq~.•·:~:· ~opr~:·9 q~~l
,.
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tlnha·m informaÇõês. \ e·:garantta
:áobre ::a Wián'el~à;'.por ·'qi.Hrh·avi'á:irif,·C!e
... , ,
.
ser recebidos .....: ' . ·'·'. ' :·.' . ;. ' ... ··,:, . _: ~- !.:.·: ·•. ···'··
,_•,

·

·.,

-.\j.,

: . ·::···.:_r-·.~

·.•.··t..~ 1··

--~.1''":

:·•,• ...:·.

··,.l.·:l·f·l

,---r···

-.• . . . . ·:··-

r'

,.,,. ...

· · · PÓucô~:-~di~fde'~·ÓÚf parti~ ~e~:s~'-c()lôn'i:~·.:.e ~ti~~:cf<{g~~~~: ll6~fue~s
sairam não usavam senão da palavra paradies, istti.((·qJ1t c;:,s:f~~1fé.ra
\-~l.:•l' ~-"~'\
~
;"·'·.~
•.-:~.;
,:~7'l.
um para1so;·:··
...•é:·"· · ·· ~-.,
·· . . . . , ... ·.
,
. '"·"'
,...
.; . Es'~e~F:tiomehs: ;fenunci~r~m aoá:..dir~'itos i H~ ':cidadãos~~· 'p6f.qu~ 'n·a
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PrúsS..if(. (h~o · ~'5.~~'. ·.a'qur -~o_ n§bfe, -'~.·~~,~~df.,+~~-~ ··~md0'4~..P.~t, ,I:~ ·:qq'ª~d-~
qualqüer
indivíduo·
pede __ passaporte:
pará' 'emigrar
perde· ésáe's '·direi;.
:_'<':' :·
·.,·., . .
,·_ .
,.,
'
\
. . . ·-· ·: ........ ,_ ...:- ... "-'·.:·· .-··' ·'>
tos:··' :Esses. hôm~ms· robustos, ·industriôsoi·
·e'"'morallzâdos'··
riãê'. duvi·...
... -·_
•. _. .:: .._,
daram· ·renuncia{ao ·''direito ~a e djdadão~·· p·ara~ ~virem','prôcúrâr 'uma· p;a~
tria desconh~tida·:· ê:. quando cheg~r~rh: ncar~rri: ::~üe:gres:.< e· ·toritê'nt~s
.
.
.
.
.
::··_··.·_·.
.!;
...
.
.
porque viram que se não enganaram. Esses. homeris ·t:fseus patrícios
hão····de':escr'ever . Pârà:a :r:urópà·?eres têm:imé~rata1 \borre·spbn'dência,
e essas é_artas varetri mais)db .qu:e :quã~tds:··joriÍais;' qüantàs vias''dê
comunicaÇões;:· quantas ···preten·s~eá;. ~ã·ô'jêartas·:dêitfãnWná!;q·(ie::!nâõ
mentem.
. ·l::.: :·:·~~
0

-···~·-

, . . '·

,j_,__ ''!
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~--~.·~···.··•,·:·
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A Europa:noFpara·istô que· eü:trdüxê:questão:de:;~qfiHíbriÔ') ~stá
inabitável':' é''úm p'âís vélho ·confume:víciô:·:nas··· st.ü:ts": institüiçõ~s';:':e: os
hómehs ·que têril· rnêios de sair·âaq~êla:·terra saem, :Sr, .presidente:
não sei se poderei· dizer com'\J,irgílio::1.':'Hey, ::fuge ~crudeles :terras,
fuge litus 'amarum!." : · T.
,. . . . : .: .:_'· . , ~-,:·::,
·
'.':\·':" ·:·-~
' Têm-se falado nas vh:is:<:d~:·:êomtJhicação;. mas .o ::que ::é~ que~'féz
a emigraÇão:-dos.:.Estados: Unidos? Foram··só:.:as vias.de··comunic,aÇão?
Não,, :sr .. ·presidente~. foram ::as: cartas ·:·do.s' ·pr!meiros:.~emigrantes ~~ · :
. ·.... Q<SR. FERNANDES :CHAVES ~>São 1 ~mUitas·.:as::causas·:T .:' ··_:
· : ' O SR. 'HOliANDA CAVALCANTI ;;..;;..:.srm( mas' ésta' e, ·a :::princi·
pai :· Pode'~se negar que os' cé:Hohos alemães· ·que' estão ·,nô noss·o país
estãO· melhor·dó· que 'na· ·sua·:própria tetra;i.·esses·'que: estão.;~·ern:-.s~
Leop:oldo·; sânta:cruz,· Petrópolis, ·os··:pôucos<que ,·.fo-ranr:_pà'ra :o:?Espí·
rito Santo .'e 'os q~e·séacham ern outros 1 higàres-?Porventura,:·ele~:::não
hã6 de níandai·aizer para â'Europã~o'-'que ifessà~"terra?iA ;palavr~~:·~~~
ràdiês próférida :·em:, minha'pres'ençà não·':serâ;:repetidal:ern;.'suas·~car·
. .·.·.~,i,'.·.'.•'.·.
.•.••'
......'.!.·.·,· •..·..•·. '·:·.........·:.·:.·,·•..•··.•..·.
,•,·; ,. . ·····" ...........;
., .........,.,.
tas?
' E 'o que ·são ele·s .:·hoje:: na Ei.Jrbpa/senhores?:Não hão de: trocar
a posição de servos pé la de ~-~fenhores?, Porventura :é: isso iridiféren·
te? E vós desconfiais dà colOnização;· e; VÓS quereis: promovê.:la'..pelo
vosso .dinheiro;· 'pelóS' vos'sos 'emlssários, :'qüe: lá.vão·~âjustar', 'eoganar
e faz'er O que têm. feito·: os:· OUtrOSÍ 'Antes.:taplicai ress·e :di11heirO·Ja'.fOU•
trás coisas; antés· áplicai-o :é'rlf:receber:c:bem ::·este.s !hóspedes:,::·.
_

_
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.. ,.. ··fv1~s,·r.ecebend_o esses hóspêdes;::nãó!:,ãbariâàb'elsCos nãturãis do
paíS;·.·A~. idéia,i~de :.polonização no:..:Í~rasil ~~ãOii..é>sÓya;:estr.angeiros;né
também a nacional. É necessário não estar no Rio de Janeiro~;; érne;.
ces~ário ;não.· ver•:: ou_ . s~r indi,ferente :· a·:tudo·::quar;~to: se.· pa·ssa;:l des•
graçadamente o~.paupérrimo . taz··:progressos: no··: Rio de . Janeiro; ·e o
q~e:~~ d_lz.~tS.~ ~:~-~º~9·~é~?:J~~o ~::~·m~j,q_r--q~~§.·~.~~;·q~~.1~.e~~Pº~·~2ta~
.~;~r .~q gove_~~~·~,ess~~:~rixa.~e ~e·,;_ppl?,r,e,~., qu~: p~r<!.Q~r.~rn ~~ ,; ru~s :-asp'i·
rando uma esmola?
·.~:~ . ·: ., . : t.· -~ ·: . . .• ·, · ·· .:.:: ..:5 ,· ... ,: ~:::

. a.

Alguns
~e.s

é

·.

.

contentam~se:. ·eJT1<·a ~~dar;. ·mas;·. senàores;Ja

.esmôlà às ve-

maiª:·.de,g~a~d~nte-:para. qu~rn.,;Çt:.clá!.dp,·.:quemar~;.quem. a~:recebe.

9:c,g())t:~r.nq. q~_e. p_r:~stim~ :d~r.::~S!lJÇ)Ja ~:é· m~i.$;.~e.grad~dq::· que:~tdesgra:
ç~do qu,e. ª·: r~ce_be:::.::0-.1 ggyer;_n..Q •. ~~() qá e.smQia·;r:Paga·. :lJma.. dí~i.da·; ·O
cidadão que por q,ualqq~r.-c.i.r,cunst~nci_a ·:~_e; .• açha~•. em:.qli_sé~ia, :tem. di~
rei to à proteçãp. de;> governo,. e:não ·a urna e.s.m()la ;·,c .-.....::,;-:~ ;:• :.·
• .-.·~,

:\·~~

,J

•

•.. , ...

•,_.'

·•'
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Cumpre que o governo auxilie ess.es . :::~esgraçados~·:mandando-os
para . certos lugar:~~>:a ,fiJ'!l:·f·~e):Jorrnfir~.m ....co.IJ>n.iªª" ;g~ciçn~.i~:_. :.~ssas
col~nias mili~~r~~:.d:e·::q~~:J~I,~i,} P,~ipcí~~R·· P,~lo qu,~i fW. 1tão-.~pupad~,
vós
as'"'."'•'•
adotastes,
~ornastes a idéia mas não a.. entendestes como tem
'.
;'~:
·:~~"/•~ ,~>::~ /:•('•, ,;:.·~~:::1"11"":,
;:'<'•':-:: . ~·~ . . · ,···.: :j
"""·':~.1:,.._.,
·~:
,_':·.~
acontecido: a ·resp'éi,t_~: 9e~'rT,1Wtas_ ·~-u.~r~-~ ~~p}~~~- .· 1sirry; ·e~:~a.~.}ql9n.;i;as,
militares, a grande ·pôpul·ação do ·~mazonas;·· esse ··proj~to "cJI.Je :··foi ·à
.. • .. ---.~ . ··.··.-!· /'"•"'·._- . -.._,,
; .... -··~··_-·
·.·:··_t.··· _..., ......... ,..._ "•"~
"-_:1·.:·.-:-:.t~.-"
-~--- ···~
co'mi'ssãà;"e· qué' ·parece· esquecido'···rêlativamerte- ã· ·mudanÇà da ca·
pi tal;· esta tmedida,·qÜé nã·o:'sei ·se~;apresentareii ~{ cas·a::~ s8bré :endosso
da proprieqad~ r·ústica, são idéias minhas }3m que tenno:~;~F·maiàr
confiança~. ~~ >· i :o:.·:·:
··> ·::·,v . :,i :::i·: 2;: .:::.:: >:
··?.. ::.}'
."-·:

J'··_i"':··.,_

1,).'"

··:,· .• ; ....

>"'•'••-•

<,';',r_":•

.

O'

:1'

.....

ao

Sim, 'endossar, libertar·a·.:propriedâae··rústicà.:das ·'garras:
CO·
mércio;·e. :verei q"ue::o ;proprietário man'dará \iif cóló'nos'"à. st.ià custa,
porqúé: pelas::suas;·,terras·; :pela :,garantia.~ das ;~suas:: 'fábricas:, terá: di·
nheiro para· pagar-lhes a passagem, e esses colonos, em poucos-ano's,
ficarão·::i:ndependenfes ·:por diferentes ;meios~ :ê 'até :rr)élsmo ,·p~la par·
cer.ia(. É: necessário! pois.·aüxiliar os ·:p·roprietários~' :'é :necessári'õ que
não vão pagar juros: .de 24.~/o; ·~auxiliai~os :que=•ele·s:: hão .:pràcisarãó de
braços ... escr:avós;:;terão:.meios, terão::braç·os··pàràíseus:campós é·· para
~
'
suas fábricas.
· !.. ·r··:.
.· ·:·:.·senhores)::'hão :posso·· mais; tenho:estââo'!:ãoêhte~ ''tehdo·feito um
esforço, nem supus .qué ;pbdesse· falár~.tantô:::: Aindá··hâ ·outras·' müita's
verbas .sobre ·as;· qua·is' ··eu tinha .:de ·fàzêr ·algumàS' .''observ.ações,~ mas
faltam-me as forças, e quem.,, faz .o:.:que •pode.nãO>é:a: mais. obri.gado.
O SR. D. MANOEL- Ainda·.tem umawez:·:·
·::~·~.:. ,,. ··
.

1.5.t

O .SR. HOLLANOA·CAVALCANTI ~Não é por·vezes,::-:que me
importam as· vezes? Quando eu ·quiser. . falar. tenho~muitas ocasiões
pará isso.
· ·· · : .. . · .... :. ,,· ,, : ..·· .. ·. , . .
· · O SR . D. MANOEL -: Mas sobrer-o orÇamento~ do Império,
O SR. HOLLANDA' CAVALCANTI~:';:_ Quâl :hnp~érlo, todos 'os· dias
quando o sr. presidente diz:.: ~Tem l~gar' à ápresentação · de -'projetas
e ·i·nd icações" .·posso ~falar 'con'tra tudO .que qUiser~: ~:Essà medida .dá
restrição da pal~vra foi um luxo do poder.
·· '
O SR. D. MANOEL -::Apoiado! .Apoiado!· . .,. ·
O SR.·· HOLLANDA CAVALCANTI -•·Não·::posso :mals•.··:Por· ora
o que digo 'é que há excesso de despesa; é ·pre·ciso cortar·algúmás
'para serem aplicadas a ··outros óbjetos;. isso~-como está nãó ·acho
bem. Se eu •algum dia puder collthiuar continuare L ·• · · · ·
.
O.SR. PRESIDENTF·~ Tem :a palavra O Sn Jobiril;
O SR. JOBIM ~ Agora? :
O SR~. . PRESIDENTE - Ainda ·não· deu
a hora.< : '
.
O SR·. JOBIM ~'Nó meu relógio faltam 8 .fuinuto.~'.
O SR. PRESIDENTE·_.:. No.da: casa'falta.htàisde
quarto, e eu
não posso levantar. a sessãp antes de dar a hora. •,. '. · .
. ;.
.
O SR. ,JOBIM - Mas o. que . posso eu diz~·r .em., tão pouco ~~mpo.?
.. ·o SR~·· .PRESlDENTE-·..:P~de falar ·até· à noite, ,ninguém há de
interromper.
.:.
. ,.:: ·.··
O SR. JOBIM - Desisto da palavra, Sr. presidente.. · ·
O SR ... ~RESID-ENTE.-;Tem a palavra o ..Sr. Vergueiro ..
. O SR. VERGUEIRO ~.:Estou cansado de ouvir o· discurso que
se acabá de proferir, e tal que não posso s.er rápido no.: que ttm~o:.a
dizer.
O SR. PRESIDENTE - Tem. a -palavra o Sr .. Souza e Mello •. ·
O SR. MANOEL-FELIZARDO ·.-·Também cedo, porque .um quarto
de hora não é suficiente para o que tenho· a dizer.·:·· ·· .,c
· O SR. PRESIDENTE_....;. Nenhum dos senhores· está' restrito.· a um
quarto de hora.
.....
O SR. MANOEL FELI~AROO - Mas, V ... Exa. .sabe· que .depois
das 2 horas o Senado não. presta mai.s. atençã().. • , . ·
o SR. PRESIDENTE ·.~· Então vou pôr a votos a .matéria ..
O SR. O. MANOEL -·:V .. Exa. não tem gente.! '·
Reconhece-se não .haver casa.
,''
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O SR. PRESIDENTE- Devo prevenir aos senhores que·cederain
a palavra que não a terão mais, salvo se a pedirem.
Q.SR. HOLLANDA.CAVALCANTI- t: o que custa pouco:Verificando-se não haver casa, fica a discussão adiada.
.
Retira-se o Sr. ministro, e o Sr.· presidente dá para ordem do
dia a· mesma de hoje.
levanta-se a sessão às 2 horas ·e 20 .minutos.
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SESSAO EM 5. DE AGOSTO DE 1854
Presidência do Sr. Mello

Mattes

SUMARIO - Reforma da aula do comércio. Votação.
- Jubilação do Dr. Miranda e Castro. Votação. - Limites
entre as províncias de Goiás e Maranhão. Dlrcurso do Sr.
O. Manoel. ~ Orçamento do Império~ Discursos dos Srs.
Jobim e Verguelro.
As 1O e mela horas da manhã reunido número suficiente de Srs.
senadores, abre-se a sessão e aprova-se a ata da an~ecedente.
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê um ofício do Sr. Secretário da Câmara
dos Deputados, acompanhando a seguinte proposição:
.. A assembléia geral legislativa resolve:
• Art. 1.° Fica aprovada a aposentadoria conéedida por decreto
de 12 de junho de 1854 ao juiz de direito Joaquim José Pacheco, em
um lugar da relação da corte, com o ordenado de 912$000. ·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Paço da Câmara dos Deputados, 4. de agosto de 1854. - VIs·
conde de Baependl, Presiden~e - Fnnclsco de Paula Cindido, 1.0 •
Secretário - Francisco X&vler Paes BarretQ, 2.0·Secretário. •
Vai a Imprimir, não o estando.
O SR. PRESIDENTE antes de prinçlpiar a sessão pediu dispensa
o Senado de presidir a sessão por Incomodado.
Fica sobre a mesa a folha das despesas do Senado.
O. SR. HOLLANDA CAVALCANTI -·Sr. presidene, malgrado aos
protestos por mim feitos, delibero-me a apresentar à consideração
do Senado um projeto de lei. Já ontem anunciei a matéria dele, e
posto que não tenha grande esperança de quêr·passe, pois a expe·
rlência me deve ter convencido de que todo o projeto que não é apoia·
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do pelo :governo ·não:'é adotado, como ·tenho de. falar: multas~: vezes :ao•::
bre···esta matéria,~:"para.;ser· melhor~,·entendido;·· para~.~precisar me.lhor
as minhas opiniões, julguei conveniente ..:formulá-las.~·em, ~projeto~ ·Eu··
mesmo reconheço. defeitOS· n'este :trabalhai -f11aS.: apesar deste. ·.reCO·.
nhecimento ·CUmpre confessar .que transijo~: COm ~.alguns.· .prejUÍZOS.
Esta :transação. é que faz .conservar. e· admitir ~esses <mesmos-.defeitos,·
que sou o primeiro a reconhecer:. Demais, també~ê:·presumo<que<
quando se.·.apre~epta um-~~pr:oje.tp;.J'lãO:.d~ve. ser cgm ·:a pre~unção· de
que· el.e passe: tal quai._,Ap.res~nta~~e. o.;proj~_to .para'ia•:.di~Ç!JSsão.::;e :
é da,discussão q~e tem::,de~n;ascer.a .melhor dl~p_os,içã~t .sºbre; .•~ ma· .
téria. Limito-me a estas pequenas declarações sem eQtrar •.m.uitO)JO .
dese!,lvolvimento, ~a. guest~o,: porqu~ a~é .pr~SUrJ'lO_.~qu:e :·.e~te p~ojeto
po·d~ria .muito hem. caber'rla.l,~i do 'orçamento''_'q~~ 'esf(J'la ..ord~m do
dia .para ·a . discus~ão· ... _ós'';rigoristas· não' . o admitir~~ :n~ssa.. l~i; .ma~;
aquet'es. que admitirerr1ii's·. doútrinas .. que ·vêm· ,l'ropqs~as --~in .seine~
111ante 'lei, não poderão r1êgar 'que
idéias 'por n1im. apres~ntadas
no' proj~to quevóu te'r a hop,ra cie ~andar· à n,1esa tal11bém. caberão
·naquela lei.· A dl'scussão; a. marcha dós nossos trabaíllos:;mé ô'rienta·
rá sobre o que .melhor êônvieri'
desde 'jâ·~·presumd :. q'ue :é útÚ ·.·que
estas idéias sejam submetidas a exame~ e quando
:mais oportuno
elas serAo consideradas. O projeto:: é este. (Lê•l · :. · ·
. 0: SR .. HOLLANDA CAVALCANTl apresenta: o. seguinte .projeto: .
... A assembléia;.~geraLJegislativa deéreta: ·
.....
0
.· . ~Art. 1. ..''!:;:aberto ·ao.·,go:Verno um· crédito de deze:mil· contos de
réis,,_:que serão .havidos: por :.emissão de: :apólice da ~dívida .pública,
para o fim ·de endo'ssar títulos de renda que forem emitidos .por··as.;.:
sociações .de propriedade .rústica, debaixo das seguint~s condJções:
ü, 1.0 • As. associaÇões. de proprietários com· o. 'ti·n1:· élê emitir- títu·
los de renda não··:poderão ser de capitáis in,feriores ao-~.v~lt?.r ~e"·: ..··.~. : ..
SOO:ÓOOS ·empregados em,. pré.dios ·rústicos.
. .· .~ ... · -~ .•. .
.
0
.. 2. ·.. Os prédios rústicos_' que constituírem. o ·fun'do 'social. cons·
tarão de terras;· edifí.cios nelas. cónstrufdO's, máquinas •ê\'instrÚn1entos .
ou ferramentas apropria~as .à lavoura, .. escrâvós e: gâdo . do 'mesmo

.as

mas

...

·.

··.-:

........

:,

·.··

., ::· .. !':·:"

:tor

.....

._

. ·. . . . •

·.•·· ...>.'.•::

,;·:··· .. ·::·.

·.: ..

serv1ço. ·
·
. . . .. ... . ·.·· ...
0
• 3. Os sócios de tais· associações serão solidários em .todos
·os· seus :haveres. presentes·· i' futuros,· 'ná responsabilidade ·dos 'trtu·
los de renda emitidos ~péla associaÇão; havendo porém somente hlpo;.·
teca especial. nos prédios .que:constlturrem o f.undo·:capital: ·da. 'associação. : .
' . .: '
'.
. r '. . '
.. 4.~ As apólices ou titulas de r·enda emitidas pela associação
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serão de juro ·de· seis por . cento, .com amortização. nunca, rnenor .de
três' por cen'to.•anualmente;·:e ·a totalidade·.de.sua :~rnl.ssã()~ não .·poderá .
exceder à metade.:do fundo.:sociaL .
· •· . i.· . . . . .
0
"5. . . Os sócios em favor'de.quem. for.feita a.emlssão·de títulos
de ~enda pagarão .um quantitativa estipulado;.nunca· maior de t.%; no
ato de· haver os.títulos ou seu valor correspondente,· para as;.despesas
dadireção e expediente da associação~: .. : .:: ·
". .• ..
· · · .. 6~0 ·os estatutos ou regúlame·nt'Os .da associiição serão subme·
tidos à' aprovação do govêrrío, quEf deverá nomear fiscais ;especiais ·
para tais associações, :sem·. audiência dos quais nenhuma ·emissão ·
poderá ter lugar:~ ; ·.
·· .·· · ·• " · ;.··. · · · ··.
· · · : . · ···•

'r

.. 7.0 'será,pérlllitido·a" tais associações entrarem nas· repartiÇões'
fiscais. com 'as' ré'ridas aplicadas :ao· ju,ro·: ~: arifortizaÇãô de' iêus''títu~:
los de renda, e'serêm tais: juros e amortização reaíizad'ós:: nas mes·mas '
·~
~~
-:-·:~·i' •'. ''
repartições, na ·forma dos regulamentos que o'.governo prescrever.· ·
"Art. 2.0 · F.icam revQgadas ·~s ·I~ is. ~m cont~a-rib..~' · · · :. :·I·:·
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~Paço do Senado, 5 ~e.ago~to

o projeto f!cà
'

"'· •

'"1

'
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·' : ' ,

'' ;'

·'

, '''•

.•

de i'a,s4. ·-- Holl~nda:;Cayalcan~i.":

sobre a mesa, na 'forma dÓ' r~giqaento. ' : ':: ..

•

.

•

I

•

•

'

,...

...

•

'

O SR. 1.0·SEC~ETAR IO lê .o seguinte· pareçer: . · ·
.. A comissão de instrução pública foi.. presente· o .requerimento
de Simão Pereira de Moraes, . o qual .pede autorização .para ser matri·
culado no 1.0 ano da escola: de medicina :desta>capital,. cujas. aulas
freqüenta como ouvinte; obrigando~se ele a.fazer•::exaine ·do .prepara·
tório de geometria que lhe falta antes que tenhalugar o·· das matérias·
do· referido ano.
_,, : .._,
· ,

I

I

é

!

I
t

I
J

. .. A c01nissão, julgando 'atendfVeis as· razões: p·roduziâas·. pelo su·
plicante em· ·apoio· de ·sua pretensão, é de: parecer que· ·o Senado ·
adote a seguinte resoluÇão:
' '. ''
'
'
.
'
••

7

J

.. A assembléia geral legislativa resolve:
.. Artigo· ú~ico. ~:· o, governo aut~rizado. parà ma~dar: m~trlcular
no 1.0 ano do curso médico da .escola desta capital a· Simão Pereira
de Moraes, pre~edendo ao exame das matérias do. refe'rido ano :o de
geometria que lhe falta,.
. , ··' . .
,.
·
.
"Senado, 4 de agosto de 1854. ~ ~pti_s~ade Oliveira~ Ara~J~
•
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Ribeiro."
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Saem eleitos .para a deputação que tem de receber. o Sr. :mi·
nlstro do império os Srs. Rodrigues Torres, Vergueiro e Vlsconde~de
Abrantes.
' · 1::
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·• :. Continua a 3.'·:·discussão:::da •'proposta de~ autorizaÇão.: para·; a: te·
forma:.·.da.:aula ;.de 'comércio; que· sem··mais. debate~é .aprovada".para
ser'.remetida·à.·sanção·. : · i ··
...... :. • ., .· . .,, ;.:
· ;.Aprova•se:. em'·~.' ie .. 2.~., discussão· a· proposição; :da ··câmara idos
Depu~ados:;: aprovando a :jubilação :do.:or: Antonio·, Mari'a· dê::Miranda
e C;astro n9 lugar. ::d'e .:lente substituto: da. faculdade:, de>m·edidria :da
·.:corte·;·:e'·passa.. à:terceira. ~ . . ·:·.
· .:·,.: · .. i.·.
·iSegue~se a. 3.': discussão·:.adiada ,:em.·19: de julho··da :proposição
da Câmara dos Deputados marcando os limites dás;<provinci.as: de
Goiáse<Maranhão.·: .
~._,::
_;;,· .. ·. ·
:.O'SR. 'D.-.. MANOEL··-··. iSr. presidente·, quase. não tehho"vontade
de:,falar,··porque não.vejo na casa:·o nobre:-membf.c::fii'(Ja:·cómissãó·~de
estatística·; rque., me. parece .ter sido o· .único que estudot:festa qúestão,
que, a examinou; foi·mesmoraté ·abandonado~ porctodos::.os2seus 'Cole·
gas, os quais nem•na ·t.~.. nefn·na-2~'··diséussão:disserãrri'ii.Jin\á· p'àlavra
.em :sustentação. da-''proposiÇão· .)Jinda ·dâ: Cârri·arà:,dhs'; Srs. Oéputados
·a· respeito dos l.imites;•da província:do, Maranhão ·com;~a: der· Goiás·~
·Ora, não. estando .:ria·casa o único<membro· da~· cômÚ3.sãó'';que J1le;pa·
. rece 'que estudou esta. que·stão; para :·qucf: hei de• ·falar'~·'sôbrê: ela?.:• Pâra
que>hei de .cansar~me,:.quando os :votos·:e·stãO:··c·ontâdÔs? :Paráque' h'eJ
de: op'Or·me·:(com ·ironia) a ·esta: grande:.: medida :de :s'âl~ação ·'p~bllca,
a desanexação do .te'rritório::.da .: Carol.ina da. província ·de ·Goiás?.:'' To·
davia~ vou cumprir o meu: dever.:. · >
·· ..· ·..
··:·'.r·~
· .. · .. ·.~ouando\rio:país s·e·. erguem tantas. vozes para:'provarem:·à
sidade de·mma novafdivisão:.·de próvíncias,-'qúando 1 pârec~ qü~··o "~or~
po legislativo,.·..... não :direLo:co~po legislativo, •que;' à ·asse·mbléla'geral : ·
vai. :todos. os. dias: compenetrando·se·desta··necessidà'd~f::quando~·,en·
,f,im 'já::aparecem:· projetos :para· se'divldlrrla~ RússláJdo::Brasll (fal·o ·da
.provínchr de :t Minas);:. quando> as · necess.idades :pbblicasi:exlglam·: (q~e
os representantes:• da· riação~ipensassenf irnaeturamente:· :em ::'um projeto
de divisão :das ·províncias::. do-' ~imper.fô,:~:com'i.'·o que:~ :é·~que{;se::~ocüpa·· a
assembléia .geral! ·Em<tlrar·.tuia vilazlnh·a: a· uma 'ph)víncià ·pilra; dá~la
a 'Ol.Jtra~·.:e·· isto .tendo sémpre~em vista''mais ·as:relaÇõê·s~c:áilnfiU~nêla.
dos1 representantes dess~s .províric!as<do ·qUe. ütÍ.Iidââe1delas(SHh,
Sr .. presidente·,. a ··província ·do Ma·rarih'ãô tem· 'a felicidade 'de ·contar 1ria
:. outra câmara 6 :.ilustres deputados, e':todos eles:·:muito3 rêlaclôna'dós,
alguns até gozando··da lntimidade,:doigo~ern·o::a""lirõvrndâ' dt:t ·Golls
.tem a Infelicidade· de ter:apenas·:2,deputádos;:e.'estês·:nãô~aéostuma·

:néces·

a
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dos às práticas parlamentares, sem o .hábito. da tribuna, e por conseqüência não podendo sustentar, como desejavam, os Interesses .da
província que os honra com seus votos·para ·terem uma· cadeira na·
quela câmara. Mas a província de Goiás tem ainda uma outra·Jnfell·
cidade, é não ter nesta casa atualmente um senador que a represente,
e o senador que ali nasceut nem tem as boas graças da maioria, o
que muito sinto, nem as do governo, com o que. não· me. Importo.
· Logo, a minha posição é a mais· triste, a mais crítica que·.se .pode
imaginar; logo que esperança posso eu ter. de·-~bter uma maioria
nesta casa contra· a proposição que nos foi: enviada pela· Câmara dos
Srs. Deputados?
.. _ .
.. .
Demais, acresce ainda uma circunstância, é ter eu ..multas :rela·
ções com os 3 ilustres senadores pela província do Maranhão, os
quais naturalmente· advogam a causa. de sua .província; de -.maneira
que não posso- contar hoje com o voto valioso do meu:·nobre e :hon·
rado amigo. que neste momento está assentado :·à minha esquerda.
O SR. :COSTA :FERREIRA- 1: a:: razão que me guia.
O SR. o~ MANOEL- Ora, Sr. presidente, estando. nós sempre,
ou quase sempre concordes em, opiniões, tendo -eu a felicidade de
que as minhas idéias encontrem sempre o apoio de um varão tão res·
peitável c~mo .é o meu nobr~ amigo, e a . quem tomo por modelo: tanto quanto me é possível, hoje tenho o desgosto de o não· encontrar
no nymero daql:Jeles que me pod.eriam ajudar· na empresa difícil de
combater a. proposição que se acha em discussão.
Veja o Senado que complexo de circunstâncias todas contra·mim!
Veja o Senado se não devo estar completamente desanimado LE como·
não estar desanimado quando não tenho a. menor esperança de que
as minhas voze~ sejam ouvidas, de que o Senado recuse o seu _assen·
timento à proposição que se discute? Apesar. disso, devo continuar a
cumprir--o meu dever, devo mostrar à ·terra que me .viu nascer que
nesta ocasião solene não abandonei os:. ·seus interesses, não deixei
passar sem algumas reflexões uma proposiÇão que lhe tira um território do qual está de po~se pela-lei de,25 de outubro de 1831.:,
Pode-se dividir .em 3 part~s · o. preâmbulo do parecer da nobre
comissão de estatística; primeira.· parte.~ hjstória das contestações
de limites entre. Goiás e Maranhão: seg!Jnda parte - reconhecimen·
to do direito de Goiás ao território ·que hoje forma· a vila da Carolina:
tercejra parte --:- opinião da ilustre .comissão a respeito da proposição
vinda da câmara dos Srs. deputados.
A história .das contestações a respeito de limites entre as duas
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mencionadas províncias data de: tempos :antigos •. data do temp·o dos
governadores· e . ·capitães .. generais. Não: ~possQ: :desconhecer, :porque ·
.seria negar um fato histórico, que um .desses~:governadorês, que não·
foi por· certo daqueles de quem Goiás sefembra. com<saudade. (falo
de .Fernando Delgado: Freire de Castilho);',sem . cí:>nhechnentos .da: pro·
víncia, guiado unicamente por- informações:de pessoas·Hnexperientes,
informou à coroa portuguesa que a província~doL:Maranhão:ti'nha:dir.ei.:.
to ao território que a de. Goiás .diz pertencer~! he: informou. também
~que os povos deste território Jucravam anexando-se .·o :terreno ;à; prO·.
víncia do Maranhão. A coro·a portuguesa; .:senhores, foL neste. objeto ·.
·tão.. cautelosa, procedeu .·com tanto.:tinó e· ci~cunspecção, ·que munca .
deu a sua sanção e .·aprovação à demarcaçãO! provisória.: .feit~i':peJo' go•
.. vernadorde· que há· pouco fiz mençãO;· tanto Jstava a coroa .portugue·
sa convencida de. que. pelo menos o objetcf:era:.·muito melindroso, :e
:que não devia· de leve. acreditar·. nas informações do capitão-general.
pois qUe ·eram baseadas. em· outras ·.dadaá .pof..>pessoas ;inexperientes.
Assim fic_aram as . coisas até .que ·a· assembléia·~ge·raLreconhecendo .
a justiça da· pr.ovíncia<de Goiás em conseqüência dás. re'preseritações
.·que havia recebido: do conselho geral,. representações··acompanhadas
;de muitos documentos, pela .lei de 25 dê outubro::de 1831··-determiin)u
que o território· dá :carolina· .fizesse parte. da província de· Goiás:~ e>as;.
sim terminou a questão existente· entre·· esta província· e a. do. M'ara.:.
· nhão, dando· assim .à província de Goiás ·:um :direito perfeito :ao •território denominado Vila da Carolina~- Por espaço.de vinte e ta"tos,'anos
província de Goiás tem gozado mansa·e'·pacificamente··doterritório
.à que tinha incontestável .direito antes mesmo.da-:lei. que acabo. de
mencionar; mas ·como o territôrio é bom e ,fértiL e é asado: principal·
.mente para a criação de· gados, a·provírícia do.Maranhão, ou antesros ·
deputados dess·a ·provínciaç, 'não desistirem :em algumas.: legislaturas
.do intento de reaver.a vila da: Carolina, apesar da·leide·2s,·de· outubro
de 1831-. Tentaram, :Sr..preside'nte, isto erri diferentes.·épocas,·:até ·
que apresentando-se na outra· câmara .um projeto;· a este
. 'respeito:. em
1843, e tendo sido l"em·etido: à j:omissão;:;de' :estatística, estarde~ois
do mais madu~o. do~ mais circunspecto. e do:: mais,minucioso exame ·
. de todos os documentos que';êxistiam nà secretaria da.,câmara, e 1que.
formam um grosso volume, apresentou o pàrecér luminoso ·que:. já:::u
·nesta casa, e que talvez por. ter decorrido· muito·tempo:: não. esteja·
·bem presente aos. Srs. senadores. Este pareêer,'~. qüe.~está. assinado ·
em 1;0 lugar pelo Sr. coronel José .Joaquim. . Machado de ·Oiivel·ra~ ·e'm
2.0 pelo Sr. Dr. Gabriel Rodrigues C:Jos Santos,,·e em·3.0 .pelo Dr: Allto-
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nio Thomé de Godoy, é um trabalho que honra-a esta comissão. e principalmente ao seu digno relator, que foi o Sr. coronel Machado de
Oliveira. Senhores, este ilustre brasileiro, tão conhecido nos país
pelos seus serviços, pela sua ilustração e pelo seu amor ao trabalho,
compulsou todos os. documentos que existiam na secretaria da câmara, e que, como dis.se há pouco, formavam dois volumes maços, e
desses documentos deduziu ele a justiça que assistia à província de
Goiás de conservar o município da Carolina, cujo direito lhe tinha
sido garantido e assegurado pela lei de 25 de outubro de 1831. Se
eu não receasse cansar a atenção do senado, leria o parecer todo que
compreende quatro páginas de papel impresso em letra miúda como
vedes. (Mostra um impresso). Basta. Sr. presidente, a leitura deste
parecer para que qualquer de nós fique convencido do grande trabalho que teve a ilustre comissão de estatística da câmara dos Srs.
deputados, e principalmente o seu digno relator; basta a leitura deste
parecer para cada um de nós ficar na convicção de que o Sr. Machado de Oliveira não deixou de examinar nenhum papel relativo a esta
questão para poder dar o parecer luminoso que tenho na mão. Longo
e muito longo é este parecer, mas ou apesar de ter lido já parte
dele, e sobretudo as conclusões. não deixarei hoje de tornar a chamar
a atenção do senado sobre ele; e sinto que os nobres senadores não
o tivessem procurado na' secretaria. para acharem um documento
Importantíssimo que aspodia guiar no voto que têm de proferir a
respeito da proposição que se discute.
Senhores, nestes trabalhos, isto é, em questões de limites deprovíncias não há ·meio termo: ou fazermos nós todos o estudo mais
minucioso e o mais acurado. ou então louvarmo-nos na opinião de
uma comissão Ilustrada, ou de um homem distinto, o qual seril Interesse nem por uma nem por outra província, estudou a matéria com
toda a imparcial idade, e chegou ao ponto de formar um juízo seguro
sobre a justiça da província de Goiás; juízo que- se acha no parecer
a que me estou referindo. Note o senado que nenhum dos três ilustres membros dessa comissão pertence, nem à província de Goiás,
nem à do Maranhão. Dois eram dEtPutados por S. Paulo, um era deputado por Mlnas; o Sr. Machado de Oliveira é filho de S. Paulo. o
Sr. Rodrigues dos Santos, filho também de S. Paulo, e o Sr. Godoy é
filho de Minas: não tendo portanto interesse algum particular pela
província de Goiás, não se pode dizer que foram levados por espírito
de provincialismo: não. senhores, apresentaram este parecer depois
do mais atento exame, depois de terem compulsado esse maço volu-
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moso de documentos que existe a respeito desta contestação; logo,
tenho em meu favor a opinião de 3 homens que além de ilustração
têm de mais a mais toda a imparcialidade. e a circunstância de não
pertencerem nem a uma nem a outra província. Ora. senhores, co~pa
re o senado o parecer que se discute com esse outro a que me tenho
referido. e verá a distância que há entre eles. em um há um estudo
superficial, há um exame de momento ... Tenho pena que com isto
possa um pouco se ofender o nobre senador relator da comissão;
mas eu o provei na 1.' e na 2.' discussão, e o provei como? Comparando o parecer que se alude com esse outro. que é um documento
claro e evidente de estudo minucioso que fez a comissão de estatística da câmara dos Srs. deputados, e principalmente o seu digno relator. a respeito da matéria: e o que se discute é uma prova de confiança dada ao folheto que foi dado aos nobres membros da comissão,
escrito por um ilustre deputado pela província do Maranhão. que,
tenaz no seu propósito e desígnio de arrancar à província de Goiás
o município da Carolina, não tem decisão de dar todos os passos
para conseguir este fim. e provavelmente o conseguirá.
Há dois anos. a despeito dos discursos os mais luminosos proferidos na câmara -dos Srs. deputados pelo ilustrado Sr. Souza Franco.
e outros representantes da província do Pará, conseguiu esse deputado arrancar ao Pará o Turiaçu e anexá-lo ~o Maranhão; este ano
conseguiu na câmara d~s Srs. deputados, e infelizmente conseguirá
no senado. arrancar a Goiás o município da Carolina e anexá-lo ao
Maranh~o; e anexá-lo para que, senhores? Entretanto logo nesta questão, ou antes melhor é já tocar nela para depois ler ás conclusões
do parecer da comissão de estatística da câmara dos Srs. deputados.
Senhores, qual é o estado do Maranhão?.. Perdoem-me os
meus nobres amigos. tenham paciência. agora eu trato da minha província.
O SR'. COSTA FERREIRA - Não há de que pedir perdão; antes
é isso muito digno. Nunca o sol nos luz mais amigável do que no sítio
onde nascemos.
O SR. D. MANOEL - ~ verdade; mas, senhores, não posso eu
invocar o testemunho valioso do meu nobre amigo a respeito do
estado em que se acha a sua província? Quem nesta casa ergueu a
voz com mais conhecimento de causa .do que o meu nobre amigo, para
mostrar o estado de decadência em que se acha a província que o
viu nascer?
•
Ainda ontem o nobre senador pela província de Pernambuco
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não nos diss«:r que bastava olhar para os jornais e ver o grande núme·
ro de escravos que -do norte; do império são transportados para o' :slll,
para se conhecer a decadência em que vão as províncias" do Norte?
E não é· a província do meu nobre amigo uma dessas quer por especulação, ou antes por falta de meios, tem mandado uma grande porção
de braços destinados à agricultura para serem vendidos nesta côrte?
Pois bem, a decadência do Maranhão é confessadas pelo sell· ilustrado
representante nesta· casa, e não é. confessada de ontern, senhores, é
desde que tenho ~ honra de ter assento no senado,. de ouvir as .
Vezes· sempre conscienciosas, sempre eloqüentes do meu·nobre ámi·
go; esta decadência foi claramente, demonstrada·. na·.· ocasião em que
o meu nobre amigo combateu a lei de 12 de setembro de 1850, foi
desde então que eu o· ouvi fazer· declarações tristes ·e· mela.ricól icas
a respeito da província que o viu nascer, e à qual tem dado tantas pro·
vas de amor, de interesse e de gratidão; pois bem, s·enhores, é com
o município da Carolina que há de o Maranhão sair da ;decadência em
que se acha? Que benefíciôs poderá ela fazer a esta parte da provín·
cia de Goiás?· Que melhoramentos lhe· poderá dar? Que colonizâÇão ·
llie fornecerá se ela não tem para si, se por muito favor apenas pode
conseguir como núcleo de colonização uns 50 e tantos portugu-eses,
e mesmo assim com um auxílio, creio eu, dos cofres provinciais?Por
que se quer· à força ...
O SR. COSTA FERREIRA - A força da razão;
O SR. D. MANOEL - . . . que uma província que por ler tem
direito adquirido a um território desde longos anos seja hoje esbtilhada dele só porque o Maranhão tem a felicidade de possuir represen.tante muito relacionados com o governo, e a de Goiás não tem vozes
eloqüentes para sustentarem os seus direitos?
~
Sim, senhores, eu reconheço que os · meus patrícios que· :são
deputados pela província de Goiás têm os melhores desejos, senti·
ram vivamente não poder erguer suas vozes.·para ·respônderé.m aos
discursos que na·quela câmara se ·proferiram quando se discutiu ali
esta proposição; mas, senhores, nem todos estão habilitados para
falarem em uma casa composta de tantás· pessoas conspícuas· pelos
seus talentos, pelo seu saber, por seus serviços; isto acanha mesmo
a homens .provectos, a homens acostumados às práticas parlame'nta~
res, quanto mais a ·quem agora pela primeira vez 'ocupa ·um assento
em uma tal casa. Que benefício tem o 'Maranhão feito ao Turiaça?
Que lucrou a povoação deste território em separar-se do Pará para
anexar-se ao Maranhão?
·

e
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O SR. COSTA· FERREIRA dá"um aparte . que. ·não:ipodemos.ouvlr.
·O SR.· D. MANOEL - Pois para ·se extinguir:; um\ quilom~o; era
necessário separar~se um território de· uma ·província para:·~uiexá-;lo
a outro? Senhores,· alguma energ.ia, o queter ~do. governo;'"enf sufi·
ciente, fosse. qual fosse· .a província· :a que. . ·pertencesse ·.o Turiàçu,
para acabar-~e com· o quilombo que af• existia;. D,eus nos . Jivre houvesse· um qui lombo de escravos· que ousasse supor que .não. ·era
possíveL batê-lo e:.destruí~lo sem. se fazer.: alteração ou divisãô na
província em ,que ele ·estivesse·;
-~ .
'
' ',
O SR .. COSTA FERREIRA'-· Não foi só· por. isso, há. outros 'bene·
fícios.
-·
·-:
O SR. D. MANOEL - O meu nobre amigo
. ,todo incendiado 'nas
I
chamas do amor pela província que o viu nascer, o meu nobre ..amigo
interessado pelo ~orrão aonde conta muitos parentes. e muitos .ami·
gos, representante da .província do Maranhão, e ..por ·conse·guinte
mais estrit~mente .obrigado a. sustentar. os: interesses dela,.:o meu
nobre amigo.não despreza um só argumento que lhe sugere a sua
ilustrada razão· para fazer acreditar ao senado que deve votar. em
favor· desta ·proposição~ Eu lhe louvo este pr.ocedimento, assim· como
·ele fez•me há pouco. elogios por eu sustentar os interesses da provín·
cia que me viu nascer~ Lamento que estejamos separados, nós: .que
há alguns· anos nos :damos as mãos, nós .que' combàtemos nas: mes·
.mas fileiras, nós que: constantemente levantamos nossas. vozes:~m
favor de uma·causá santa e justa, lamento, ·digo, que nesta ocasião
não possa contar com a palavra e com o voto :do meu nobre amigo~,.>
.· Ah! se a minha província pudesse hoje ol.lvir em seu. favor as
vozes de um brasileiro tão distinto; eu por c~rto fâla'ria~ com mais
desembaraço na. esperança de ver, talvez,:triunfar a .minha. causa,
ou antes a causa da província de Goiás.
··
.. .
QUereis ·reaver ~o município da Carolina?·Oue bens lhe ·fizestes
antes, quando esse município. fazia parte do Maranhão? Não. entregastes, senhores do Maranhão, a Carolina . ao mais completo aban·
dono, como está· ptovado pelos documentos que.; foram compulsados
pelo Sr. Machado: de Oliveira?· Quem foi que .fez a esse ;fugar.:.algüns
b-enefícios? Não foi· esse goiano ·proscrito, ''f11~U prezadq irmão, que
com os maiores· .perigos. caminhou· mais de mil léguas para· ;levar
a paz, a a.rdem e o sossego ao município da Carolina?. Foi .àlgum':·ma·
ranhense que .se importou com· esse território. que hoje se~·:quer
anexar à província do Maranhão? Senhores, se o mUnicípio·da Ca·
rotina hoje é ·alguma cousa, deve~o ··ao goiano proscrito. .
·
(
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Se· hoje ali há tal ou.qual regularidade; deve-se ao ex-presidente de
Goiás, que,: depois de uma arriscadíssima viageri'l, ,chegou a conse·
·gulr o ·fim que. o levow àquela parte da província •. ·
O· SR. COSTA. FERREIRA ....;... ·Essa viagem é· um argumento a
favor do Maranhão; veja os riscos, os trabalhos por· que passou~
O SR. D. MANOEL<-~. Com essa viagem·. deu meu irmão .uma
prova do interesse que. lhe merecia esse município~
· · ·. ·
.o SR~· COSTA FERREIRA- Veja os riscos ·que ·correu sendo pre·
si dente, quanto ·r:nais se viajasse como simples ·particular..
O SR. O: MANOEL .;_ Sem dúvida que foi tima.viagem arriscada,
teve de atravessar rios e de passar por lugares infestados de geri·
tios; mas .não se contentou de ir a Carolina, .foi· a todos .ós pontos,
.porque meu irmão não se importa com perigos quando .. trata de
cumprir os seus deveres.
:.; ..
O governo. lhe fez. a honra de o nomear, e de até.pedir à cam~a
licença para que ele pudesse ser empregado, e. na .. diSCI!JSSão: do pa·
recer meu irmão teve um documento de estima e consideração, dos
seus colegas·: mas· também viu que importantes. deveres lhe eram
impostos pela missão honrosa de que o encarregou . o, governo,. e
esses deveres não se limitavam para meu irmão a conservar-se na
capital;· não, percorreu a província, foi até a Carolina,, correndo, como
disse, ·os maiores perigos; fez mais, no ano seguinte deixou de .vir
·.à câmara, para poder cuidar seriamente do bem-estar de Goiás, e
sobretudo do município de Carolina, que também .tinha sido infes·
tado pelos desordeiros do Maranhão.
.. · J: depois de tantos sacrifícios, é depois ·de. tantos desvelos que
Goiás tem empregado em favor dessa parte que por lei. lhe. está
anexa,. é depois que Goiás principiou a... povoar,- o município· da ~Ca·
rolina que os senhores de Maranhão dizem: ·"Bem,· é. tempo agora
de chamar para nós esse lugar, porque agora é fácil: tirar dele pro•
veito. "·
Mas pergunto, senhores do Maranhão, que meios tendes de
;beneficiardes aquele município,.-se. a vossa província está em deca·
.dência, se segundo a descrição do meu nobre amigo. ela :parece que
.vai a tornar a ser habitada só pelos gentios? Quereis·· reduzir a Ca·
. rol ina a ma~as virgens habitadas somente por .feras,· vós que
:não tendes lim ·homem de sobra para mandá~lo; para aquele .lugar, e
pelo contrário precisais· muito e muito de gente para. o vasto; terri·
tório que atualmente possuís?
,,
Admira,· senhores, esse desejo ardente de possuir terras a que
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se. não pode Jazer benefício ;.algum: -mas .que digo;~::eu! Não· me: devo
a~mirar; o -,Maranhão· segue: o. sistema de. qua~ettodos·.os,_agriculfo•:-,
res do:,nosso: país, os quais podendo apénas. cultivar-.:IJm QL!arto :·der
· légua apoderam-se de oito, dez. léguas de .iterras;f.azerido·sali uma·pequena casa de_ sapê, ·ali. plan.tando~alguns3paus:.de_mandio·ca. -etc.o/
e dizem: "tudo <isto é meu~" ·.: ·;. . i , _,. ·J·i, r. · , ·; . : _ ; ·_:.:.:;·,(?
- Pois ·bem, senhores., a ..Carolina- vai• Jazer-.parte. do Maranhão;
para quê? Pàra.•voltar.. aos ·antigos tempos; :antes . de Já: ir o~.ex-presi-.
dente: a:·que .há: pouco. me referi;' .a Carolina:. vaL ser~parte\-~do' Mara·-.
nhão para ser.• um· receptáculo -de feras:~: a caro li na· :vai ser:. parte·':do·.
Maranhão para que os. senhores do.-Maranhão: não façam .dela :o· menor,·:
caso, como não fizer,am ·em outro tempo, como consta dos. documen·
tos, cujo transunto- se· acha-. no ~parece_r ·da comissão de estatística da
Câmara ·dqs Srs~ .·.Deputados;· .a ... Carolina· enfim- vai .separar-se. ·da:
proVíncia de Goiás, onde tem. encontrado, o melhor acolhimento;
para ficar terra estrangeira do .Maranhão. , : .- -_ - · · · ... , .
~Entretantq diz-se: ",Q motivo dessa desanexação ·é a comodida•·
de ·dos-povos·.. "·,·Não descoriheço-.que a .distância da Garolina.ao. Ma-:.
ranhão é menor que a Goiás; mas .isso será argumento-. bastante
para justificar.::essa· desanexação?- Quantos: outros territórios ::não
estão no _mesmo caso· que o da. Carol i na?:_ E_ porventura ~:têm~: sido.
eles.desamparadosf
. ·.::.:
....
. -...•:;~: :...:
Vede, senhores; o que acaba-de ter lugar'.na.: Câmara dose-.Srs;
Deputados,: a respeito do Bananal,·· município:.que .desde muito. é in·
vejado pelo Rio ·de Janeiro, porque ~~a verdade. é r_ico .. Apesar.:da in~.
fluência·.dos.• deputados do ;Rio de' Janeiro1 apesar dos esf.orços ':que.
eles-têm. empregado .em· diferentes anos-, não.têm podido consegui-ri·
anexar' esse' municípiO; à sua ·província~ A' Câmara dos. Srs. Deputados.
ainda :há _poucos•dias,.·tomou para deliberação acertada adiimdo.·esse
objeto, e idando• assim·, aprovação. aos·. discursos- que ·ali. ·foram<:profe~:
ridos em .favor do-adiamento proposto. por um· Sr;~ ·deputado:por.:São·.
Paulo. · ...
. .. ,
· ,· .... , /.·:.: . · · -··-· ··.-:.
Portanto, senhores, a facilidade que encontrou ·a· adoção desta:
proposição provém de que Goiás apenas: tem naquela· câmara. '-doJs
representantes, . ao passo .·que .. o_.Maranhão conta .seis; ·provém:rdé··
que nesta· casa há· pelo Maranhão três;.:iJustres . senador.es, .n·ão ''ha~:
vendo nenhum .. pela. província. de ·Goiás, ... q~e •. aqui:. só· tem; este\ ::seu~
filho, fraco por seus:talentos,·.fraco pelos:seus conhecimentos,{fraco·;
pelas. suas< relações•, fraco ·de mais. a rnais· por estar em'.oposiç~o·.
'
ao _governo.
1
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Bem dizia ontem Q nobre senador pela provfncla de Pernambuco: os deputados não ·podem, não devem .sustentar este 'ministério;:
mas o que hão de fazer, se·· querem benefícios para as suas províncias, e vêm que no dia em que se separarem do ministério este .
dirá ...:_ .. nada tereis para as vossas províncias."
Senhores, a província de Goiás que me viu nascer, ·e a do Rio
Grande do Norte a quem .tanto devo, não são porventura· uma prova
. da verdade ontem enunciada na casa pelo nobr~ senador pela província de Pernambuco, quando discutiu o orçamento do Império? Não
confirma essa verdade o procedimento que o governo tem tido com
a província do Rio Grande do Norte há 5 anos a esta parte?
Portanto o argumento de, que a maior distância da Carolina para
o Maranhão do que para Goiás pode por si só justificar esta propo~
sição, pode justificar a revogação de uma lei que. vigorou por espaço
de 23 anos, porque foi promulgada em 25 de outub~ó de 1831? Senhore~, admira o modo de proceder das nossas· câ~aras: tanta cir·
cunspe.cção para a província de São Paulo, tanto desejo de esclare·
cimentos a respeito da desanexação do Bananal,~ e tanta facilidade
contra a pobre província de Goiás~
Dói-me, Sr. presidente, uma tão grande injustiça, dói~me que
um home.m se esmerou· para mostrar a justiça da causa de Goiás, e
ao mesmo tempo tenha já convicção ·de que suas· palavras serão
perdidas, porque os votos estão contados. ·
Não há pos.ição mais triste do que a do oposicionista! Se ,eu
fora ministerial, assevero ao Senado que esta proposição não estava
em discussão; e se fosse submetida à discusão havia de ficar adia·
da, porque eu tocaria os pauzinhos. Mas como tocar pauzinhos sendo
eu membro da oposição? A quem me dirigir? À maioria? Não estou
acostumado a receber os seus favores, nem mesmo .a receber jus·
tiça; hei de me dirigir ao governo? Não me abaixo a pedir-lhe o me·
nor favor. Seja embora triste a posição de um oposicionista, eu posso
ser desgraçado, mas espero em Deus nunca humilhar-me, e ainda
menos aviltar-me.
Portanto não tenho esperança de que minhas vozes sejam. ou·
vidas; clamarei no deserto; e se alguém me perguntar: "por que fa·
Iais·? Não conheceis o .dito nis utile est qual facimus, sinia est gloria".
o responderei; senhores, qual é o dever do representante da nação?
Não é erguer suas .vozes contra os erros,. abusos e injustiças? O.
representante da nação não é como o pregador evangélico? Que im·
porta que o pregador não possa converter o pecador?
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· . Pois bem, senhores, eis· ·a minha resposta, nada: terei consegqi··
do,. mas::oque.me- cumpria/·era defender a causa~justa.e ~mostrar, . áo:~
País, e.particularm·ente a: Goiás, que .eu não .seL recUar: perànte um·
dever quaDdQ se apresenta, a ocasião, e a .que a minha posição me·.
obriga, ainda que não·: tenha.a esperança de obter.resliltados;· · .· .· .
. Agora, Sr.: presidente, dirigindo-se particularmente· a V. Exa., lhe;
perguntarei ·se devo continuar o· meu discur~o. ·achando-se na. ante~.•.
sala o Sr. ministro·· do império, que vem assistir à discüsão do orça·
mento de sua repartição? .... ;·
..... ·
··· ·
O SR. PRESIDENTE -- O nobre senador pode, contrnúar o· seu
discurso.
.
. .
. : . T .
. . O SR. D.. MANOEL..,Mas .note V; Exa. que não haverá delica~ ·.
deza da m,inha parte,, se sabendo que ·o. Sr. ministro. do .. império se·
acha na ante-sala ·continuar: o meu· discUrso, tanto mais que a hora
está dada e deve· se tratar do orçamento do império; a ·prática. cons·
tante tem sido em tais circunstâncias o oradol"' interromper o seu
discurso; e .não sereis eu que dê .essa prova· dé desc·o-rtesia: ào Sr.
ministro...
O SR. PRESIDENTE -:Noto ao nobre senador ;que o regimento
manda que-não .se interrompa ao orador. quando· está ·falando ...
O SR. D. MANOEL- Perdoe·V. Exa., o regimento determina que·
não se possa interromper-me, mas declaro que.··sou• eu mesmo· que .
quero interromper .O meu discurso por deferência para com· o· Sr
ministro, reservando-me para amanhã continua'r~ < :_.
O SR. PRESIDENTE - Não admito discursos interrompidos para
em outro dia serem continuados.
...
.o SR. D. MANOEL- Vou provar a V. Exa~ :que. não·tem razão; .•..
O SR. PRESIDENTE~ Não admito discussão .a semelhante res·
peito;
..
. .. .
.
· .. :0 SR. 0; MANOEL- Concordo que não.-posso . discutir- com .v.·
Exa., tanto mais quanto V. Exa: nu rica discute; mas.·declaro que .não·
estou disposto a sofrer em silêncio· que se digà··.:qüe. não se quer
discutir comigo ... ·
· · ;.':· ·
:O SR. PRESIDENTE-: Não admito discussão ·a:esse· respeito.
· O SR.· D. MANOEL:-- Suponhamos .que está··marcada :à hora
para uma deputação ir ao paço.da cidade aprese11tar:ovofo de·•graças,
e< entretanto .chegada essa .hora está· um senador~· na. tribuna; o: que.
faz V .• Exa.? Interrompe -o . orador.dizend'o-lhe:.··. "sn·:. fulano;- tenha·.;a,
bondade de interromper o seu discurso, porque é chegada a·. hora.'
de sair· a deputação.". o. que. faz o orador? Suspênde ·seu discurso
'
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e continua no dia seguinte. Creio· pois que: estou .quase nas: mesmas
circunstâncias, porque se acha na casa o:.: Sr~·· ministro do ·império~
V. Exa. · fará o que entender .ou quiser, ó certo· é que estando na
casa unfminisfro~ da coroa para .. assistir à discussão do respectivod
orçamento, .eu faltaria à delicadeza. se não .interrompesse o meu dis·
curso, isto é. muito. razoáyel, tudo o mais é ·exercer sobre nós um
arbítrio que .eu desconheço. . . (Apoiado.) .
·· · ;
O SR.· PRESIDENTE - Está enganado. o nobre senador~· se me.
dá licença explico-lhe o meu procedimento. ·
O SR. D. MANOEL ...;.. Pois não!
O SR., PRESIDENTE - Estou muito acostumado à prática<desta.
casa, porque. estou nela há muitos anos,. e ·sempre tenho·· observado
fazer-se o que acabo de dizer; estando um senador falando muitas .
vezes chega um ministro e fica no ·lugar competente: esperando que.:
o orador. acabe... ·. ·
·· ··
·
···
O SR. O. MANOEL - Mas. . •
O SR. PRESIDENTE - ~ .. e isso é o que eu .entendo que se devê .
sempre fazer ...
O SR; D. MANOEL - Perdoe·me V. Exa.. • .
. ···
O SR. PRESIDENTE - .. : e o nobre senador nãó· pode dizer
nada a· semelhante respeito; interrompa o seu discurso, continue ·ou
termine, faça o que quiser ... ·
·' ··
O SR. D. MANOEL- V. Exa., nãoterh razão. (Apoiados~)· · ·· · ·
O SR. PRESIDENTE -. Paciênci·a, mas os estilos da casa são
estes e eu. não admito outros.
.. · · · ·
O ·sR. D. MANOEL - Em uma das:·sessões passadas, quando
chegou à casa o. Sr. ministro da marinha, estavá -falando ·o nobre
senador pela .Bahia, o Sr. presidente observou~lhe·.quese achava na
casa o ministro da marinha, o que se ainda tinha 'que dizer, seria
melhor interromper o seu discurso, para: contin'üá·lo /no dia. ségUinte.
Infelizmente o Sr. presidente está ·incomodado;
O SR'. PRESIDENTE - Não fui~ e portanto .... ·
· ·.·.
O SR. D. MANOEL - Se não foi V. Exa., foi a. cadeira; ·é •por
conseguinte indiferente que fosse V. Exa. ou o· Si'~~:presidente, ·o certo
é que fol a presidência do senado que assirn decidiu. MaS, como
dizia, tendo-se o Sr. presidente dirigido por aquela forma ao .sr•. se..
nado r pela. s·ahia, este disse que pouco. tinha a dizer e. que ia tenninar, então o Sr. Presidente lhe disse que podia continuar o ·seu dis·
curso.
· ··'
.O SR. PRESIDENTE ;...._Eu peço ao nobre senador que não .contl~
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mie nesta discussão porque éÚa·· não:' àdmito ~. :~se·':ó:·outrêi'ipre~fdente
e~tendeu
'que· devia 'proceder'·assim como /o-nobre"l:sgriadôf.·:;diz?eÔ'
' . ' '
•
: ' ·.'
-- . , -, : . '.-·:._ ..: '.r'' ..
·:··•!
.; .
entendo que não devo; e· O.·'nobre· séflador"'não 'pode discutir/esta
matéria:'porqlitfnão 'podé:marcar :ao' présidé'nte~'.:d()<'.senado -'-os têr~
rilôs::por-qUe :. deve ·di.ri'gir~··o·:fràbalho; :·,pe'Çh '::põfs-:io>:nôhrtf s·ehàdõr
qüe' ·a'êabe OU'·{COntim.le ·o· sêu.::discursQ.:~Advifto:IJie::qjj~(êsta; êÚ.íé~'tãó:
não! foi ,;8uscitadà··· por' mí:nf/:ô.••·nobre ·senador···não+tendof.:mais'::\6ôrri:
que argumentar, veio com isso,. repito~ a~questão -não ··foi;·~suscit'aââ)
pôr' mim,; porque···êli tratO' ~ao: nobre :senadó'~J,íc6m
6bnside'ração
···.-;,__~:.\
-'~·
~~··.·· .~,1
~
.1_. . 1.~;. ;:
que merece ...
· ·o SR. o: MANOE(·..:.. 'Não faz:·mais do·qÚe o·:_qúe' eu:ptatico
para com V. Exa.
· • ~-, .·; · ·· ·: · ·:. · .,,
. 0 'sR. PRESIDENTE -~. Po:s ·berri, eu; n·ão·· ad-~l'Ítb."essa. qu~$tão,
porqi.ie: :o presidehté·:da ··câmara· saBe cumprir' ·ó: seü dever,· e· >o ·:c;ue·
faz é bem feito.:. ·
··
. · .:~.~ .. ·· :.~::: :i·: ,.. . .. ·
•-:~;
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O SÂ .. D. 'MANOEL·-i Nã()·percébo'·tar:·Pr9~~-qlff\eJ1~o!: .... '
. :·::· b ·sR PRESIDENTE ~·'Não .podernoé contiriúár •assim;. se·
quer
.
continue. o seu discurso, e se não termine-o. ·. .:· _
· · _ ··· · ·
SR. b. MANOEL ~ Ora, fÍ'que . o< senado'·· ent~ndendo' que não
posso.referir um •. fato . . acontecido. na casa, que . . não me posso.apoÜir
n~: aútoridade :do ' p'résid~nt~ do ·.:Senado.. : .·.·: :. -, ·: . ·:. . ·: . ·..... ·.·
6. SR. PRESIDENTE -. Mas. êsse'• butrÓ:pte~iderife peris~rá: ·de
O.utra: ;M:~h:eirà.:: · ·. : . ·: :,. . ·. · : · : · ::·, ·. · · · .· .. ', · ', .· ·.. · , '•
'
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"'''
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''' ··o.

.· . o:· $~:,.p. :~~N8-~~ ·~.Mas. cí~~?.?~ é:~tg. : :.au~ór;a.~de.;~~ 'p[)~~~~
·dente do Senado, \í'. Exa. pode me v1r.a mao.. . .. ·.· .· . . . ....... .
Q SR. PR,;9l.DENiE' . ~<su não lh~.·J~!.~às~.rriã.os; v.. ~a ...é q·~e

estava.
qom vontãCI~
4e .·.discutir cóm'_i'go. . . .
. ..
.::: .
'·. ,' ·.·
'
·-,-(;·._i ..
'. o' SR. D.' MANOEL :...: Mas Exa: nunca~ discute~ ·Interrompo o
nieu::·di~curso pórqu~:·~~~ã na a"-t~~sala ,o ·s.f.)ni~.i~tro~: e eu''não~qu~~
ro..
falar.' ,·a .atenção .q"u~ Jll~. é. 'devida'... É. o 'qü~ 'ern ·.geraL pratiéâm .. ~.s
·.. .: ld''
ora ores..
. .·.· . . . . : . . . . : .' . · .. . . . , . . ., ..- .
.··.(o ôrador senta~séJ ·. .
·.. : <·,--.
. :.:.
' ·_ '_o.SR.,PRESÚ:iE,NTÊ;,~ N'ão há ·tal, eu
aqui há muitp' t~fT1pO .
. .-.·:·_Bem, () :'n.ob~~::~en"~dÔr-. ~ão.qu_~r: f~l~r~:m~is,.:_~ ~e. ninguém.. tem
a. pal,avra ..... : . ; . . ·.:.
.: :. :·:..:1 ,
.O ·SR .. D. MANOEL~ (lev~nta~se).;;_::Tenho~ª eu.. > · '· ·. · - · .:·;
O~ SR .. PRESI.DENJE - Sr.. 0; Manoei,.·V. ·Exa. não tem . .mais. a
palavra...
... :,. ·
· :,·:.. ·
. :· ,.,,_ ·.
.-,
· O,SR •. o. MANOELi ~·Eu- não :tenho mais a' palavra?!. ; ; .: · · · ·
:~~
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.· . O SR ..1 P~E$!D.E~TE ~.J\ir}da:;pode f~iar.IJla.l~ uma_.yez,~·por~.ro, nãp1
.zes· seg· u"·J·da·s · · ·
· · ' ·
· · ··<
duas
.·,.
, Ve
... . ... :'.... . .... (·J~;,, .,_ .. :/. .-:': , .·::::·:<'. ·: .· :>. ·c
'· .·· . .· l.:· ~::· ...... :..·~ ··.:1.· ....
: O SR.[),. MANO~L.:~,~~·-~$taLE'esta!!:: ,1. , __ ·.:.:, ;:'··. . • . • • . • . ,
..... o~s~. Vl.~CONQE .DE: QLINDA (pela:·Ordem~ ~~·Um::~rtigO)llUÍ~O
lmP()r:tant~.
r~gJm.~D~P 9~:c,a~~ •. ~.:PºS~O·;em,:_d~yid_a.í::~ nã_q:· s~l ·:.~o.mo:
s_e. ~~çi,gi~ª ~: :O:;r~gi[lleJ1~0 :P~.rmi~~·~aq pr:aciºr falt;i(.O;:teropgr,que,(quJse,~;·
e: ,n~o: s.ei,- q~~. S.~br;!3Vin,d_Q :,Uqlª Çi r.çuns~â~~i.a.; e~tr.aq,rdiQªri~::. ela· f~ça_
cc:u11 :qlJ~,•. o ora~qr P.~rqª·'~eu ciir~i~o ... ;o,:·,· 'H~;:·: .~,;.··} . ·.:, : .. •... (. !.:
..o SR .. p·. _M~.~OE4.' .7 :APo.iafl(),. lnt,err.o..mpen.do: e>::. rneu, P.i~çur.~.o!
dou uma prova de respeito ao ministro da coroa.
·-:~· .• :~,, .. :··:
O SR .. VISCONDÉ.OE-OLINDA -lssq . éntãq·é,querer. tirar ao nob~e sena'citir. ·c; di r'eitÔ .de falat.' ..
. '
. . -· . ... ·. i • : • t.-;u·.,·· :.• :
.o. SR~. PRESIDENTE~ Não. interrompi ao ·:nobr.e;senador, ·deixei-o
falar (apoiado~), n~d~lh~--~~~~e, ·~l.e.:t9'i·. ~Y~~j~~~~~~~QO··~s~~ :ciu~~~ão,
e portanto não mereço censuras. (Apoiados.)
.
: ... \ ., .
O SR. D.. MAN,OEL~ :Eu .explicar.~i.,i~~o e1Tl· ..outro: dia.·~ :
·
O SR ..PRESI[)ENTE:~ .~e..o nobre s.ell_~dorqu~r::\co.~tinuar o. seu
discurso o' pode fazer. ., .. ." · •• · .. · :.:, . _:· ,.; :···'·:·.\·: .... · . · · .
o SR. o.·.. MANOEL ~:....:..,Não· s.enhor, êu····ainda .,tenho ·a j)alãvra
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outra vez~ . .· '· . . . ~··.. :•, , <, .>-> . :;·f:.'. ·:.• ..-·:;,::.-.. ?C=:.i
O SR. PRESIDENTE - Nesse _caso conv,i,,dq_ a. C,OQ'Ji~.são, . par.a ~~~
troduzir. o Sr~ mi.nJstr9 do impér_i.o. : .-. . ··-· : r: :.,;,,·:: ::: : •:.: .::- ,
lntrodúzido o Sr. ministro· dei império cbin a·s forma,lidapes ~~·~
estilo, prossegue a 2.a discusão. ~dia_da pela. hqra~ .da ,p·ropó~t'à.do
poder execuÚvó e ,.emendás ;dá câ:má'ra.
q~(ltii~dos;.)ria~b_ando.a
despesa e orçamento a· resp~itb para ôá ano~~:a.e·.}s55.:-~j'às6.' .:, ·... :.
·· O SR. PRESIDENTE ~·'re·m~ a··palavrã·.·a :Sr.·:;Jbbú+t)'. ·' · '~:
"-:t· . ..:: ...
-·
o
SR.
JOBIMSr.
presidente,·o··nobre·áerfadór-p'orPernaml:iu:
... :
"•.
: ·. ··..
' ,...
'_ ... _._"'
('':.•.
' ·'-:• ···.·.
··~
~.~----:._·:_•.:!_!'.'·.,,.
t~·.~-Í -'_
co que. falou na sessão 'd~e 'anteontem' soore •:•o ·orçamento', :·pareceu
considerar-me, pela 'maneira .Por·; ;que:: s·f; dí~fgi'u:. é~::·mi·ri(:: ê·o.rrlo ·•Ôm
adversário das· ldéiasLde ·Victor Cousiri~. qÚê ·eltS'·a~uY· l·~mbro~~ ·1:ehda,:
me. como o representante das idéias de um. congresso méd'i'e.~xqlle
em 1847 debaixo da proteção do governo franêês·:diséutiu ~·~e~tatuiu
certos princípios 'qüe levou à decisão·· ~aqtfel~'.gdverrlo> 'p~cfin'db-lhe
que o ensino e o exercício•da medici'nâ' s·e<coriformasse .:com:· esses
princípios; nes.sa ocasião, é sabido que o governo ·franéê~;;::ré
conhecendo talvez :a grande· influencia:.'que . a: :Ciàs'se .m'édicia ::··exercia sobre o: povo, :e :querendo grànjéar-,a :isUá·.·berievolên.cià, · de
propósito fomentou a reunião desse congresso, com o intuito::ide
satisfazer os ~eus.desejos, e· assim captar.as:·;boas;.graças·daquela .
l
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classe;-dmportante.tdo:~Pafs;· :e·ísustentou~·d.epóls\!Os·:>principios desse.
mesmo:i congres~o ,nãO\.SÓ'': :na: .Câmara·fdós~:·B,eputadosJ ::comoJ :tambémt

na ::dos. :p·ares·;· ·aonde alguns :passaram ::apenas::por·.4 oúrS;>votoS\'apêsàr
da :mais·::qecidid'a.:oposição··de::Victor ·Cousin; :e out~osr:particularrilente
a. umddesses·~princípios.,.:
· , · · . . -~ ·c r~;;;;: :.,
B'-:.F··.
.,Es~e;;;:princípio·niqüe tmais.:J-:ôposlÇão:: 1,so.freu·;' ·;consistiu )em ;.i:rêdu;;'·
zi r-se:' .todoS: ·:os práticos:;da :·arte ;de';:.curar>à :.·.únicaeclassé.·,. :dos -:douto-:
res.í.:;acabartdcrse .com ·outra·j s·ecundária· ;dos :tôficiais. rde :~s.aúde.-<muito
numetosa:·:noSpaís,:sem·;;contudo~racabar::se;\cóm·~as;·escolàs:··secundá~l

rias: . de~ mediciha;.,:qu~:;produziam;;aquela::;classe;. ~:·estas esco.lasrrfica.;··.
vam::subsistindor:como ;dantes~. em··: muitos?. departamentos. i:.da ··Fr:ança;;
conti nuar.i am :a ·:ensinari r: à :mocidade· destes.?! ugares·.·<:·que. ·qu isess·e:. '·de~·
dicat~se:'à'.:arte:\de::curar:~?ou:)'que,,sentisse .. vocaÇão•(para':esta".'~tte;·:
ali .• ,apr.enderia~ ela.~ o: que, ~nessas>~escolas ··'se· :·ensinasse~ e .no: 'fim:tde~
três:. áiJOS';~ ou :-do tempó rqu~. quisesse·; 7.iíria :·procurar.J uma:;.:dasntrês·:
grandes .::universidades:::· do (::reino~; ;:Paris~;.o:Mo;ntpellier; ·OU :Strasborgo',:.
· aonde:.:cóm:'e~ses·.estudos;:e-~com:::a freqjjêilcia"~de·rmais ufn; ou:;.dois.·
anos;··.:nas:·.fàcuidâdes~:.'~superiores1:·que :·já··.disse;:~i·obteria; o•::títuJo··,de:
doutor;-.r:únicobquecdari·a·:.:o: .direito de.:::curar. '''Esta: regri·cre.iô zque':·é·.;
ainda at:queL~está:;em>vigor;:·. :·.' . ·:~:·.. ,_
·::.:J
·,··:·.? :·::::::. , .:.::::·:2
· · O.·. n9bd:r senador; por ·Pernambuco> a:' quem~ me' refiro :pareceu:
acrediitar'::que;eu·' :soü· :adversO':, ao···: principid;:df:r;; criação·J:'de2::escolas·
secundárias,. no 'J~.rasH;: e: ;que :.:à:: ·imitação. do.~: que· .há:: :hoje: na·; ~França·;~
não•··,que.r~ ··admitir:: senão :os· ..;doutor.es ·em: medicina; :'-seç'ornnobre:
senador. ·:se ·! Iembrasse·>.do'~ qúe ;se :passou: ··na ·sessão ;,:passado;:lnesta·:
casa'·(quando'J:se/trafow~:.das>escol.as~ 'de:':.medicina-; ..v:erià·'JqueT nessa
ocasiã.o sustentei:.~a :.necessidade ·:de :se ::ci,iarem algumas :rescolas :,·se.? .
cundárias .em;.·diver:sas ·províncias· do:império·;:e'que·:::foi· olhando:para:
estameéessidade ·::pública (cji.Je>fundaméritei• 'a :converi i êii'cia::de fguarda·r::.:
se~a: .maior:' economia: póssível,:nas ·despesas (das,. duas rfáculdades:. dê·,
medicina. de.rque I·se: tratava ;>não·: se.> criando nelas; cad~i·ras-' que ·n:ão :;
fossem~absolutamentecnecessárias~ ::, : ·
· ..·.· L>.!
::.~ . ,
·;, ;~
' ..,: ;J:·;,verdade·:·,que:::depois:·tive·,·de··modificar. esta .6pinião cónversan'~'
do· com' alguns! dos~· rmeus·· ··col.egas: profissionais, ::qtie·;:me rfizeràm:: ver
que à vista mesmo desta necessidade .\.:que;.femos.rde; e~C'olas secun~\.
dárias em: diversas províncias. era::conveni·enté·.:que :o71ndmero dos~· pro·
fessores:·. atuais :.excedesse:' ao~~.estritamente:mecess·ãr.iô, 'lporqcie>:·de~
bem ·.iniciados·: no, :magistério~: :teriàm·~ess·es <novosr;prófessoi·es. ·a~rgló:.,
ria de ir ser os. criadores dessas escolas em algumas pro\iín'cias do:
império onde'.fossle :necessárià~·cri·á4ãs~:.,~i·· · "·
.~:,:; ;·!·:·,·,_{':~
'

'

'

.17f'

~.

senhores,· tanto· julguei eu sempre necessária no.: nosso: ·pafs·
esta >segunda classe de práticos da.arte de· curar, :que .pelo.>ano:-de.
1839,. pouco mais ou menos, sendo •ministro do: império· o· ·Sr.: ;con·•
selheiro Maia, mandou um aviso à academia de medicina . para ·que:.
esta dissesse como se remediaria o grande inconveniente da~ falta de
boticários, de parteiras, ·e. de\cirurgiões>:em todos-.os lugarejos do
império aonde a necessidade desses -profissionais;se fazia;:sentk de
um modo urgente, e eu já nessa ocasião reconheci que- alguma.~ coisa.
se deveria fazer para· obviar esse mal,' conce9endo~se ·às .províncias
algum ensinÓ destas artes;_.assim:como:no:tempo·,do:Sr.,D:·João-VI·
havia nos grandes hospitais:-.das.prov.íncias pelo: menos. uma· aula de
anatomia; e este ·ensino não só ·é neces·sário,;absolutamente ·necessá.;
rio como base da arte de-curar, que,:onde.não. é .exercida por pessoas
instruídas, o é, impreterivelmente por·-:charlatães ignorantes·:. e mal·
fazejos, como também é indispensável para a~:. boa administração .da
justiça; mas os meus colegas opúnham•se .a essas ·idéias;.: fundados
em que não é conveniente. que no:· exercícià"da·medicina :haja~,um
meio saber, que consideravam como mais perigoso 'ainda do: que a-·
própria ignorância, e que,- se havia necessidade por-todos::·esses lu-.
garejos, vilas e cidades do interior do império,·deJacultativos, havia.
um meio seguro de remediar-se a ele, qUe era o .serem obrigadas to·
das as câmaras municipais a ter um médico ou facultativo de·pa:rtido,
como acontece hoje em todos os conselhos de Portugal, -e como:.acon·
tece em todas as comunes de França, para não· só socorrer a :pobreza,.
como também ajudar as autoridades administrativas, .e as· mesmas câ··
maras municipais em tudo aquilo que seja -relativo·· à :saúde pública.
Esta .foi a opinião que prevaleceu: mas eu ainda permaneço•.na opinião
·que tinha em 1839~ Julgo que. este ensino não é necessário somente
para a saúde pública, mas também, como disse; para a· administração·
de~ justiça criminal, visto que os corpos ·de -delito sobre ferimentos,
. que constituem a maior parte. dos crimes,.·;não,. podem de modo ai~:
gum ser feitos por pessoas inteirame·nte.ignorantes·.da anatomia e
da cirurgia, como o são atualmente por. esses lugarejos, e·:por isso
são todos imperfeitos,.irregulares, ou mesmo nulos, o que é realmente uma grande calamidade pública .•.. ·: . •. . . . .
Ora, sendo .esses os meus sentimentos sobre. a matéria, o- nobre.
senador por Pernambuco não teve razão. de supor-me adverso a .tais
idéias; sobre este assunto pois conformo~me inteiramente com. o no·
bre senador.
,·· ·..
Outro nobre senador por Pernambuco que.folou. ontem, e.•que
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sin~o~ não. estar :atualmente:x::n_a;, sala, :cparece~me·.·.dizen.'qlle ·_·.tinhár ·e5.

tranhado ·que em um discursó-~recitadó perahte::.o . príncipe .se -·supli~
cass:e1 .a . _sua~ proteção:-·à classe médica, :atentq: o·:menosprezo ou a pouca consideração com:que~é-~ela.olhada por:,-quase·_tocla:-'.à: parte;:. no .in·
terio,r· do_ Brasil" e,particularmentes-em·.uma;:das mossáà províncias
mais importantes;:~onde ·tüdo:.~:se·~· devia~faze.r par.à· que elà :•se .estábele+·
cess'e.a. b.e~.d'a saúde, pública·... ··:· · ·
'
·
<:L:··:.:::. .: ·.: .. ::
r: .verdade que assim falei ao::.prínéipe:.làmehtandó qúe; have·ndo
no: B.rasi l-duas· .es.colas de:.medicina.~:que··:formam··'anualmente;k g·rande
número-.:, de: -.médicos, não.::pc:iss.am0-est~s:::estâb:eleber~se~.senão:i:nas·
gr:andes·:capitais_, _onde: a ·civiH·zaçãoiiestá·:rnaisr:adiaritadat não:·;poden;.
do: mesmo· viver na de. s. ..:Paul-o, ;_;onde,, não.: há'·talvez -quatro~:-dó.utoiies
das·,:nossas_: escolas· em.· toda,.a.·:província:~porque:::sem -!proteção/àlgu~
· ma das aútoridades-. eles têm-,d~ lutar col1trá'· o:.::desleixamento,:e::~aban;.
dono.•em. qué· se acham'todas:~a$:. coisas relath/as::.à .saúde.·~pública,
ne~:é possível quedutem:-comwantagem contra· um~:enxame ;de~char·
latãe~. ousados que ..encontram: ipor ·toda.\ a par:te,. que .J.azeín :a~ ve~g<r
nh~:r-e."r.a:. desgraça do· nosso •país ;:e ;:que: entretanto•. acham·: arrtpàro;: nas
autori.dades ·.locais. ·E. se ·alguns/desses.~ ai iás·.destemidos '-e: 'hábeis~
pudessem estabelecer-se.:nesses:,países, são tais ·as;iintrigas .e os .des·
gostos .por que passam, são ·eles: dé.Jal ~so:rte perseguidos·~.e atormen•
t~dos: por. esses. :charlatães;:-tão Lousados: como;. i rriprudentes' :que não·
têm remédio senão:>fugir:, já.qü'e .nenhuma· próteção·:·encoritram;:·. nem
na ilustração do povo, ·nem nas autQ_ridades' locais. :
.::Senhores,··. a- respeito da ,prática e··.· ensino >da :medicina. notãm·se
no~hmndodois:s-istemas . muito diferentes: :um que é:seguidô·::em toda
a Europa.. continental,:_ e outro ·que .é ~seguido .em .:p·arte·: lia: Inglaterra;.
e.ainda·.mais"·na Amarica do.Norte',-:on'de estão:mais<ou.menos ém.vl·
gor,:a ::respeito .de·::quase,todas· as::coisas,·:do·regime.:social,:.as·idéias
do. self-government~ ··que fazem: com que.:~quase: tudo:!seja:;abandonado
ao critério, no :bom. sensoi.·:aó~-patriotismo:: A :filantropia·;.à· religiosi·
dade. do :mesmo .povo:· é e·rir. conseqüência destes :'sentimentos ~todos
nós.:, sabemos, que na ,Inglaterra;. :assim. como::nos<Éstados,!Uriidos. :o
-governo governa~-muito pouco';: :dirige.. mais :·as .negóêios.:exter:nos :do
que.:os::inte-rnos.'e ·assim como::nas.:coisaS''da.: religiã(r:h~:.de:·. parte.- do
·governo :um. quase .completo abandono.·. de ·tudo·:ao·,bom2seriso ·de. cada
um~·-a·ssim também nas coisas- relativas·à··.saúde 'pública::.dá-seJo' mes;.
mo;abandono, po'rque em conseqüência da edu'cação~;especial'desses
povos os seus go:vernosifiam"se:inteiramente nad)oaivontade; no::bom
sensore.mesmo·'-na religião- de tódos;:o que: não acontece~•nos::>paises
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continentais da Europa;. aonde a .educação.: tem: 'Sido· outra; ·e· ·aonde: i é
necessário :que os :governos. façam<tudo~::-.::. 1 :: ~ . :, 1L i
). ii
A França; .por ·exemploi apesar,•de todos os··esforços.:de:•muitos
homens benfazejos, :apesar de :.ter. dadoc.nascimento et'de·ter :possuf:.
do em seu seio. por ;muitos:ianos. um:.S .'.Vicente.de Pal.lla,. nunca :pôde
praticar .os :.atos de: filantropia.; e!.beneficência da. maneira: :nobre e :.de~
sinteressada por que são eles praticados ~por: sociedades"·particulares
na Inglaterra ei rios· Estados.UnidQs .. : :. ::. ··o , "·· .·· .:: .· · · :··
·· · Por est~· ocasião...direi.ao· rftobre.~sênador por Pernambuco.·que• me
perguntou: . e. não:.lhe·~:pude~:responder::por'· que·:.o Sr•;.. p'résidente· estava
então tão· severo .·quet.:não~deixava ·.dizer..;áe':em um: 1aparte· :nem.;uma~só
palavra; . . que •. me .perguntou;::digo;,·se,S~:Vicênte>de Paulo·tinha··sido
médico.•,para praticari~os ;atos... de ··fi lan~ropia·: ou caridade·:..que: ipraticou;
querendo ·assim mostrar: S.· :Exa. · quê para .tais atas :escusaria é :a\ medicina, eu.:direi ao .nobret senador que: S;:;Vic·ente. de Paulo·,:não:·~foi
certamente médico, mas foi esc.ravo de·um,médico velho:;por algum
tempo, . e do .. ql.laL.fala :nos seus:.• :escr.itos, .com muita:consideraçãôl:e
respeito. r Depois.de ordenar·se; ..r.taddade; de· 22· -a.23 -ano.s·i'·':Íendo tido
um amigo que lhe deixou iPO.r. sua. morte;:uma :fó'ituna.~creio :que :con:siderável,. embarcou-se;_, com parte.,dessa: fortuna: não.·.·sei ·.para. que
porto da Itá Iia; na::. sua :viagem for- .prisioneiro. por: :um corsário :·:tUrCQ;
que oJevou para Ji.mis,- onde o :.vendecra ::um .:médico .:velho~·: homem
respeitável de:-quem S. Vicente ·de :Paulo lea:nbrava•se sempre· com
gratidão no decurso:da. sua.lónga vida.·.
. ·.. ,,~: •· · . ·.... '--~ ·:·:
Este médico ·ocupava. o. seu escravo em• preparar::essências:·:e outros medicam_entos~~ de que. se servia; e: à .·vista da~ opinião .que ,·dele
fazia S. Vicente ..de Paulo,, devo ~:supor que -o; procedimento~ extraor~
dinário que deu·.tanto.no·me·aS.··Vicente.de:PaLilo,.não.foi talvez tão
~spontâneo .que. nele. não ti\lesse.> havido~;' alguma ;.influência;darmedJ~
cina, para.que·aquele santo;· os praticasse~da maneira·admiráyê!:.e:desinteressada .com .que sempre•·o·s::praticou:~.;:. ·. ·; .. c ·.,· .. ~
Agora·:direhao ·nobre senador:,que:não é de ""odo,.:algum·.digno
de estranhar-se que. nas .verbas do. orçament~: venha alguma:, despesa
com dlversas: :repa.rtiçõ.es .:de :saúde~ pública; quando :vemo~ que~na:
queles,países.·;mesmo,·-.como·a,·lnglate!lrale.:osiEstados·. .:Unidos.,uond,e
essas matérias .estavam· em qu.ase.,completo·:;abandono:.·da:,.parte do.~
governos·, hoje; o~.sistema que .s.e vai· seguindo...é: inteiramente::~outro.;
E.po.r::esta:ocasião:pedirei ao nobre: senador :pelas·Aiagoas.~queJevou
tanto. a maLa criação.da .junta.de. higiene:.pública,·:qu~ haja de .dizer.~
me onde existe. país/ algum, à exceção dos.Es~ados :da rainha~Pomar:é,
!
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ou: Clo·rei-·dos;:Mosqoito·s·;:o'c..::de .afgi.im~f:hôrclá~·ae::.)3'ôtocúdos;:.;onde··'ríãô···

hajar!umacinsp'eÇão~·:m'àrs·>oü:,::m~nos·üseverâDá'crgsp~ith~!.aac·sâ·úae.;~pa;;
bHca;,·~e:"das~co'rsas~trelativ'as~à·;frlediC:iná'~· iu;J .j .:::·.: :r~;::•d· .'-r;"'c'. ·.r·0.::: .
~Nos:Esta'do·s,Unidbsç~iondEf quase'luâ<i~:estava:.:'énf:'ábándônõ;

:não··

sucede :.hoje :ol:m:es·mo:; \•eni; quas·e todas j ·ás'Iciaades:rê~:muriicípiôs} 'p~ír;;..
ti'êl.llârhí'ente·, nosr: portôs'~:do ·mar{.\há l~üm~'Bóara· of. 'heálth~\~ancà'trega'dÓ ·
de: ;vfgiar ·a ·isáúde".públlca:;. :terf~()"\sfao cõhfradd; esté' ·êncârgcf>às·:. aútô:,
ridades i :ordinárias::~~·reconheceu~s·e·:;o;; p·erig6')·qúêi:.:corr·ia'- ':asáim<S~·Jvidà ·.·.
7
dos ;cidadãos•;. ·e·n~ecor.reo-se:.ao: 'sãbef~é:(ât.fil:âhtrôpia~::dos.i médiccfs, 1quê ·
hoje::·compõem·~'exclusivarrient~·::estâ~<}'r~p:a~f.tiç'~_~s~:.estábelécidã~·:cptl'r .
tod~ a~ parte'/ sendo ~·apenas 'presididáàrp:elo·:'lriâiÔr(dás·'münrcrpâHâáâes·~
E..note-se · a grande . importãncia·.:êccorisiâ~ràçãõ~dé::.•qué'Pa Cê.f'asse
médica:;,goza::hoje'.·nàs::·:Estados .Uni'dos:{ci:m ós.'2·médlêcis 1iãó Csãb so·.
m·ente 'encar:regad·o:srd~. 'Nigiâr::ú1tel~cttia·lrrié.nte~::'a's:::cõisasr·:relãtivâs
à saúde· públiêa tornando comissões meramente consúltivas~/b6mó
aconfe·ce:·.entre::nós;.~ eles; têm\tàmbém;·d·; execütiVo,:'dependeiltes3sem- .
pre :da·~ vigi lâ'nda cdos: rgmierri'osi e:;êfa: résponsabilidad'ê: \às ' 1mÚrii'êi'pali~
dades·.··o serviço do's hospitais, quer militares, quer·maritímos~:'·é ·
feito tantófnâ1.'p·arte :·adrhinistrâtivá: como nà~--:ciêntífic·::{exêlüsiv~rnente·
por. ·médicos; :·não•~:entra:. outr.a~rbtas·s~::rfess;as rê~artiÇÕ'ês; ~~sã'd êlês ·os ·
únicos qu·e,!co#err\:;coW~ ·tadas:~:~s2iêfespesãsi''dàffao'rdoritàs; ao'ga\lê'htõ ·
oU; ;às autori«:Jades~ :estatúfdéls':>por;flei ·'pàrà Ihés t::í&ffiãrem\ essas CC'ónta's:
·': Por.tanto;: não' r:háLrazã'C:)' :para (;~úf :dizer .:·q6êlfentre:: nõs·:: 'ülria bsom~
considêrável é·:absorVida\por-':está:1 êla·sse;:·~'ê~:·cõmparâ~mo~:;o::ql.Je :veM
no nôssó. orÇamento:;'côm o::qüe :lsê despehde:;na~:Anl'~riêà_ ,d()i:NortêCe .
em(;Otitros :paísesiC:.}larticÜlarni'enfe'+ra FfahÇ'&iccômkós::. me'd'fcós:·~oÚ
·antes., :~co~·:~o iserviço) :sanh:àrio; ~ i.verêmôs ~:que: '.'essã·;;des'pê~à;:;'éirfhuitb
diminuta: entre: n·ós~r<Ei qtfé· grande dêspes:á;:·ê';"a'~&'cie:)·st{f~z'~J}o~cn·ossô····
pâ:ís ·com' tas+ coisas)felativas·:i à: 'sâúde:·;pÚbliéãj. etlcofu':é)::'êrisfnõtdà::~me~·
diciriá~ ~~· ~~~~
'.·:''~::r:--::: : J.::~ :~ :::~:1e:: , ; 1:·. :•:
;:
'l.ib:;r:~·\: ;- : : 8
:~: ~ : ..
. :.·: ·.co lriobre ·:s·enadar.'por 'iPe.rriambuéô lamefritoli:'qtie i·ô's': mé'dicó:~ 2t~;:
massem:' uma~~· parte ta o .:;co'nsi'de'tável'· .i ri({'O'rÇainêrito~. e-·, qÜ~. ·o:;'povo
contribuísse icom.)tantôs ·=tribu'tos: pará: serem' iâ'a~ôrvidos p~lâ~:classe
médica! :ôbser-varer·porém ,: 'pàra:::m:àstrar ~à~; sêÍW2;'razãb:~ do' 1n·obre: 's.eha~
dÓ r/ que ·Os~:· cOrSO~' j(J'rídiêbá \;tê'mt rio ôrÇâméhtoi c&m·'; a~· consigri8"Çãb
de/105:7sosr~entretantô'.'ctue::·ãs ·escolàs·dê:·med'icfria,-:conl''ne·õ:êssidai'
dê·;de: muitosrg:abinetes::e'~instrúméntôs;::'e'::êom:·mliito·~'mâi'ô'r. numêró
de·:·p·rofessores-,ridêspende·m: ·apen·as>87~:079.S!·~i J c·::· ·.. :·,_ ~- ··· ·~.
{J'il:·'\ Atualm'ente! tâhtetJÍísc: des:pe·sas(;cresÇam; n'ão :sei·· a-~:qüahto·•rrióni
tam·. com' a n·ovâ':íorgah'i:zação} ::rrú~s' estOlf ;persúâcÍldb~l dê~;qu'l:{; não·' :será
1

1
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superior à dos cursps jurídicos~ Com o cons~lho ·de; higiene: .pública
despende o Estado 23:500$: creio que esta: d~sp.esa::é··n;luito . . pequena
se tivermos em vista .o que é nepessário faze~;;quenão é atender:·so~
mente às necessidades·: da: província do Rio. de. ·Janeiro, mas às de
todas as provínc'ias doJmpério, porque esta v~rba é despesa ~geraL
Além disto. dá·s~ para os empregad.os de s:aúde·:dqs portos ·20:000$;
para a .formação dos)azaretos, 20:.000$; . e :Para: :o. instituto vacínico,
14:400$. Eis as. grandes·de_spesas· com a: classe médica, ou antes com
a saúde pública, e que diz. o nobre· senador absorvem as rendas .na·
cionais! O que é isto à vista da importância do objeto e.:da grandezà
do serviço em todq o império? Não é nada, nem é. possível que este
serviço se faça bem· com tão pouco dinheiro.·. . :: · ·:.
Não tive tempo de ir procurar as despes·as;feitas·com semelhan·
tes objetos em outros .países, mas .creio que em nenhum é menor do
que no nosso.
... :
..
Disse o nobre senador. pelas Alagoas. que se devia considerar
como aziago .e infeliz aquele ano em que se ·criou a .junta de higiene
pública.
· .. · .·. .
·
Queria o nobre .senador que as coisas· cQntinuassem. como esta'o..
vam no nosso país? Não era possível, bast~ dizer~ que em .minha opi·
nião, e na,dà grande:~aioria dos médicos do Biode Janeiro •. a causa
princ.ípal da. nossa de~graça nessa épocacala.mitosa de t849 . e 1850,
foi o desprezo, o abandono e o de~leixamento.:em que. as coisas rela·
tivas à saúde pública .andavam f)ntre nós; · Tíobamos. um regulamento
sanitário para· os nossos .. portos, feito .em :1&32:.-pelo Sr. Maia, no
qual estava estabe.l~cido este princíp.io, qu~· as epidemias, as moi és~
tias infecciosas, c9ntagiosas ou pestilenciai~, :Só:: podiam vir. aos nos~
sos .portos
dos
países estrangeiros,
.e que dos· nossos· próprios portos
...
.
'..
. nunca. nos poderia .vir mal algum de semelh.ante natureza! D.e ma~
neira que entrando uma moléstia infecciosa ou contagiosa, a· palavra
n~ste :caso é para t:ni~. inteiramente indiferente;•..uma . moléstia .comu~
ni·cável, enfim, como aconteceu na população .da cidade· da. Bahia em
. 1849, podia por incúria, e para vergon~a ·nos$a; .não só espalhar~se
livremente nessa
.cidade,
sem se lhe -· opor
.
·..
..
. o rnenor: obstáculo, como
também passar daí para todos os outros portos. do .. império,. porque;
segundo aquele .regulamento, o caso era entrar. semelhante flagelo
em um dos portos do Brasil, tinha depois entrada.Jranca e direito
certo de domicílio em todos os nossqs pont()S;. nem havia mais como
fazê~lo sair, porque até as. m~didas .sanitárias: e: a vigilância, não eram.
3Xecutadas por médiCOS, mas por pessoa inteiramente,· estranha :·à
'
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para: entrar
~e:. espalhar.~se,
.sucess.ivamente,. por::todo:.·o:; Brasil
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norte e: ·ao :·sul daquela cidade·:·· ningtiém~ ·lhe:: :disputou ~maisr'a·:·entrada
e :o: ·dom i cílio . ·Se víssemo·s o que ·os americanos têm ·feito contra .se~
rhelhante· -flageló',:se· 'tivéssemos a ·curiosidade:·~ de \ler os regulartten;;
tos: :sânitári·ós'', d'a;:, ;m·aior parte: dos··-~eüs'' po'rtos,~· nos cônvé'née'ría'mos·
do quanto nos foi funesto· o nosso e~ro. Eu· suplico aos nossos· ho~
mens .de ·est~·do:·'que ,co'rts'l.Jiterri :esses' régÚlarhe~to·s·:~da 'An1érica ·do
Nort~/!(ú1+ relação nã~ sô ~{f~bre:amah91a(:éó~o também a:·todas as
.
.....
.-.-·- ·.
_....... ·· . .
.. •,_·_._·.···:,-,:· ..._... ,
.. ,
1 :.·.. :-,.,_...
moJ·éstias'pe.stilenciais que·podem .ser importadas~e _.afligir a··espec·ie
hJihana. 'comb_·se'&ecl·~n,·~:.então·_ ~Úe 'tfngbe'ss·átiô_ ~·tabar· co'rn: as
,~·: .-•t'·;-~·'•.
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q~a~_e.rit.en,ªs; _bom:·o;''6.ordõ~~··sanitários·._-~·:ô~.·~:~zar~to~.·_qu_~~db··~h:Ós
os' vemos' em·. q~ase to.da.'a pa~te.'do mundo.?'.~ . ~.· ·. ~ ..•.
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: ,:.0 SR. .DANTAS dá um aparte. :
. .. .
.. .. .
. . .
:...·0 SR. JOBIM:--..: v~: Exa; está.,completamente enganado, e. que
engano 'funesto! Se V. Exa .. nas· suas,viagens:·à!Europa. procurasse
informar·s~ bem destas coisas, .podia .fazer-nos ·um "grande ser.-viço
destruindo:as,,preocupações ..que ainda existem entre ·nós~ a e~.te respeito.·· Eu ·direi ·que.: na . Inglaterra mesmº, :onde .. há~ muita· indulgência
a~r~speito de·.quarentenas relativamente aos ·indivi~uos·,·não há\essa
indu Igêncla .em -rei ação . ::às·. quarentenas .:rei ati vas ::·aos .:efeitos ,•<é: .às
mercadorias;;:há nesse :país a·mais. severa.,:inspeção sobre -os objetos
que .são considerados. conio ·su.ceptíveis de: infecção,· e que por ..vezes
introduziram . a peste em·-·muitas .partes . da· Europa·~! Em· todos os :portos.: da.Jtália estão· •em exe·cução ;as ,qüarentenas,··e· as •.regras·, seguidas ipelos italianos ·:nos::seus diferentes portos são :tão· acertadas, itão
justas,.que a ciência.·tem:admitido até·.as::próprias. expresSões·:usa·
das> por' eles para designar .as.~ diferentes; operações praticadas: nas
quarent~nas desses: port~s::.: Quem iignora_, o. ·:valor. das. expressões
·ital:ianas,.·.aciorivamente~·.-.·spoglio,· espurgo,··hoje igàralmente.,·intr.oduzidas na :língua francesa e :em::outras muitas?.:Onde .é- que· as. quaren·
tenas, .à· vista de qualqüer.: necess'idade, ·não .estãó. em execução?t.t:
nos portos da França, no. Mediterrâneo? Está o nobre senàdàdóu
quem .o. acreditar muito·· enganado·. Nos· portos: :::da:: Espanha?·; Está
:também
enganado
.. ,É :em :Portugai?:·.Não
:· Nosr .• portos:~da:.:América:do
.
. . .
.
.
Norte: há quarentenas ,e. assaz. severas·. · Eu .·peço· .iao nobre: :senador
.que lês ·qua·ndo .tiver tempo.,o que:.por·lá se passa hoje·.em·relaçãoparticularmente ~à febre: amarela,. não··~:.f~lo ·na cól~ra; tenha·~ a. ,:bondade :de ver este: 'relatório de 1851. do board :of.' health ·de iNova Orleàns .
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e. Laffayette·, ·e ··convencer-se.;á de qüe há·:·quarenten·as .nesse~.;:esfado
da Louisiana;::assim. como.:eni:'outros,. comorlbeposso ;mostrar·.:;~. :.: .
. Tratando-se desta matéria· disse: também o:,no.bre Senador: pelas
Alagoas em um aparte que os. médicos recebiam tO$ por~: atestado
para se', enterrar qualquer cadáver,; C_omo que,,· _quere,Qdo:: hmç~r ;SOb.re
a class.~.. médi_ca do Rio :de. J!3[1ei_ro ..~ p~_qi:Jª. d.er:.l.li.m~am.e.nt.~, ;in~.~r~.s~
seira .. ··:-· . ,:),·· .,..... :~;,
:~· :·. . : ::. . ,._: <·;·:~.-r~~~-~:;·:·;.:~- ~:.-~:-. l.--:i.- . .: .;· .:··:_,:;
-.~---~0 SR.· DANTAS ·.--:-.Não. foi .nesse sentido. Eu
e~pHcarei:
......· .
,.·;.,•J'
.•. ....
OSR. JOBIM.>- Senhores,_ quem tiyer nr;>tícia d.ctQt;~.e, s~,,pª_sso~
nesta popul~sa cida~e .q~~n~o ?~I~ ~r~~s~u,,c?m::~~~~·:fu,_r.orc.~:f~~~~
a111arela, há, de l,em~rar-~.e d9 de~intere_~se c,om}>~. tn~~iqo~ s:e.,~~~~.:
taram a todos os' desgrâÇados, . arriscando' 'á' suâJ saude. e' "'á suá' vick
pára ·socorrer a·· hlülianida&e··,:~ tnuit~s:·.··~ 'm'fii1:á~ Jiizé~~~::,se'ril'')rie~l1Jrfir:
esperança de recompe~·á~;; e' ·~em q6e :;tivess~tn de:p'bi's. s~nab:'~áquela
que a munificência do monarca lhes· quis d'ar pará' dÚ~túlÇão•.dos~··seuf.
serviços. Senhores,. eu ·hão conheço no<inürido classe .. mais desin· .
teressada, e que exérça.·a sua:profissão de :uma maneira! mais~-:nobre
do que a classe;médica do Rio de· Janeiro··~ ~s : '. ·:.· ': . ·.< ··•·. ·· .·,r::"·
Agora S~. Exa;. o ministro do: império :há(de.• permitir-me .que lhe
faça .u.ma pequena· observação;. Desejavà: qi.Je .s·;.~ Exa .. 'me: fizesse
o favor. de· dizer que !fim tem' ·quando•.anexo .·ao: .seu. relatório •a · ~xpo~
sição que todos··os anos faz o ·sr. presidente .da -junta· de higiene •pú~
blica a respeito do ·que .se passa anualmente,:: 'quer}.:sobre. a·;febre
amarela, quer em.:geral sobre tudo·o··que·:é··;relativo;·à;'saúde pública:Qual é o ·fim quê tem em vista .S. ::Exa;: quando dá··esta. considéraçãó
extraordinária :a essa exposição, mandando-a imprimil~.:.e ·:t.uiindo;.a:.ao
seu relatório, como .o têm ·f~ito· os ·séus predecessores?·•:Sem~ :dúvida
a intenção de S. Exa. é que. seja essà ·exposição Jidá,· bem.· considera'·
da, e adotadas as•.Suas:idéias .. Mas· sendo :assim, para quer havemos
de ter uma junta de higiene- P.ública, para:que··então .. esse co~po;:·co"'
letivo, se a parte: intelectüal· dessa .repar;tição 1·:assirir como. a: p~
executiva· tem de·;ser.exercida pela pessoa~ e.·pela;;cabeça'de·um·lsó
médico,. embora de· muita rinstrução, de. muito! talento e ••muita •:capa·
cidade?.
·
:·" ., , · ·
·· ·
: -:.:
· . .~ Geralmente· falando;. creio que· .em matérias desta• .ordem ·que
exigem tanta prudência e circunspecção/:hão. há governo algunr:que
se deixe levar pelas idéias e.·pela .inteligência de :uma só pessoa;; !:
por isso que em toda a parte não s~ confiam: estas ·matérias:.senão
a corporações, e. estas corporações exercem.:-no. seu seio·~um ·dir.eito
tal de censura .sobre as idéias e as prevenções individuais; que aquilo
~

•

..

•

,

.,

..

. .•

, , ,

..,

••''

.!

:....

,. • •.. .< >..

.

"

'"' • , •

·

•.• ,.

1,•

, •·

178

,

.··._--:·~c.·

,' .. •"•-•'•,1•,,

.

..,

-,

.

, , . . . . j,

1,.-i , ) '• I .•.. ~ , '•·•

'.

~~

c .. : .,..

.,..·o\-.~

,,

~

t

\,J ·

que à.primeira1 vistá :.:pareceria· muito-r bom.• ia :um: ou.:,.outro', >é),,_muitas:
vezes . completamente :·destruído e;•.posto·:::de'. parte·.:por.tess'es·~~corpos
coletivos.
., : . ·:·2:
~ n: u:-,
: É:'·o que ~:~ttimamenteoobsenlei em· relação.::à ;peste:.,do·~ 9~iente
sobre uma··memóriá; apresentada::por': M;:.;:l?rus ·à: académia'·de.:me~
dicina: de ·:Pari~. ~Foi:c.essa ·mérhória,:.:aliás :iriteresantíssima,>'i~errletida
a'uma: comissão rqpe·,,~confiando ·em::um dos~àeus.:·membr()si·Tapresen:.
tou:,um::.par.ecer:ou:-reJatório;sobre·:aqueJái memóriàECOm::obser.vaÇÕeS
suas"; que ,parecia· :à .primeira· vis,ta que seriaadotado· por:;aquela;·sá~
bia ·~companhia; ·mas' quando 'li::·a . discussão;.t r.econheci::osi:,justos:· fuh:.
damentos L.com .~:que ·Joi,:: :ele :.completamente:: pulverizado ee-cdestruído
corrt' a:::sab'edoria: que <tanto :::distingue ;,,aqueJ:a· iássociação~·,e·; à :medida
qué···esse :parecer ia.; .sen'do·. :.combatido: é'~que:eu:_ reconhecJ'_,os·:phêbus~
os,galimatias, ós.amphigouris, 'OS tr.ocados de·.pàlavraSi'~os vícios'·do
pensamento=:·e ,:da d'i:ngüage_m~: :e :as: suposições ~gratuitas que :ele .eri~
cerrava. e·:· que .:foram a".~causa :·da :sua destruição;: porque::nã'o :·estavam
. de modo·~~tgum em .harmonia:: com o bom senso que a( ciência exige~
particularmenfe':'em matérias. desta· ordem.:::~·.·,,::::.:
,. ·· ·. ·;····.:·::··~:
.~;..:··Senhóres·;";a::respeito:das :corporações- e·dos·=:corpos sábios:acon'téce·neles:mais~depressa:do que,acontece;·em cada~um·.de n·ós•'>quandcfvemcis: qualquer; produto·:: das. ,belás-,.artes;:rda:.música·; 'da· 'pintura,
da:·escultüraí• :etc:~, Jsomo·sr:jmediatamente, h~vados·· :aúsentir ::se ?esse
produto está bom ou se não. presta, e isto é bastante; nem 'e .:neces;.
sáriO:'para:acerfarmos:neste:·:.juízo; -qUe··saibamos fazer: coisa• melhor,
e .em muitas~•coisas•.é. melhor nada do que·:aqutlo·::qüe•:não:é bom.:".:··
·Não !que~o. :dizer. com~ ·estas observaçôe·s::.,quero .. relatório· de·~ que
falei não seja étimo; mas, senhores, em ·matérias desta:;:ordem;•(.todà
a circUnspecção é pouca,re·.,como !é/: mais . nâtlll~al' qi.ú:fÜnia. SÓ~ pessoa
apresenta idéias, como dizem os franceses::· barroquês, . inà~missí·
veis, um: governo deve:ser .serripre·:mUito prudentcf'nestes:::casõs de
saúde pública~;: em. que·: uma ;·só::. idéia . •errada;' üm :precôric'eitó',?oü uma
supos'iÇão •gratuita,::pode .·Comprometer a vida:'de·milhar:es e-milhares
dos .• seus .súditos. :.. ~ ·. ·.. : . ··. :: •~··,r. . . .- . ' -;: · ·:··.' :::·· ;~· .:. .;• · ·~· :~· .
Não:/e . ipois pela:cabeça de• .um.,só indivíduo .:que:•um1 .governo· se
deve ·dirigir-~, .As grandes -.questões .desta:· ·ordem •. so..:se ;decidem. ;nas
acaqemias,·,apenas pelos· monossílabos, ....;....o):sim~:·ocrmão, .:.....::.:.:e:·esterl_;_
sim. ou não·~.tem u'm valor: ime'nso·~- porque::·:é :o'.resultàdo'.da!·:corisciência :•.e .•do bom :senso cdEr 1muitç~ / É;·O que: sucede a respeito::·dà
contagiosidade:,.~da ;febre· amar.erare~:de·: outras··moléstías:·~ E·"como se
p·ode: estabelecer conio regra geral que.: Sa'ldevem acabar/às' .ql:Jâren•

tenas·e os lazaretos sem .que.previamente se decida :a questão. da COI':J
tagiosidade, da qual as quarenteflas .e os lazaretos. são: uma· conse·
qüência necessária?
·Há na ciência duas opiniões sobre a, febre amarela que têm sido
muito debatidas ·.nas .academias, e que provavelmente· nunca serão
satisfatoriamente resolvidas, pelas dificuldades; do proteismo· com
que. semelhante moléstia se apresenta; mas .eu: q!Jisera::que. em re·
lação ao nosso país consultássemos antes os fatos· que.. se ;passaram
nele, do que irmos esquadrinhar ·o que escreveu sobre ela M. Cher~
vin e M .. Rochoux, porque :isso que estes senhores escreveram. na
rança ou nas Antilhas não· é de modo algum ·capaz de:.contrariar: aquilo
que nos entroupelos olhos de todos, que eu e todos os m'édicos~vimos
no Rio de Janeiro· e pelo Brasil todo;. e cr~io· que devemos· confiàr
mais nos nossos próprios sentidos do que .nos. sentidos . e.. nos juízos
dos outros. Para mim a questão da contagiosidade ·da febre::àmarela
está decidida a muito tempoí e quando mesmo ·não . estivesse completamente, era prudente banir as quarentenas, os lazaretos .e .as
medidas de precaução? E onde .está esse: banimento? Depois ,de tan·
tas discussões na França e· em diversos .paíse·s do.:..mundo,. ·chegou
o governo. francês, ou algum outro,· a ponto ·de· adotar essa vereda,
de abolir· completamente· aquelas precauções, e erri geral ..confiar
somente nas medidas higiênicas a respeito da peste e .da :febre
amarela?
Creio ·que em parte nenhuma, principiando· pelos nossos V1z1·
nhos do sul, de Montevidéu e Buenos Aires, ·que tomaram·.as maio· ·
res precauções contra a nossa febre amarela, e mil elogios :lhe .sejam
feitos por isso ...
O SR. MONTEZUMA ~Não, merecem ..
O SR. JOBIM- E por quê?
·'·
· .!
O SR. MONTEZUMA - Cumpriram o seu :dever.·
O SR. JOBIM- Embora cumprissem o seu.dever. Começando
até por aí, todas as outras partes do mundo e mesmo entre nós;. se·
nhores, o que é que se faz neste porto com o estabelecimento ·:de :um
vapor ambulante, necessidade que foi reconhecida à imitação do que
se pratica na América do Norte, e que ocupa-se em recolher. imediatamente os documentos ::que aparecem· aqui e. al.i nas embarcações,
levando~os para um lugar afastado? E afastando-se~ assim o são do
doente para que a moléstia não se transmita, ou como quiserem, para
se remover esse foco de novas moléstias,·não sÉLexecuta uma. qua·
rentena? Qual é o seu fim senão este:? Quarentena e afastamento:do
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são :daquele.:~_que ·,está doente,1ou. do:.,doente.;·daquele · que:. está .'são,:
não: . é o que constitue a essência'das:quarentenas?\·· (.' :
;;:.:>.·:..:::.~ ifY.\
·: :·Q·.que~,se::faz· com.·.aquele vapor,.;::rião Jé:·::umar quarentena?· .E~· o
hospital.· marítimo: da Jurujuba~ não: .é. u'in:.Jazareto?,:,Os: americanos·:.dq
norte . baniram esta-palavra: lazaré.to,. porque·~ acharam--que; ·e~a~·.crepug~.
nante, deram ·a. estes.estabeleciment~~, :.o;·nome: d_e1 hospitais.,maríti.;•,
mos; nós os imitamos nisto, ainda,.que·.emJudo o:,r:nais :de um modo.
incompleto.
.... :.· ",.._:.:·.·· .·.····
.J)ra,:quererido~se· .afastar.. ou:pôr em .quarentena um navio já~con:r
pe·ste~ouJebre .:amarela: a .bordo, se·~coloque.(esse:'.navio:fora de; todos:.
os recursos, conservando-se os:·:sãos: ao· pé. dos. ,doentes, e· todos.·mis:-.
turados~ é certar:nente;uma ·crueJdade.; mas pode~se condenar este ou
aquele~ sistema mau sem. se ..condenar as.quaref,ltenas;:.,como se:disse
que era·melhor condená~las de ·um~modo mes~o·absoluto .. ·.NaAmé·
rica. do Norte quando aparece.>'e.m. qualquer .navio: a febre amarela ;é
imediatamente afastado. para, grande. ,distância;·. os sãos :vão para ·uma.
quar:entena~de ·observação; ficam afastados;·. mas· fora·.do navio; ·e. o.s
doentes .sãq também. tirados,.e conduzidos>para.um ~hospital.maríti·
mo,.etc.:";Jsto:entende-se; mas·o,que.'se pratica entre nós? Pois,basta
tirar os doentes de, .um navio .em que.:apareceu .a:febre--amarela? Não
será absolutamente ·necessário ·que o .navi.o: também .se .. ~faste do
meio ·dos outros;: que se empregue,:logo os.: mei·os; neces.sários:para
destruir-se o princípio -contagioso, ou infeccioso. como quiserem,,,que.
se pode achar nele er·que: pode fazer ·com que outra qualquer.• p_essoa
que: lá ,entre ou que dele se avizinhe.:tendo ·a susceptibilidade próp_r.ia;
ou como.· dizem os autores a propriedade pestiv.a ·contrária·:.à m.esmaz.
moléstia?' '
·
· .:..
.•·! ··: ···
, .Portanto, a. prática seguida até: hoje no Rio .de :Janeiro: é muito
e· muito incompl·eta,:·e ainda que eu~não gost~ de,,ser anunciado~:·.de
maus presságios, _existindo .ainda-.desgraçadam.ente •.a·~febre··amarela
na.'Bahia e,.em outros, pontos do:. império, .temo: que: qualquer ..dia.:ela
faça ndva ··erupção· no Rio de :Janeiro, e. qu~Ltenhamos ainda.d'e pas~
sar por grandes'Jncômodos,. se ·não tomarmbs::·as. maiores pr.ecauções.
E os :vexam~s do comércio, os .incômodos~:dO-: comérci.o, .O .que.. há
de ·.ser; do comércio?, :.São exclamações que~· muitas·. ·vezes·,: se.: fazem,
mas que eu ·entendo .. q!Je não são: próprias de::-um:,médico, porque<O·
médico não pode nunca .pospor: os .interesses ·da humanidade.::aos, in~
teresses .do comércio; 'os.·. interesses da humanidade: são:~ os j úrii.cos
que ele defe~de: se uma medida tem p&r· fim salvar:apenas,:~lgumas
vidas, é do seu dever contribuir·para que·es'sa·medida.se exec':lte; :os
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outros interesses .são'.. para .eles .secundários. E·..porventura· ·os :lrl~·
teresses do comércio .foram. garantidos. com o aba.ndono quase .corri~
pleto e com, as:· medidas '.:hnperfeitas .·adotadas: no};nosso;. país? E
quando porfaltâ destas· medidas ·uma epidemiá aparece;.o. ·comércio:
não é ·o .. primeiro:a sofrer~·· como sofreu.·quando··reinava··fortemente :a:
febre ·amarela porque os ~transportes: subiram· de:, preço e era muito:
difícil a.um.armador tripular·os·seus navios.? ·•· ·'
·· "'
~.;··:
1: portanto coisa estranha que um médico declame a ::favor dos
interesses• do comércio; quando os .seus interesses: são unicamente
os da humanidade! e. os 'Outros' interesses .coma ·os .do ~comércio não·
são bem garantidos senão.por aqueles; ·
··· ,,.:·,; :. · ·
.. , .·· .
.··. Sr;. presidente, eu não .quero>entrar, ·nem :nunca·· quis··entrar ·nesta · ·
casa: em discussão alguma: acerca: da.·corrtagiosidade da '.febre: ama·.
rela. Basta-me dizer que o mesmo:':Sr .q presidente· da 'junta ·de higie·
rie pública terh admitido ·esta· contagiosidade; embora :às 'vezes :de! .
um modo cônfusó e incerto, admitiram, por;exempló; a :necessidade~ ·
de miasmas locais (quererá' talvez dizer• cond,ições· . especiais); ~e. ·.ao
mesmo tempo a necessidade ·de ·um excitador ou': ·fermento, ,porque
ele com toda a razão zomba das explicações tiradas .das: coincidên~:
cias entre o.desemiolvimento espontâneo. da fabrere a·:presença. pré·.
via de algus·enfermos nó lugar ou nos portos~ ::.'
· ·'· ( :;.: · · ·.
E então .como é que vós;. que nunca: pudestes destruir. aquela:
opinião da 'imensa: maioria .dos médicos·do~ Rio: dê Janeiro.~::qúe:.Jnas
vossas reuniões nunca a .combatestes, .e que a ·adotais mesmo,:como.
· dizeis que· é .preciso :acabar com as quárentenas•e os.. Jazaretos, :como
o dissestes. terminantemente em: um aparte. na ·outra câmar.a.?:< .
1: por isto que suplico a S. Exa. toda a atenção sobre estas·~ma·
térias; porque se muitos se podem enganarr:muito· mais. depressa se
·engana· um só, e os enganos nêstes casos são funestíssimos ...::Já e.m
outra ·ocasião fiz ver ao .Senado··.que: sobre a. contagiosidade da febre:
amarela consultei a faculdade e·· academia. ·:de·· medicina desta ~·corte;
e elas foram quase· unânimes em· admitHa pé'la observação:·de·:cada
um de seus membros,. e: da imensa·maioria. dos)nédicos·: do· Rio de:
Janeiro. E comó é que há quemdiga·que. esta:moléstia·já.se·tornoü.
endêmica no nosso pafs ?.- Pois não· tendo: nüricà .existido· aqui;:.:já ca·
devemos· considerar ·como as·<nossas ·beldruegas:e :os·,·nossos·:toma~'
tes, que são plantas nascidiças.do Brasil:?·. Já se deve ·ela :considerar
como ligada necessariamente à natureza do nosso solo, como aquelas plantas que . sem ~dúvida nunca deixaram, nem deixarão· de· nascer,
faça-se o que quiser, porque•. estão ligadas ao .nosso clima e à natu··
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~~;z~::;ct·o (nç)~s9:;~ol()?;;,'.São;:::s.~m~lhantes ·auposi~õés:l:i~fundâda~ :.otque'
nos 9e.v.e::~faze~.im.uito:;~ednúit.ó::;r:nabi>.:ri· : 1;: d:.nee ,8rY~~.:c/;n ~~c . j·!:L::.
:~,::...,j.\gçr~~):~r:;j,p_resid:~nte)t1 p~ss.a~e.i ·ai· dize_r;~;algünià~,.:coisa';;sobr.e::os
e..xp_o.stq~ .:tD.Qi.s ·: it_rnãos;·::..m'édic.os .. muito: ;di.stintos;;de>:Newt-:cY.ork;!~Ro~~
~"~ye.r ,~nd J9b.n··:~.ec.k;~ qU.e.::escrev.e~arl'l . . sobre~·a.Juri:sprudênciasmêdica;·
trªt?..rtd<> q.as rgd_a.s: de: .e)(p:ostos· dizem .que~"elas:~podern :.ser;~c.ompara·~
dª~: \Ç.ay~r;.n.ctido{M9,nte; ,Xáy,geton. que.:, segundo fà:.Jábülch:: costuma, :re-.
qeber·f!o;·seu.::.~.~i():as)baG.hante.s;:··depois:que.dá·entravam';pfechava 1 a
cay~r!J~·.·.a.s,i:su~s:Jaces·;·;:'e:..:todàs::.aq.~elas :infelizes! pereciafu::llo;:_~eu
.
s~JO>t:: ·
:.. ~.
··:>.j'
:
. ·•. ·~ .:.
,;:;.·:.
'. :.L·:•::.As~i 111 ·~ izem ::•.eles~~quel ·acontece .com: as casas::~dos·;;expostoshpor
q4ase.:i;.t9,da:··~ :··par;te ~do .r:u~ndo .. A .. Revista ,de,~.Edimburgo;·.-.cuja~\aUtori:
dade intelectual é reconhecida por todos, falando destas casas;··,diz:·
"Jªisy . ~e.~tabelec.imentos -..po.de.m:Ls.er~;consideradºs:::.como/umá .grande.
.c~l amJoade.
públi.ca,; que: . conduz-.à::pr,ostituição·[e::~.ao i infati cídio: mals',do·
"
.
Q:U..e .tu.do quanto;~ o: .mais perverso;~..espírito··:humano :.pode~ inventar. ;:·~'
G9m .~~eitÓ,;aí-:\se_:,aprontamr:al.guns exemplos. do ··que,:se. pas~a·~em 'di;.:
·. v~rso.sr pafse"s ;}a .·~ste. .•. respeito~··· particularmente... na::,Rússia, . ;segundo
Malth..us, ond~·:inui'tos-: .con.co.r;d~ün ·que a.. prostitulção':é: ·.como·iem::parte.
algu.rna;.;:.:acbaódo.:ias :mulheres.· faci Iidade, de,' depositareQl :-:o.· produto
~ac:$,ua~Jmoralidaoe·, naque!as .çasas, ·facilidade: qüe:.:ê :espantosá'1lmes.;·.
rno:~~nas:: . cri,adas de. seryir em· ·boas;·.casas•, oriÇie· elas rsem :cerimônia
s~::~pres.en.tam?.00:2.e$tado·.;de' gravidez, :têm .sucessivamente ;muitos
filhos;:,ec.à)irnedioa.:que··os.tem !OS :vãq manda'ndo ·,para a:.roda;.:::hádTIUh}
·t.os: exemplos.~ d.e.:.: c.r.iadas ;_que. :4,. 5:;·e..:mais vezes ~praticaramJeste. ~ato·;
e·. ,que.: entretarito
;,foram.
;conservadás;;:
com .indiferença
n·o meio:: das·.
"
.
.
...
famílias;·< . ··: :~·<
.. i. • . . ••..••. ,'. :· :.·•. ,·:·:;::.. .~ • . • . , .•.. ~ • ·•• ·••
Se~ho.re.s, .:não\:há:.-matéria; soi:?re~. :que·, ser tenha:.iexercido~.mais a
· fil:aotrgpia,.:e·.:a: caridade cristãs .do :que:' esta:,.·desdt:r::os :tempós?de:;S·.i
'\f,ipente 9e··Paulo; .gu.e...f~i .em :ErançascKprimeiro:...que:tratou de :instl•.;
tuir..,de . um:·modo.·:.regular estas casas .. ::,Logo . ·depois.~de.·:sua institui•.;
ção .eJnortandade fpJ :tal ·em.: França qué: todo~o. mundo <quis: abandonar!
·se:melhantes .. estab.elecimentos;·, . mas . aqueleD~anto.) com:~ a~ :reputaç~o:·
e .c.onsideração,,de . .que, gozava: em toda; a:;~rança.' convocol.numa:;gran;.
d.e'-r~união ·de .senhoras:; as, mais ~r~spei.táveis;~e.Jhes :.suplicou:~quei:'nãó~
abandonassem. :e.sta: Jnstituiç·ão,·,).mostr,ando~lhes~ :que ::er:a:- ·nec·es~ário
qüe,: como v.erdadeiras· ,mães, se:~ revestissem~: de· to~ a:, a: córagem~;:pa•.
ciência, e·: da ·mais :desvelada;: .caridade:. cristãs para.)continuarem:-·no:
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em: Paris e .taz~s~ ainda: hoje:delmodo:::que: é .talvez'
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o .mais perfeito:~quÉrexiste .em tod'a:·a~parte2do,:rrn.ihdo;:ou pelo •menos: ·
entre os católicos, sendo aí a mortandade!muitcf<illenori:o ~qlle-·ê ·de:.
vido. às .circunstâncias i espec.iais daqú'ele.:pafs::para'obteri:Ção·;de/boas_
amas. •Nos outros· países: à~mortandade é espantosá; ·daqui- a::pouco
direi qual. é a de··Pàris. Em·Viena,.•e em::geral~naAustria, rtos·anôs·i
mais favoráveis. a: mortandade é--de~ 70:crianÇas ·sobre: 100·, :ficartdÔ'
apenas ·30 :até à idade de t ano some'nte, :fsto·~é;:·nos: anos· mais fâ.:)
varáveis,· que·são~rarós; nos outros. ·ariosr:a.•mo'rta'ndade: é:· dê 80.,:e·
chega até. a 90% .·.Note-seque gover.no~-austríaco, . bém-·como::müitas·
imperatrizes caridosas desse país, por vezes dedicaram-se ao servi-:
ço destas casas com o maior zelo e .caridade:~ possível:- entretanto
nunca puderam tirar· melhor resultado do: qUe aquele que:.•aêabo dê
referir;
,
· · · · ·. :
·· · ·
.:• · ·
Em S. Petersburgo· e: Moscou, durante. seis·.anos, de ··-37 ~-000 ·éx-'
postos. que entráram para ..a: roda morreram 35:. 000; de> sorie:·qliie···só'
escaparam 2. 000 .até a ·idade de ·um ano. ·Em; :Palermo, •em 1828, :de:
597 crianças morreram 492·, escapando: :po~ :·conseqüência· somente•
105. até a idadefde uni .ano ... Em Dublin!·.calcuh:>u~s-e :qu·e:·de•.12-;651''
crianças morreram.: quase todas em 6 anos, ficando :apenas 1:35~.<: ·.
Em. um· jornal. americano intitulado Silman's Journal. of·.sciences
and. arts, escrito por· um sábio·· que viajou por quase toda •a Europ·a'·,~
e que. com uma ·instrução extraordinária· indàgou de tudo{;vem~. cdnsigriada esta observação, que são . particularmente •os. catôl icos :que:
conservam hoje estas casas; os pfotestantes as têm abandOnado .pbr
quase- toda parte .. Assim; a Áustria tem~ muitas, a·. Espanha:tem 67.·
a Toscana 12, a·Bélgica·t8, e a França m-ais:que:.:nenhum:país,·~tem
368; os países protestantes quase todos as têm abandonado.-.'>1.:
. Agora permita-me o.· Sen~do que lhe refira~- üma observação da·
quele sábio americano; . Ele a fez· com o intuito .de·mostrar a. grande·
diferença que há-entre a mor:~lidade·de um 'povo protestante. e a· de·
um·· povo catól.ico; é certo· que ele< me par.ece:::suspeito: porque :é pro··
·testante;:mas os fatos aí:estão~. Esta observaçãoé:·o:resultado da
comparação a este .respeito entre ·:.Londres e. Paris'.: Londres·,· cidade
na sua.grande maioria composta de protestantes, tem· ainda uma··roda
de enjeitados; :refere o.autor, 'firmado nas :estatísticas. que pode con·
sultar, que durante cinco: anos, desde ·1'8:19 . in·cJusivamente ·até: 1823·~
tendo aquela cidade 1.. 350; 000 habitantes;-, à· sua roda de enjeitados·
recebeu somente 1.51 crianças expostas; 'ao mesmo. 'tempo que às
44 casas de trabalho estabelecidas e.·.mantidas p'elo ·governo ;inglês·
receberam, já na idade.. de poder prestar:. algum serviço, 4. 668 crian-
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~~)S;i,\'.e::P~~j~.té..s; 'Jljé~.JTI,O.S,;;PO~~a~.d.n~~_s~~)i9a~~as~~. :-;·~ ~)~j;:;~}i1.
~J·i~~)~ún.
'··Assim, quando as crianças ·abandoriada's:~f~or.àm··.~omente.~1~5i1~i.dãs
,q~~~.~~;·a~en.a~ ... m9,~r:~ 9Jt;lªjrse.xta;1p~r;te,~:as:;Fcriiary9astil.egítilllá~· ·óunc·a
abandonadàs., pot ~seus,,-p,ais
·. toram:,-4:.f668h:Agora>·Patis
cpnbum::
terço
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menos~. de···,;população,..,ipaís .pela:''m'~i()rJ"pa~te ·.:catóJicor:·dur.ante1 est.e
~~,s 9J.9.~P.~.~~9q9~;9~\:it8~1~.9. ::.a 2t.8~~31 r.e·c.eb~u2:,n~:...s.ua :·;ro,d~l· 25.2FlrliJç~,leita~
dq_s, d.C»~~gu?i§ ~C?rr~.r.?m·~Z:d~:J:~:. o~:qlJ~,.~~m~is: da,metade~·;até~a3idade
~,e 'jé,~d. 4:-Jotê.~se~.gtJ.e, i.~.~ta~ :Rr.OP.Qrçã9:_;· de ~::Pári~r:·éurhuito tnÍ'ais\V.~n~
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~ajós..a ,~d.()·; q.~~ i·.~ll1~;n~rJm.ur.rJ,a·~ 9utra)p:~rt~;~c.atóll9a~;; mas:J;muit~·i:grand'e
ªi~_dª;: gy_anq.q::.S..~ :::c..o:mP.~ra,7,c..om·· a::.de~l ~ondr:e_s,;tond.e·:.aper1as;;mo.rre ::uma
pa·.·r.te·..dos· ex·postos ·r:·~···,.·")·M·.r··.'·
,_ '2.···ó~.r.·.~.i.".··;:
S·e·,,,xt·a·-:
:-,,,
.:. ··''' . '· '•' ": ·' ;,_ ... .,; ... ' ... . '. '" .• ,,, • /.:;· ::• .·• ·:.!· ... ~.·:'·'>··.
. ·. ... ' ". .
. .
:}in ~: ~.Lra~~o,~RriDci.P~.I 9a<ppuca.\írnP.I'tandadefém:~Páris,; em re.lação··:a
9.~~rq_~;P.ª(~es.:.·c_atóiJ.cÇs)\~:l~.~rqu~;,a 9asa··ide,iexp.ostos•.:dedá:•:é··apen·as
um,élf.C~Sé:!:9e,;.g~p6s,itp;;~~· CJlanças($ã_O;;imediatamente·imandàdas para
...-. ·(-•• , _..,_

~~Q.ra.;:dª~~-~.:~1 am.as;,;qu.e:,_l,á:vãp·lrecebê:tas:;~~e áJ:respeito':de:~amas::11á

l)~ç 1 ,~.9~êm;·.g?r!s.ücgm.o.:~em.Eto9.os::~o~nlugarej.os"da ·Erança. ro :maior:cui•
p~ct~JPQ~~ív~J; rPOt;tqc:la;a,pa,rt~. há:um bur~_eau·~:d~s; 'i'aour:vices~1 que·' nãb.
~~:.i fl~P~.C!P~~. -as.. =~~u.e s..ão e.mc~n:egadas( dos:expostos~ccpmo ~ todas·~as
q~~;(qy~r~~t,s~.~;;a_lug.ad~as . :Peira.casas·lrípar:ticul·âtes;;>quê', não,;podem
f?~~!.o.: s~n.~o;,por.-_..es.~es_, ~~r,r:~au.~, p_agando.~lhes;;s: bancos;~:er:as ~quecle~

\{~VlJ.:ei)J~.n.t.ª.~Ô,~iPárª ·çr.i.ar:í ·n.ão ~s.ó:s~::l.hes, p_àga'ioiseu: transporte·;zcoin·o
!é:lfl:lpé_m:\ ~á7_~e,~h~~ rqupa, :uu.m:.:~rixoval .. para~ a:'c-~iança,:::e·:rse~pre ?'um
m.~s ~ªd! ·ª11'-~~dp;;. cpr:n o_. ·qu:en se. reti,ram: pata :as: rsi:las·~ :casas~:de r~atnpo
mui.to·
.contentes~ ·'",'"'"' -:
..... :,.;:)
!5b ·:,if:· .c!:.., :-rs<J";
' '•· •' "-' t ' '
. ·.· r:r:N.ªf!lcjS. ~.9Q~a··:y,er:.Q;.iQlJe :por,,:cá:· vai;~ que;;:é'\;a' nossasgraride~:qu·es;; .
tã,C> ~Jqpª!: a 1:Pa~~~·;da:m.a~talidade~;;qüe1sEf obs.êr\la ;no·inosso:.:.pais·l!
~i~J!I~~s:.;P~.l.:p.! rel·~Jtc~r,ip·i dp 1Slj;j rni nistro ·-:d.02. i mp.ér.io~; qu~; no~·~~mh:;pí:t'ss·ádo
~~;. ~?~.;çrJ~~ç~~.:3Q,10.~r~r:am 5t3/ i.o L.que~Jaz; :uma;~pr.opórção·;d~ ·73 crian:
ça~ ~.mortas,· rsobrevive.ndo
:, ap.ertas. 18: '. de
~::100
.~.· ..OuaiJé
fai·rcausa:
·~déstà
', ...
.. . :.;_.,"',"
'
'
' . .
''
mortandade. que. como há pouco·mo.str.ei,~mãôt:é~:sup'efi'ór: à·,rqoerse
o,~~.~rx~:· ~r:n ;~1.91JI1~;·::paíse.s )da ·europà?:_;QuaL é·: a:caàsa·n~dessa:l·mortan·
~~~.~·rq~_e.-~iQ.da; as~!'n1: é..-extraordinária;?-:c·:;;~::·rp:- ·: sc:::::c(; ::~c:::· e
:· .~k·: ~~nngries:, ..as: c~usas ~.da ::mortandade:) des~as; ~crianças:': ;n·a·t Europa
~~~ ',gr;gi.l)l~ri_ame.nte ..a~1 moi é.stias: com~··:que··, en~ràm jás para i ~o·l êstabele~
ci!rJenton ,~ :::.e.llt~e:. nps..:-:·na; :cl:ass.e.• mai.~:·rbalxa cCJo:.:· pÔvoplexiste·~~.urna
p~epç!J.paçãQ . que.: nã.O.;· há.:JQrças; htimana~. ':que::::possa~·destruir:;! julga:.se
q~~A.·:c:~rwe.niente.:Jde.i>.<ar.~:n.o,.t~mbigo·,~do .recém~n·ascido um;a;cporçãó
g~·1 :t.apªc~·;.o~.,de·:.oiJ~~os:·corp.os:drr:itante.s:::r:Não,háTmelo.:,de)desttulr
s~IJ1~1 ~.ânt.e p,reocupaçãp :: (dessa: :prática~íbár.bara. imuita.s·:; crlanças~>sãô
..
.-~,

'

... _...

~

1.~······•!.!-··~·--.·····i.'l,.

~

:•

·"o1"

,

,,J •

-. -

~'

,

.

..,,, " " : t '!J

",' •

~

;

.

..

1

'''

'

•

~··''

.

.

.

.

"

.

185

' . '

' , ,

. '·.

.

' ', ). .

',-

.

•

I.'.

'

'

·vítimas, porque lnflâma~se-lhes·, o :i.Jmblgo;·e~~'Cciníüriida-sé esta lnfl'ámação ao fígado e ao·'peritôneo·; "dondéfresuiÚf. as ·hépàtite~. ·:as·' pê~
ritonites, os 'tétanos; etc ..· ,.),.
·~ esta uma das causas. da morte de. muitas criánças _;queF'eritrarl1
para a roda já com O· umbigo inflamado. 'Além: 'dessas. catisas'há~ a·s
que lá' adquirem;; como as bronquites~ 'os tuliérctílos pülmonàrês que
se seguem. às· bronquites; 'e as ·moléstias . qônt~i'giosás ·'qüe :são ine~
rentes ·a estas causas· e·que·nãtlhá meio 1de'deStrUif; o ·riiúgüet,:e:'o
sapinho; e as outras moléstias··contagiosas, :que :f1ã'ô::há rri'elos de
destruir em semelhantes :estabelecimentos;·-apenas entràu'r'ria'ciiah·
ça em. poucos dias está com '. sarn'asi talvez. porque: s'eja verdade:·: à
que acreditam muitos médicos, que essa moléstia é éontrâída: pela
presença. de· vermes, :e ·estes< cornunicam.:se prÔhta·mentê·~dEf uma
criança ·para outr.a de urn·.:modo· imperceptíveH;···emborá·:rhésmó''riãó
haja contato .. No estabelecimento ·têm-s·e· tcfmàdó todas as: precau.~
ções para ·destrui'r- este flagelo; mas não tem 'sido afé hoje· pôssív,ef,
continuam a morrer muitas·· crianças:de>sárnas~. '~:-errf ConseqüênCia
da sua. repercussão.· Há além disto· um~·moléstià'rnuito:':freqUE:fnte
entre· nós, e particufarmente nas· crianças.:, são as :febr~s intermiten·
tes, que .na Europa ·sãér substituídas ,pela·s. febres tifóides .. Nós' sabe~
mos que o clima do Rio de Janeiro; pOr" este motiVO• hão' <f ma.Ís;'
favoráve.l para a prescrição da espécie 1h'Úm'aria; se\tivéss·emos ·eS'tà;.
tísticas exatas •. reconheceríamos talvez. ·que não hã ipaís: no. mtm"~o
onde morra maior; número .de crianças; comparem;;se em geralas que
morrem no Rio de Janeiro com as que morrem em. oútros,·lügàreà dó
interior do Brasil,· e ver·se-á que é muito freqüenté ''a'éha·rem;.sé'famí·
lias que tiveram 6, 7, 8; 10. filhos e~não puderam" salvar riénhum, ao
mesmo tempo que vemos. nas: províncias do· interiôr, ·eriflug'áres~ afastados do mar, aos· nossos· climas salubres, ·muitoS':pais ·corl'ser\iar~m
ordinariamente até uma idade: viril tantos filhos; quantos ~procriaram:
o que no Rio de.. Janeiro. é muito raro .. ·
·.
· .. :: '·'<< :.
··
Porém, senhores, não .referi aindâ a' ca~sa ·principâl·dêsta· n1ór~
tandade dos nossos expostos; esta ·causa principal é ()·'.tratamento;
que ·é. péssimo! Mas também direi ·que .não: é possível·nas hàssas
circunstâncias que o haja melhor,· empregar outros· meios' diferentes
daqueles· que têm sido empreg·ados pelos ho·meris filantrópicôs ·e·ca~
ridos.os· que se têm .encarregado··desteestabelecimento:.o falecido
c.onselheiro José 'Clemente Péreira, quando· ent~ou ··paral'<à -admiriis·
traç~o da santa casa, empregóu;:todos os :meio·s para Ver·se salvava
maior· número de. crianças, mudou os expostos da ·.casa em· que· :es~
o
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tavâm ;.~levou-os:rpára Catumbi ::tratou de aleitá~IOS!Sde .;ôutro·etmodo;·
empregadô' :;o' aleitameli.to>:' artifi·clal, ;:abandonanáó '-;~inteiramênte;_.::;a~
amas:;·e:: a :moitanchide:·~foi;:.talvez maioh'>o ·re'Sultado· de·:todê>s·íós::meios:
dei·que se têrrr lãhçadO:- rríão ::é·· s·empre·_to~ mesmó :.: :: ;; :" T'
Mas c:iu~m• é; :a causa 1deste ·.mau tnitarriento·?xbonde ·-pro·cede:::este
mau:. 'tratanierito/;.·.se ::nãolL. procedê. ~::di:r.:sadni·i'ni'stração·1:. :.Prgc·ede·~:·:dâs.
amas/ da: iqual idàde·das~·~amas,_ (e não:· temos_· n·enr,·é:·:pbs·sívef·~arrá~ja~
outrasi.:(Bastàentr"ar~s:e._·.nas salas: êm que-: se::acham;,os;:;expostos:com
e:ssàs· amas-·:para· se·:·reconhecer ~a:veida'de:·do . quefàêabo::'deri dizer~,
au·em:2são: ·essas~: am·as:?:J Quais. são:_as,··:mulheres:c-;que·• ~se; 'pre·s:tarri·, :no
nosso país a criar e~sas çrianÇas-?:·:S.ão·:·escravas:t:e :.escra~as quer:ali
estã'b::,·contrafeitas·, :aflitasr,-;,: c·onstran·gidas',· :incomódàdfs·siirias·!,::A :re~ ·
ge~tec:pássela ,:.éontinuamente no: :meiri·<del·as I·. muita·s-:, vezesf::c·onll 1Uma
vâtinha·~ na·: mão: :como;:~qaerendo :~infundi r-1 heS:·r.espeiJot dão·:.êntão \es;;
sas amas de mamar às crianças, mas apenas a ~egémtéJ·s:e:i·afasta·:um
in·stante. áfastam··.ela~ :osrpeitos da :bocaidas· éMiúíÇas{~~aí'fcomeÇa um
cfiorof.~g~r.a'r·:e continuado,· volta outra ·vez:;a ::regente\;:dão::;'loga:·ro; pei:.:
toi·;·porém b'asta :que se, vire,· a:mesma' cênà s'ÉÚnpre;··a~ mesrria .cruel~
déde' da'· par:te :das .amas·:.. ::Esta;àfiJção :em que .:as"Jc.r_iánçà$;.:viverfr: eJa
causa: :principal ··dac-sua ·mor.tet'·iDes:g·raÇadamerite':í ~ão-; étpossíVe_l_. ha·
ver' OÓtras··amas s·enãà est~S; 'ondEl se acharão~ m'Uiheres decenteúf:que
queiram'· prestar~se- a··este ;:s·erviÇo·. en'tre nós.?: Não:ltem()sTcá:{ô:, mis·mo
que há em França, uma quariti'dade·: expressiva i ;de~ mul~eresf-prontás
I
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a::prestarem·sec:a·este.seryiço·,:m·esmo·por:.;caridade\pDevo::_lref~rfr.um

fato:! bem ;Vergonhoso -para·:·o'riossd:,p'aís/e é:.quel'J)'arà-·rriliifas~·pe.ssoas
Q::aleitamento.:é,LJma- especulação lucrativa!:As escra\.ias"~;p'rivadas· ~dos
seus filhos 'são:,mandadas: alugadas~ para .a mes·m~~7:rod·a:,-e;':quando '"lá
chegam:·.procurarp ;pQr •s'eus·.tiltldsi ·e_:,·jâ) n'ã·o os~:aé'"hãni!; . :Nõs aSV:ouvinlosL• que ixarem·se mesmo··· pe ras ·-~roas·; que-~:· se•::_·f he~f; ra;rran'cam :~os: ··fi~
lhos·.: pata ·irem. ipara ;-a· ::·roda:~ 'Cinde vão -morrer! Nesta'·:Jcircúnstârtciâ,
ct)m :·que: prazer :irão estas 1;rnulheres~ éstas :eseravas·:sOjeitárem;:se·a
este: s·erviçoL> -··\-:., : ::·,· ..< ·:;;,,
· ·, ·
.::.[:
:;;,; ./:::·u 1·
·: _-;.- •. ·:r_'o•.--chagawergbnhosa.da· 'escravidão! ·De ··quahtas::Hesgraças\e'hor·
rores·.não·.e;ela;causa !hô nosso país!<-· ~.';::(::: ;~·
· .·: _.:·;,_,_,
";: .'' ContudO'; senhores; ·estoÚ;!persuaaido-dé'\qüeTaiguma coisa 'mais
se··poderia-jàzer em· henefícioidaquel·e·s •de·s·graÇâqos:~:a··'fini·'de· dá~lós
-a~criar. A paga que-atoalmentei:dá:a. adrtlinistraç~o-'às·;·amas~:qcfe se
encarrega·m de ·criar: as drianç.as ~fora-:•do: estallelecim'ehtq ~(que 1rtãó
devia<servir;ienão· dé cas'a de:; depósito); a·~p·ag·a'-"'qu~ s·e:~dá:,é:_~apenás
dEFS$000!- Em: verdade··-com- 6$ hãor é :'possíve!:1quà'1ám·a: alguma ·'de
1
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fora;:·se . :queira :·encarregar. dà. criação ,de ;!Ulllá criânça; . 8)\quélntlav~éi
muito ·diminula~.:é insignificante; eu:níesmo.)'tenho~:sido medi~n.~ÍrO~tde
pessoas,.,mis.eráveis. ;que,;,me ..têm::pedidoi:J:ec~mendaçãOJipara:.obter:.
crianças a fim de criá~las·;·· conservam-nas ~s,~~ a.;(,u,:10:· dias; ie• v·ão. le~.
vá~las.• outra . vezt pórque· rião~~é··posshíel: •:Vésti~las~\ ·allmentá~las·: ·e:··tratá-las :com: 6$ som~nte. ;por mês!- É :certo··que)~t~mbém:::créioriqüe sei~.o:
· estabelecimento·,der.·tO·,. 12 .ou:mésmo .24$;,?naGproporção.:~;das; ·vaota~,
gens que. :se . derem,, crescerá.. .o :número.•:de):expostos;=. 'êle.?m~odo.:que
nunca haverá ·dinhe:iro qu'e ·chegue; .·mas~, não~se,..diga que.1,0 :estabele.ci:.
mentQ teye, o.·~no: ;passado um· saldo.; de .. ti:OOOS·ir :porql.letc.não,ise: '=au::
mentou o_. ·salário das::·amas·.:externas·Z·r::·-.; ;.:.i .?r:. ::·::~ ·:;:, ::._, . -~ .. ··:r c;:2.2. :.;:r
· .· · Não: me,:estenderei: :mais sobret.:esta> matéria; ~/receando~cfattgar::
a· paciência~ do,.· Seriado, .Hmito·me:·;por hoje .âo·:que.:.tenho-..·dit,o.;:...é~
OUtra :;OCaSiãO falarei :Sobre:, OUtrOS:. asSuntos: ·QUei:julgo.-\ também. i :d.e
grande. importância.:;.• (
-.c·
::. , : :. ; .
>.: ,··:~) ,~:~;
· O :SR:::··VERGJiEtRO-:- Apesar de;:me::faltareni -forças.~par.aientriu~
em. u.ma·discussã~;como;:;exigem as matérias:·:de,que se:Lt~a!a.::·;não
posso dispensar-.rrie;.• ~·em .faltar ao. meu·.dever ,·.de :e~por~_algum:á,,_coisa
sobre} um objeto: que·· tenho estudado: pratic.amente, ~.:a: colonizaÇãc)'~,
... · Dizer .q~e a:·colonização.~é::útil: e.:necessáda_;ao::·~país, é;~diz~r::;~urna
v~rdade·, ;QUé. todos .. reco.nheCem. A·:_questãO:: não ·pode .versar.:! senão
acerca. dos. :meios:.de ·obter :a emigração ·:européia:::para:_ocüpar no.s·sas
terras,:que ,estão p~dindo :quem::as~:cultive;j·. ::: -:·~~.: s·;.:y: :::; c . ..:-; :~ ·:
·,, :. ·Para . isso. •será, necessário ..consJderar: as. diversas? espéci,es, ·:.de
colonização; :.:Ant~s :·.de J.udo a coJçn ização-,é:, subsiada~· o~·. espontân~a~
Também jul.go:. Jo~a;de .questão·;· ·em ~ese~ :que, 8;, colonização respontânea é:superiorà-·subsidiada, é,,mais ;vasta e· nada· dispendiosa':/ ~-.
.. . Mas estará oc:Brasil nas. circunstâncias de ·atrairrSÓI:p.or.: sua•von- .
tade a ernigração:.espontânea?.·lsso :não . depende da·N.ontâde·j~o • :g·o~ ·
verno.; · ~~- necessário que,·os emigrantes:.qUei.r.am r:~Vir;~ié:.necessário
excitar sua •. :yontade,.-·e ~não sei como 1se.·: p.ossa fazer·~ ta h·; .sen~o dns~
truindo OS países donde a. colonização vêm· das vantag~ns•..que:.:OS
colonos. :Podem:i·:encontrar
•. no ·Brasil;··.En.tretanto;.isto,•pode.::concorrer
.,
......
alguma coisa; mas é ainda pouco eficaz,.1e :há de Jevan~muito:tempo.
.. AiQda·, que o \govern(>":mande espalhar:~escritos, :há quem: . contradiga esses_··escri~o.$,. . porque..a .emigração.:para· outras par..tes.:tem.qr.i_a~
do grandes .interess.es..·.:_.:Essa :-massa~-~de:,,,gente . que e~tá: emigrando
para .a América,:do!:Norte. ocupa :.Um:·:'grande :número de barcos·::que
tiram: a\(ultados ·fretes ,do~ transportes; ·há. . muitas· cas.ás.: de. ·.comér·
cio que. estão· encarregadas· disso;·, é um: ramo de~~ muitaJmpo~tânc_ia
l
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critas2·pot8eles~rsãcPmals·).acreâ.itad'âs ·e-ntrê··;essa~.(:fê'nte'lque~fsé·\Hispõ:e~

a :ie·mig~â~~~do'>qü•êt\o§;:;ésê:rifÔs: dciá~Js'âhiÕS·:: i::i·;i~·d~~{:;~.2f~
_· _· · . ·!rtiCf;?·_,,)
. :~! '::; ::J·st(f;:ê. ~éxpêrrêficra .tfeltá:; ,é,Jé{: r·aiãtf 'o: ::mosfrat}) .:oãaà ~·'ufôi:~·ácredlfá:

m·ais··:nos SeÚS·-~~árês:{e :stfpõê>>·quê?,oà' Jlõmen·s :; qÚé3féstão c;âê"i ffiaOqiJieJ
rem, iludi-lo. Quando o que se propõe a emigrar . recebe uma éartâ~
do2séu '::parenf~.H>t~ ã·hiigo::efii qtie ~~n~·rcó~t~·=as va-ritagens'-·qú'~:·, ~stá .
gõi~hi'db; :=:pr~sta~llie~::~e·gúrl:ú~entê. fó~o:~ tf 1cnfditõ .(·;~:2,'.: .·\ u:!
:_u::::~
· É pois. d~·ste, ·modo. que thâvem~s ede di'spor::a :·erri"ig~àÇão;)e:s.pon~·,
tã'rl'e·a ,::assim :é:'qü~ ;f1aveitfos1 CJé;prep~ra~lá'~ mas()aevemos ·~~p~r'ai··que
ela; chegÚéPistcf: éf:qüê::osf~mig~ahtes; sê:cõn\/enÇarrt; de~qÜ~ 'faz ':mais1
cdntàemi'gr~ú·:Jpár.a··. o:s:·Bhi~lF dO'': que':' pa'ra ·~a-·;Aifiéfi'cá::dóuNdrté .:~r::,.i! Jftt
.:. · ,r ·<?o~vem, pdrtantcf 'piirneiio·;·que·'tudo 'qüe•·:oi gôtern(r::promôva ·:a·
coloh'iZ'aÇãôiSúbsidiàdaS!t:Eriqúáritb; ainda!·'âssim~'te.ríllc{'âlgcih1·à's bõsêr:.·
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. · ,us::r::.• â!c<, .~··.::.··· ·~~:-~·:~~ rhi.:. • :r~'üfi : c ::::·,;>
... : ··)n~nobre;;min1istro·par~he ;corifiaf tudo•aa:vê.ridà·:·.aas .'terrâsi' 1CêfSr~;
ministro'· do~ impirioifaz:·r.sihaPnegativó)~ e~, éu 1:drgê)! :quê :lnãó 1iiêvê ~cbnL·:
vações.à,~fázéf;
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.,. . . ,:-:o:.sH~~;cvEÀÓWEJRQrr·.,:,,cE•=argo ~mars ;:qúe'~'o.:\i'ftieréssel~{iôcsrásil;
pede, 1 t:tui.:na~- ésé~e-spallíe··!. íh~·is-' a';; pôpuiaç.ãó~~'dôrrcfuã :e~tã":·. fqua~f.êl~o;
d·a tnos·s·a. p~pui'~çã-o·~écestar. demâsiàdafn~ritê e~·prãtftãaa:. buâritas·~'tl'ês-'
soá~s

corres"póndem :.a!;;éàdafílegÜa quadrâdà;:;nó:~·qügar~s ~quet?sê cfiierrr
povÓã'dos?_,Mü'itoopoüc:às·;:·;·sbpónho·: qúiPa:s1 ctêi?ãS':~q'liei::secdfzieri.~- 1 ·pcP
VOadasVpódefu:''â(lffijfjr :àfnd.à'\:tafvez ;50 ~-ÔU·-~, SOi~â1~fó'si·_ m,als:''de:'#opulà~'

Ção/ .iPareêe·.;rf.e:::quê~'],~·~tífia·inda:;·modei'aéfO:~n_est"é1 :~~m::ulô.: :;\::' .u:·,·j.·,::.:
,: :. :·: :.senhof'es:·: o~::s'fasil rn'ão êstá·:povoàélo :ocomo·1curiip're:: érii .·:·pârte·::aiL;·

gôm'a .'-AiémPê:li~~o·; .~·ãh :fl'â1 :agricültlira~'Jà n·ãacser·',êh1·'alguma,~·~.cha~â~:
ras em torno. das grandes. cidades·; ...não há a a_gricultura~·aa; arte ~q'úe1
fàz.: •'dom ,· iqué': !.'um !! p~eqÚé'it(f'' ferre nó' ::possif' dar:;_;fi1u itá '; ·proaií;Çã'o t· não
tefuo)i: àénãcf·a·,::àgribülfura·:1 s'efvagêm(:rn:~:·:::,;_:, ~1Y'!:itk~. 1;·. ':.::·:1 · ,}·:,; ::· ~- :.• :.. Tq
à'uaiá: :aS' regrã's ·::·aâr:fióss:~ i'·ag·rrcultürâ?: .··Entrar·,: hos:•matos, :quei::

m~·lo~, ,qestr:'-:~Ho~ e.: ~.~P,e>,Js,<lançar· 11~.s _qin~a.~.as. ser:n.entes- . e_m.<ço·
viqhas._ .Qr~,;iª_to LP~();~ cultur,a; :é:,apena,s r:lJ.m re.rn~di_9;. in.dispef1sá.vel

n~~ ._nps~ªs: circ.u~s~âllc;i.as,: porqu_e n~o.) s~:·P.e>,9e·~rotE!ªr um::sertã_o -sem

destruir os matos, e' os meios de destruí-los são ferro e fogo'·< ' . . '
Estes. meio~ ~ãp. muito: desg_raçados_1ftá, verdade,,;porque com o
f9go. destro~m,-se :o~.:elem~ntos::da.Je.rtilid~d.e;.,aqueles ramos, aquela~ folha,s, que q~viail} ·:ccmvert,er-se,; err,t •hÚm_US~ .~yaporall)·Se(COm .:.0.
fogo.., D~po,is de,:faz~_r;-se. essa .Primeira·-.destr_uiçãQ...e.,ti,r,ar:s~ :·o_s_. ·1pr,i·
meiros
frutos, se
.. as terras
são-. muito.
boas,
.pode·se.!no
.. segu_ndo,;
e
··
· ...·, ,_.,.,
··-":':·'···'·1
·.. -.; ... '···_··.··
·. • ·
. _·· . l .. .• r··
_ ·. · ..
·.
àS-Vezes. no. terc.eiro-:ano,-rep~ti_r nelas,· (l·, p,l~n~ação:;: roa:s dep,oiS·:•Vem.
o 'capim. qu~ se assenhbria 'd_a_ terre_(19~ Qã();·.~.e.i:Xa>yil)gar .as\ plantas;_
Seri_a então neqe,~sá~io, .erppreg~r- ~.arte, e.: .é,1o ,que;nãpts.e ~mprega.
E isto ~ nas.~terras.-boas, porque.. a~. más. n~p d~o senão;a primeira
folha.· , ... ,
. ·;! .· . .
•.....•. _,~-. :·:·
~·· . , •
.Não nos .iludarn ·os .ex~mplq~ .dE!. fo~~::- ...es_tf:} ~J1Elgóc_ip dev,e. -~ser
estudado no no.sso país; .cievemos ~s:tuclar ::~s, Qossas·. (n.e.cessidades:
nas circunstâncias ,ern . _que no_s .achalflOS .-:; •·; · , .. <'
.·.•.. -.
·
· .É sabido. que. de.sde· o princ(piq. qs prgprios donatários- das caph
tanias .do Brasil . ·foram franco.s em conceder:.sesmarias.;- concederam
~u.itas até- que se -~~corpo~aram à_qoroâ ~PF -meto de co!TÍpras todas
as Propriedad~s-·do·~ -d~~-~tári()S._ Ogov~rno;f.oi tambêm liberalís.simo
nessas concessões; assentou que concedendo muitas. terras 'pr:omo~
veria a agricu-ltura;. foi um erro que cometÊm, porque. ·todos. tinham
a ambição de po~syifmuitas_,terras, mas p_oupo~ .eram :_~qlleles que se
dedicayarn ao trabalho .delas;. quer!am ter: o.,pn~zer:de. p_os~uir. tantas
e quantas léguas de terra, achavam isso ~:~m:r..ega.lia. ·
Resulto~ daqui. que aquel_es _q~e . não,. podi~nk·-qb_ter .sesmarias,
i~m _por si_. prl?cyra.r terras p_ara apossarem-:.~e ··.d~Ias.; ,porque·.tam·
bém .houve outra Jraqueza, e foi_ o:autorizar~~.e. 1a..poss_e >Essa· auto~i~
zação não foi compfeta;. mas O· fora,!, das Sf:}Smªri_a~ -dizia:~ "Qu_ando
se der alguma s~sm.aria,, se hoyyer al,gumcpg~sf3iro,;est~ será con:-..
·- templado,. será. rate~_qo •. conforme seus,:~m~_ios:[:;. ~.- por.)sso se .chama·
vam ratas essas por.é;ões, de. terra com,,que.-os po~~erros,Jicavam. ·O
mesmo foral ~eterminay~ :que se ,desse. ;p,ref.~rência àquele que. já
tendo poss.e em .ym: terreno, porc()rres~e g(),rp ~ putros- para aquJsição
des~e .mesmo terreno ,-para sesmaria. Daqui ._f.oi: que resultou o di·
reito de posse. :' '.·
. . '.
,:. ;•,, .. 1: .·
) .
A co.isa co~reu assim até. o-ano, 23-.deste :século, ~ns- a criarem
posse e outros a obt.erem ses~arias; ..d,issÓ re~ultou :0 mal de ~~ .espalhar ~ população pelo interior do país,:.Pq~que o. se~meiro não po·
_~··

~:

1.90·

~---

·._~··

I
dia. cuJtivar.:a.·grand~\ p()rção. çle .·te_rra :~Q~.~·:\obtinh_a,.:ttH:is!).rn.p_edia que
outros a cultixa.ssem}.e.:.:.aq_ueles ,queJ.queri.arn cultiyar _tive.ran.l:de entrªnhar~se.pelo .sertão .. ~._: . :·
,._í
'
.·t·..
· ··· . . · ..•._
: 'Em 1823,:a requerirn_e_nto .meu i, na. asª~.mb,léia ~CRnstitUjiJ~~..:SUS~
pendeu-se as datas de sesmarias; não me ocorreu falar tamb~m_:néi~·
pqsses,.mas. requeti _qu~ s.e ... nomeasse uma comissão.__ para .fazer
um
) _:·. .
pr,ojeto
sobre .a:. distribuiÇão
das·... terras,
pelo que::.r entendi
qUe:.o· .ne~
.. -· ·. _, ··,,_
;·.-;
•' .,.··..'!
.·
'··'·••: '·;
·... :..::,; ·:·'···
...,:.,....;. ..,;·, . . ::
gócio
.das posses
ia'·1ser
..ultimado
.. A ·comissã·o. foi·
nomeada,...'L'-e "·:•.,
.for~·
,.'<;; _· ...
...... -:: .'/
..
·... : : ' •·"..
;",';...··.··.:·,·;.,......:1r:_·h-·
•. )
rt_lUI()u-~~:o projeto. Não ;m.~:J~.mb~.o:agora .~~;.~1~~.fo},-:,~pr~s,~n~a~.ll•. ,sei
fi,ue',eú,_era_ membro da co~Js§.~·o.· sei q~e.:!i_~·Q.._pr'<)jet§;'~~c·q~e:o~~-m·~·~s
companheiros
o assinaram.
Infelizmente
porém te.ve .. lug~r
:.a diSso~
.
. . . .,,'
._., .·.;c_·:_;.·::. . :·j·.: ..
.. _.. ,: .: ....:._.·_, .· . .
..
•.
'·,'. ,' :.. (
lução da assembléia constituinte· e dissol\(ido ficou esse_ neg9pio. ·
''·.'~·: ó~póis'disto feito nãd êsK· n'a:·câm'ara :Cios :ogi)utàdos r·carrto na
àsse~bléiá provinc.ial des':· ·P~UTo e··no senado:~l~)úrtiasnténtàtivas· a
esse··respeito, porque séntia â' necess-idade d{reguf,lí>a distribUição
dà~' térras; 'mas' nunca:. for :pds'sivel. obter' edis a;: nenh~rl1[ ·.... : :; .
..· '.. or'a, e;s'tando. s.uspênsé cbncessãC>' ··cie .sésmâriás.• ·:os' que· i que~
·"( ·_ .· ·.. ·
-·r:J. ···.·.·' ..····
·:·.:.
--··.: .. ,,
riarri terras tratavam de' cicúpá:.las,- 'pórqí.Je estava'm fiados em ''que
te'riari{odi.~eito d~ poss·é·:· ...:·:· ,· · · · ·· · · · · · :-' · ··
· ·
·
.··-,;>,-1·~ .•- ..
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·: · . O SR. COSTA FERREIRA dá lim aparte.
. .. ·
,_.;. ' ': ' -'·.·ô
sR. \il:áGÜEIRó ~Só fá:lô daquilo\1Ue'se'i':,não'.sei. dê::par2
- '"
- ;_ ·: .
... ,, . ' :·-: . > :_
.' ··'" ., ·, . •·- .' •' ''. ..
. ··. '. . ' '', _. ···. ', '' ·' - -.
' '' :· . ''·
·t· •·....... .
ticulàridades' do norte. o =negocio regulàvi:r assim ;no. sül; vi o Joral
qÚe.·-manda~á preferir o pbs~eirá no cas<>"''dê d_ônéorrêrÍcia com oú;.
três, e··qús·Ihe .mân-Ciava 'dar'Uma ra.táconforrhe:'sô~s t8rÇ·as';'.ho~~êas&
•_'"1• ·, .- • .
• .. , ··:
··,···
·,
•. ;.
"··. \ . . .·:
. ·•· .•..• ·-. ,_
...
.,. i "·· ....
,.-_., ·.. .., ' ., ;.··
•"- :····
.•·•.
de terem·-sido dadas em ses!Tlarias _as· terras de-que êstava:de'· pos.se.
Não digb qué em': ai'9bmas ;proVín:cia"s haja outrás ·crrsposiê;·õe.s:; potque
as capitarliàs dei Brá's'u ·erarrt éonsideradas como. •esta'Ciô$; iridepênden~
tes,. e segundo ·as representações que faziam os ·tê-~p~~tivos·~do'n·atá:
rios assim ·vlnham·· as resoluçoes>; Essas ·resoluçõés~üri'fas··vezes·:eram
arhpliadásiãs' outras: capitanias'; •Óutrâs-Vézes fica\iarrf somente haqile;.
las para que- eram·: expedidas·;·-Portailto:nãó::me'•adtnira· qüe liô Ma:.
rdnhão:OlJem·' quàlquer outra província haja disposi'ção·:·diversa.;·t=alo
·somente ·do.:'que seL.:· ·
•·· · ~.::.;,· .<:.;: , :~. :.. ~, · '
,. Mas, como: el.l diziâ;-logo qüe· 'foram:. süspehsás as: pôsséssoes:·'de
se.smarias; começou a gra~de :concorrência._:dos po_sseir,os; ~e· .então
foi .que. se ve_rificou. a· grande:.'in~~são, da. provín«~ia:.:~e'j ~.::: ,paulo,,•de
que tenho.cor,hecimento. E~,sa:invasão:·foi ,im'ensa,~:estendeu:-se a·.po·
pulação~ talyez· BO,.Iéguas pelo ,sertão até, às· margens· doJl,araná e,, do
Tietê; tudo i~so está, ocup.ado; .por aí não. há! um ,palmo,de.:.terra "de
que alguém não' se·.,diga: dono..
·., :. ,· :::..· " . . . ..~, _ ;:·. ·_:.·:; :•.
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•.· . Em -oütras partes aconteceu :o·: ·niesmó;~',hâ~là''gr~n'de '.sert~o en·
tre Minas·:e ;s. Paulo,· des·âpareceü; :'hâvia.1:tamoém;•sertãoJ entrê':JSr:·
Paulo e Rio de Janeiro, desapareceu igualmentê;·:ehtrm·;~todâs~aqüe!
las: mataS' de' :que se; podiá'·!tirélr proveito: foram' invadidas: pelos posseiros; ;.,_.,
··
·... -~·'
!'.: .. z:· ·;;,
::..>·'. :.:. .:.:> .:,•·:.: . .

em'

.; Eis ·o ~stadÔ:
que O' nêgóeiÓ '~~·:a eh·~:•. êtestalofa gfahdEf.coisa
,, .
que ocorreu' sobre . àt~i'das_terras ~··a;demorou''tantos' anós;·hâvi'á
uma luta ·g~antlê ~e i~ü~re·sses: un·s ciúe~!~ur{·_qué
+ês.peité:sse.~:~ó
..... ,··.\-:'.' :··:.·::l,i:..
;:·í·:· "·.• ...
;":; ..
o direito, e· outros quenam. ·que··· se' re~pe'ltass·em
os· mteresses ·ena~
I ':.·· .. ''•
i···:
dás. EU ;p'ertenci·a; a ;esta op'i nião, pórqô'f'éram i nter~sses' criâdàs ~de~
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da r)rornés·s:a da·~-ref qúéi'::dav~::!f>it~f~rê:nófái :â9· pos:S'eir'o:·l::,_!t:·:~::~
.Aí-~fu· ·.di~s~/.!a.t~·car .a~: ln~~re.~~~~,~:;·dbs 1p;d~~~etto'i :~.r~ ;;prq·~u:~.ir~;:;li~~ ·
subleyaç:ão' no se~tão; .:d~ce.rfo. .. qúe hàylª de 'pro~uzi.r: .üma ~4~.1~y:;1Ç~~
b.élixq·

o dize.r-se.·a _éss_a .gi,an_de· rnàss'á ..çie: populaçã'(i cjü~. ·e,stà,·.r~a. râiaS,::d.q
sertão:·" nªo.'ter#es· ag~i. c·9·i~-a-·neD~.Y'~a .. ~'\EH,j:ichâva ·:me~.m~· oú'r~
dificuldade; .não s'êntlé:i'.õ''gov~rno:.Co.m forÇà:b'~:\stante~'paraJazer, executar.
éssa ._,,;_,.:
Ie(' para :Jâzer'despêjat:ã
..esá~s~.::}ll~Úvíd~o_s'
:~:;~ . d'fzer~lhe:
.
:... ·.:_..:.:...
:_,'.':'":.:·- ...... ;,'.J-...
__ -,·.:.:- ...
.( .. :.:.:
"Isto é do governo: se -querem agora cdmpr~~m,.. ," qigo 1QY~ . () ,gcwern.~
talvez não tivesse fo.rça para ex~cut,ar)ssõ',·:p:c)rque:··nes·s·é~--~orifi"ns
da. população,: nessas .raias do. sertão.,é
Qnde a..\.,.r' autoridade
tem menos
I.: :
<.i<
,1
fo.rça .. Citarej ,~m, /'~~~mp~~· .Uma :ca.rª\f~ma de.~Min~s';: que:, ~~g~i.u
flip Grande.'âp~ixo. ,P.9tenfreGofá~, e.\s-:· R;áy!o . ·.tf:o.i, ,9CÚP:~rjJ,r~a:,9~a,·r~
de· exters.~o.·.n~ 'provi~~ia ,~e·f0atê>: G·rossó.ja ;~~··ass~nb,~·rep~.d~ t~pa
a face qlle~ ~:~r~e ·~ar._a . ~ :~arar~\:~ ch~~'qy~··~ -~~-r~~:: ~a:·~~~p'á~#,~,;·~~~.
divide. as:. águ,~s para.o ,Paragua,i ~.,V,eja~s~ ,pprta!lto .,que .. e~ten.~~~i rnensa nã.o e.s~á·A)cupap~ por. po,~sei ros. ~-~ q~_e Jqrç,a pqde, :'t~r
~- -~utp~
r •,• • •
'd
•
.
.
d
I
á
I
.
·
·
n a,ae par~ .. .eS))C ·.os.;,,,.: ... :.·: ....... :. ". ,,...... ·~~.-· ··:·· (,'····.i•·. , .::•. ·-:·::j_;
Portanto.,.asse[lto. quejez;·_bem a:; lei COJTl•:.o ,r,eguJam.en;to:J~m ~ctar
direito a. ~~se~:. terrertps 9Ç!Jpaq(.)s _ó ,Mas~ a: gr~nde'. ,di.fi<:ul~ag~~ . xeP,i~o,
que ocorreu na.-Jormação,·q~ssa . J.ei,:;foi;q~e.;:n~o.; se.::ctueri.é:l! ~espei~(lr
to.c.Jos QS ·inter~.S.S~~::9!J.~ .~e.,tinh_arnJorll)a_Q(),: n() ryl~iq de~s.e apancJO·
no. Afinal foi necessário condescender, respe_itar ~ ':ess~s )nt.~r~s:
ses;.· Hesul_tou da:!, iÇ9m~:'j~ 3 dis~~. es.~~:\ e.s_t~9o~ ,~m que, IJOS~· açb_amos.
Dizemos que~· o Brasil: terh;·muitas :lé~üas p·ovoadas·:~·~mas,·de·;que
modo.? Eu digo"que' ainda!o mU11icípio' da'. ·cort.e> não.·está·:povoado~.como
deve. ser;··mas .também ·muitíssimo ;':longê de'::ter; .a.'·: agricuJ.tura que
deve. Produz poüco: mais· 'de nadá em •relação ;·àqui'lo que::podéEproduzir quando se~ introduzir àr•.verdadeir~h:agricultura. ,:p~r-..ora vai.;sê
entretendo, deixa-se descansar o. terreno·ipara;ao •.depoiS"Iplantar;:;:o
1
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quecs.e,àem-iapurado:,mai.s ;é, a:..culturat,dO:;.capim,::alguns ··pomat:es,;~e.tc;_;.
tudo:~o~· 1~ais ...es.tá;abandonado;L.. ·.5;::·::~::: >::::~!:;: ..::rn:.·
\!.;,~:cç\ ?:1 .:-.. :sn :;u;·.·
Saia-se. dàquh wá~se:::a· i :Santa: G~uz:c:e: ol!ltlio·s·: I ug~r:es,, . e~; yer-:s.e~á
os:. terrenos:.. comp.l eta~J'1ente :.. desocupados,:·. :Pbi's:.' ~todos ):e'sse.s .·.:terre·
nos :não:pod.e·m: produzir,·:e<mi:Jito, ·uma~vez~;que.isej~m industrialmente
trabalhadós?~,;'cér.tament.~ que!.si.m;:::e···:pat:e,c~~m·e.r:que, :acquer.êr:sed~~

zer.1 algum bénef:ício·.'à.J ·lavoura;·: devia~se::::pr:incip.iárJ pelo::municíp:io::-da
corte:: :~Ah :' menos::·.· apresente-se·: .este ..municíp.io; cuJti~~do'ó·cot:noPdeve
'se'r.;:. e:: será:Jsso:~um ~grande ·:exemplo ::pàr:ai.'q!Je.~a-:i ndústr.ia\ agrícola :se
estenda :;pelas :províncfas.:p c;i· ;;,c: L::..:· n ~,-~··i·'d::c1;L:::.:~ :!:::·
·
.;;:;· :. :~Quanto. . :à·s outra~f:províncias·,:,tambémí:;digp·:,que .a,mais;,povoada
.
.·
.
não tem a s.a parte da população ·:q!Je.lt.pode;:ter,i~Senhor.es~:festot:ncer~
to; que.se.::pudéssemos r:eunir: a::pppulação:::de .todo ::o;.império::~em·:qual
quer :-;pr:.ovincia,: ainda:::de.ssa:Jriesma: soQr~riªm te.rras p·ara::·aconioda:r
oiitr.à.tant(ú: .. >".' ·:J~::~ b::>:: ::.:.
·~·"; ::."~· d'· ,i:
~. ~
,,ccins.idere !:portanto;,: o: nobr~é::·: ministró.::esta circúnstância.:.que:_;'é
particular: . :ao~::Brasil:;e ..que. ;inUtlca-:.s,e ,d~u:>ne.s: Estadps:::UriidosK-::lNão
nos,:Huda ~a ·marcha que: aH ::.se -tem.:;seguido~~;~ Nos...Estados Unidos·,. desde, o.. pri9cípio::· não,::masd'lá.,~trluito ~tempo;, não•tSéidá -terra;.' :vende-se:
DepoJs,,que;·as; terras:~são;:medidas :_e . ,vendidasa~população.i.vaF mar.~
chartdo :a·:óito;· .as terr.as:~_que;·(s.e cultiya:m· este·: ano; fo'rmam~·limites
daquE!ias que.:.se :hão, de::.cultivar:~·para:.crano ,seguinte.; ·os ·novos; agri~
cultores.· têm·· os :recu.rsósúodós ·pr.óxinibs:,·s. Entre nós::; não•. acontece
isto~'.:,
·-~~ :~}~··~~·~·~ . ·
.... : - ~ : -': ~: ··~ . . ·.?:(; .·i:)·~ ~"·. rt· :. ·. --~-· < : '-. ·s .t:: :;'){.} :~.::·~
·· .<J Gosto:·só. :dedala··r. ·daquilo.~qUe:.;sei.pveJa-seLS·~ .·Paulo:~·;onde;/estão
ali;.asiterras:.devolutàs.:que:·se··hãp:.d'e·: mêdir.<:pâra~:v.ender/aosí eririgran•
tes ?ó Não ·.:há/senão: um ...canto>que, :v.eite.: para: 'o Paraná :até·~·o: :.rio :que
hoje i·servei de:: divi~a: à~·novaz·p·rovínciá;·.:.nãoJ há::mais coisa: nenhuma:~
Pelo,Jado do\·Ri.o': de;.;J~neiro:-:todo :o:·:mundo>.sabe ~queaudo·,está ocupa:.
do, tudo .está·,:coínmoíne~
c~.:·:. ~·. 2:.::- :~:.; ;.:;.:<:c·c;
.·.~::!:;: :. < ..
Há de haver algumas beiradas da ser.r.a;::!mas>per.guntarei:;,:qual
a\·razão por:.:queinãOt~Se:lcultivara~m .essas~~errâsrtão;:prôxirí1as,ao mar, e
foram eritra'nhâr-seJ:tanto·, pa_ra-..·.:o ~interior~?dsson1ão:·:sé: fe'Z';s·em causa',
porque ·.aquele .quewa'i'~estabelece'r.rpossei iprocli~á~ô lu'gar . q'Ue ;:e)·mais
lucrativo, 'e:parece:;a·:prill1eir.a:~.vrsta)_:que,~as::,.te'rras~'·próximas:::do:~:mar
dão: m'àis. :lücro do: ·:que·: as' ~que I e~tãô. longe';•"! :Entretanto; ssenho·res,
assim<'mesmo•:.fat·:r,nais·:.:conta>~i::culturad,das. terras: do interior do ·:que
a; das terras. do: rrian. !:; ; • · .' ' <> ; i\ !~'j;
:,I
' ..
, : ) :!d: .·.:sabidoí ,que,.: em :S; ·.. Paulo.:~ssa .grande" cordilheira, ~·está:;.;muito
próxima, do'· mar.~. e' não:,vejo . aí .terra~:·da;:melhor;;qualidade·,' e.'ainda
'
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que se encontre terras de boa qualidade,· as •chuvas, são tão copiosas
que não é possível empregar esse método de .cultura selvagem, de
destruição, porque não: há sóis·.,pára··fazer:.as queimadas.
· ··
Quem;'há
querer rotear·essas matas :que estão nas vertentes
da serra ·para ·o lado do mar, se o trabalho é ·enorme?. :Se :achà'm alguns dias mais enxutos, •. queimam, porém queimam; mal, ·de .forma
que é preciso derrubar esses matos; o .que-·él um:trabalho eno·rme .- ·
· Ao pé·,de lguape a·:sérra .forma um recôncavo considerável.; mas
como essa ribeidré 'navegável~· onde podem:: chegar carioas está, tudo
ocupado. Eu persuadia-me a princípio de que ·havia· aí terras devo lu~
tas; informei-me com. pessoa· inteligente moradora· no lugar'·e disseme que não, que estava<tudo~~ocupado .. ·
· ·
Portanto a ·conclusão 'é.: esta:. que,. terras: devolutas.· não.;se . hão
de· achar senão nesse lugar. que verte para o Paraná, isto. é,- -desde o
Paraná até a uma linha de povoadorés que a~ompanha a .estrada de
Curitiba;. há muito boas terras em. alguns lugares~ 11nas estão! em tal
posição, tão .. longe do mercado, que não· faz conta ·:cultivá~las .'< '
.
Ora, as outras. províncias estarão mais:; «?U:i'menos neste caso:
A província do Rio Grande do. Sul tem . algumas terras ainda,·· mas onde? No Uruguai;_ nas vertentes, para .as cabeceiras; para .baixo não
tem nada, todo: o terreno há qüem diga que: tem· dono.· Santa:cata~
ri na tem imensas tertas, porque tem uma ~povoação muito pequena;
não tem acima;da serra senão essa vila.· de Lages.• que está· no ·meio
de um sertão; porém hoje não sei se terá grande extensão de. terrenos devo Iutos aproveitáveis; os que há abaixo da serra, onde: as chu·
vas são. muito freqüentes,. hão são :por· ora aproveitáveis,~ ainda·cque
com o tempo hão. de vir a ser: bons. Nestá ..província do Rio:'de··Ja·
neiro que terras há devolutas?:·Não sei se.terá:algum: canto. a. dividir
com o Espírito Santo .e Minas· Gerais,.:talvezy para Muriaé tenha· alguma co·isa, mas pouco; porque a povoação :desta .província está en·
contrada COI1J a de. Minas.. .
. . ·.... . :-.
O Espírito Santo tem algumas. -Fosse ·pelo .quê Josse,.a provín~
cia do Espírito Santo· estendeu-se ao longo do mar.' Eu visitei esses
lugares. Quando fui para· ai L degradado quis•. aproveitar o meu tempo
em saber o que por ali havia, viajei à\pr.ovíncia, fui ao lugar mais cen·
trai, a 6 léguas da beira~mar; daí por diante. é -sertão do Espírito San·
to e de Minas. Já nesse tempo se tinham aberto .picadas de comunl·
cação, uma que vem a Jalapemerim e a outra a Vitória, ·e. essas: já
estavam cheias. de moradores. Creio .que se: tem continuado a :abrir,
e onde se abrem enchem·se logo de moradores, isto:é,, de povoado·
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r.~s. m.m~,lrOS, . pºrqiJe ~S '·'·ç_~pixaga,~:~.('lãO :S_e·, ~miQJam·,<a ,·eot~ar < para
~.~.~.t~H ,. e.s~~s 9l!.~rem; traJ>atl}ar ::.com. :o: . an?oJ.:.. e.sçoJ bem·.. a, prata.:·. ~a;

leJ .:c.9ru:.~lg.wl)s Ql!ê: tiQ~?.IJ:l:··rr:Jtr.ado ~:P.e!o:, int~_r;i.ox:.·ci~Nã·o:: d.uvJdo: que
~-~ia.. ·ê!. ,algull!a.~ terras·,. n~aª::flãO. re~pqndp; P.~Jaj.qual,içfpd~.··apesa_r ;do
rguito qiJ.~ :se. têm dito. d~:Je~~jlida,çle .cias:. t.erra:s~99:.é.ªP.irtto.. ~Santo .•
~a.rª,:~c~Ort~.[lãO:~.ei.?Çl·,Ç,e_r:!9, J!l.a.spet]SQ.:q~.~~:háim..uita:~err~·. d~y_oluta.
. ·: :Opqe .talyez se. P..9~~?: pr,i,n.ci pi ar ;a :fªz~r; .;gran~es .lll.ercados ;:n~s
. té_rF~~:;~~yplytas ..será pq:Amª~qné\s •. isso-s.irr)y,porque~as_ terra~:;devolu.~
ta~~.estã(? 'pr,óximas da:-·e~traqa,·::qu_e, é o gr~nde;xio e, .se~s .• cOllfluen·
.tes. ~~.IJ•.;r.esp,eitg. muitq i:?S.· pr.~ticas •.dos,, nps~o.s_, rn.ai_ores•; . ;:.yejo ::que
umas províncias povoaram~~ e· 9!3Pres~a ~e •.1oljtras .rnuito:.·~evagar; ..:ai·
giJ.ma di,fic~lci,ade há, aí·~: Qr:tde_ a: populaçã{>J1ãq :a~rne.ot_ou. com.- a. .mes·
ma ra.pidez ,é qu~ .e,nqo.r1trou_ .algum , obstácq.lo·.. Mas· eu.: não .tenho
grande con_h~ci me~to ·d~s.s..~s./ províncias, po_r·· is.so.JJão ~digo :coJsa n~~
nhUrJ1?;/ q; que te,nhq'-c_ii~9 é:~_as~ante. para Jazer:~v.er o estado :atual,·do.
paí~ .. Há gn~nde .ext~n,s,ão: dq paJs·~_querse:c:d!z poy9ado,': que. se: :d!,z
roteado, ,mas que não. está senão ,deflorado~. o xoteio..Jainda, não co:rt1~çou·; não_ há. t~~r~n9;~qu.e:'ésteja·~ prepar~do -p~r:a:: adroitir.·.as instrumentos .·de agricÚltura..~ .Debalde, nos .trazem aqul-;·r:nuitos:· arados~ e
qu~r~.s cpjs.as.~ ... se·p terreno não está preparadq;, .·par:a: ,se poder trabalhar com arado é preciso. tirar as .raízes,.·etc; · · ·· · ·
· : ·... ,
< .Ç>a. no ITJeio dis.~o:.:vo.u,,apres.~,ntar: :.uma ~ques.tão;.: ..O.·:.que·· convir.~·
maiS,··r.epovo.arp_ q~e~es~á mal~:p()voaqo, ou ir:povo.ar o que·não;;tem
poyoação 11enhun1ª···.POV()ar. o sertão? E:u quis.~r..a:,que>o;,nobre. . minis~ ·
tro. m,_ec:Jitas~e: l:>~m nes.t~ problema ó ~ara; mimu~está~. resolvido:_;que
t~m.•to.da a p_r~fE}rênc.ia: r~povoar os terrenos·,rnal,~povoados-~ipela(malor.
faqiJid·a~.e·:.que.ofer~ce;·pe!.~,.utUidadeJrnediatanque.·p.r.esta~ao,.•:p'afs:·e
aos' colonos, e por concorrer~· para:a:c.o..ndensação•.:da::.pop!Jiação,::~•QUE}
ju_lgo Jnd.i.spen,_sáy~l: a.fiOJ de qu,e. a: civHi~ação possa:.progre.dir·-. Como
pode ·Progredir ··ª··.:.civilização, nps s(tios onde Çe léguas eni:.léguas<se
e11co~tra ·.ym _r;nora.dor?-, QlJ~ .,ci,vi:lizaç.ão, .que instr.u.ção: religiosa.; pode
h~.ver.:. ~.ntre habitante~. Jªo e.s.P..al.hadosJ .:·Oue.-,es.c.ol~s::~de, ·instruçã·q
prilll?~i?l. ppd~: ·bayer? :;Estão ess.es ·. hm:ne.ns;•:vivendo>Lima :vida meia
selvag~m. se, o. não ~completamente_; E· o _que rse· consegue p.or. meio
~ª rep9\fQação?. É que.a. popl:Jiação.se.conden~a;.~.e então1que todas as
c.ºndiçõe~ :da .civilização .~kd.a indústria,1se.-facilita:rn.~ .... Pel_o, contrário;
se .des,viamos. asJtistas: de.ste lado, se...as lançamos:pata~ as-terras· in~
cultas,: va'm,ps . . cogtir1lJar ;·ess~espalbamen.to:,:da ,p.opulaçãó, :vàmos
opÓ,r·nos: diret.~ment.e_.aos .m.eios<.·qué·, são. mais.. convenientes 1.paraj·:a
civiHzaçã_o. :E,u . entendo que :.não. se :deverá· .cuidar,:·a.bsolutamente em
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Cultivar, em ·POVOár>terras Incultas· enquanto as' terras'.:àtua'rlllente
ocupadas não ··tiverem üma~ pópLila'Ção·:súficientEf~ ·aue rt:fs:~:vantageh:s
são incom'paràvelménte: maiorês;:·rnais~'pr'órifás';. issô áâltá 1àos olhos:,
porque·por esses·túgares nos ·sertões/:noS'··matos. vrrgens;·e:·necessá~
rio .fazer estradas'~· Nos outros não;; :as Dque~'. já ~ternos lião sãó bó'as;
mas' servem:· Existem estabelecimentos forrn'adós que·.estão··a· pórito
de se! ârrüinarem' :pot:·faltà:de braços; vê'm ~os:·cõlonos'(sóstentam es·
ses"estabeleciniehtos·, ::melhora·b·s ·~e .pfódúzern·sê ''nóvôs. est~oeléêi~
mentos·. 'É muito mais'·pronto, mais~útil;~·elevar;urn· éstâbelec'irn'entô
já- começado; estão os primeiros trabalhos :·feitoS; :estão' as ':mata's der·
rubadas; .r'épartidas as te·rras lávradias, ·étc :c:;:: ·:: ·,,.
· · ·1
'
.. Em ·Uma :fazenda:. há müifo qlle ·fazer'~ para que· élá:~chêgue a urri
estado conveniente, e quando· tudo· está feito; qué: é s·ó ··;meter bra·
ços, avantaja-se .mUito~ maiS à que se pôssà. ir'~ estabeh~cêr enf um
sertão;. Em um sertão é preciso: primêÍro 'empregàr o' 1'111'étodb da
agricultura selvagem, ·que não há;-outro, ferro·Le · fogo:· e :·necessário
desbastar os·;troncos, ·as ·ra'ízes· :qué :estão ()cupândo· ó terreno:; 'e' só
depois é que' se' pode entrar em uma: agricultura~ regüla.i< que os·-êrrfi·
grantes podem empregar a sua indústria:: Preseíiteniênte não pàdemi
até ficam pasmados; -não têm ânimo para iS'so. Eu'ofereci :mato â
meus colonos, e nem .um só se .:atreVeu :a pe~j'ar ém-<um' machado
para derrubar~·um.·pau. É preciscfpreparar·lhés-: priineiró· o terreno, é
um exercício ·a que~n·unca eles. se aplicarão:'Eies: s·abem :a agricultura industrial: do 'Seu..país, têm esses hábitos, mas~ não· os 'dà agri:
cultura selvagem, que: !é' indispensável em um país' 'novo; não' sabem
derrubar; um pau,, e·têm ··razão de se não meterem· h'isso; porque se
se .:meterem hão~ de ·.ficar debaixo·;:. é necessário destreiá :e tino· para
poder· escapar·da>:queda das grandes. árvores·~ ···
· · .. ·
· :E note~se que· essa emigração qué vêm da Europa para os•Es~
tados' Unidos em: tão grande escala.:não ·và,i :~ocupar as··. màtâs~'· li"á
um ou outro,:mâS .os.que têm meüos. para compralterras cornpram·as
já rateadas,· ou·.•pelo ·menOs defloradas, onâe os niátos·· estejam des·
truídos, onde possam usar :dos instrllméntds ae agricultúrá'eúropeus;:
é para . . aí que. vão;· sãos•· o·s ··.mesmos naturais· dos Estados Unidos··· ou
colonos •veteranos· os ~.que ·arrostam ·,o sertão.·· Era:. impóssíveF que
os que, chegas·sem 'fossem entrar em urri ·sertão e fazer as pri•llleiras
derrubadas-;· Não.éisso.,praticável, nem é d'fato;··os'ániericànos vão
marchando adiante, e .vendem às·terras• aos :outros que chegam que
têm . capitais: para comprar. Nos Estados Unidos· há Lima· 'vantagem,
e.é que como a população marcha erri eito, estes novo$ estabeleci7
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mentos ,.que se ,vão fazendo . ficam .. vizinhos dos estabelecimentos·
já
.......
feitos. Aqui .não, . é um esparrame .incompre.ensível. Não s.ei.~como~os
b,r~siJeirps.· tiyeram ânirno:de ~e~: espa,lhªrero ,t~nto~:,:Os reçur~P~ .. ~U
· e~tãô :mais pr()nt()s, . ;a,gyi não ..• (\J~s. ~~·rge~s ·ciP Ar:n~zon?~: ~'· ,não
sei. .. · não as conheço; só. por ver. o rio-;pintado. ...numa carta, ,não
quer~ decidi~~me ·a respeito do.s ~feito~ q·u~.-as~:.e~·~h~~t~~·;·pr~du·~~~ ·
~ll; . etc;.,· . etc.·;~ não,.sei nada .disso·.· Mas· par~·,~~.ã :q~and~·...~e~,q~·er--c~l- ·
tiv~rurni ..~.ertão •. o: f11er:çél~o e)odgs. qs,rec!Jrsqs.).içélm: . rmH~() Jqng~:.:.·
é. nec;e.~~~·ri o ca.rre,g~r de:·· fora e ,de I q~ge: ~?té,,ps.; !IT:la.n~irnen~o~; ·pa.ra
sustentar~se no pr;imeiro·ano ...Isso' são. despesas muito. grandes, -e
·~·~r-
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qu,e.:não.~e,i.:s~::~.prudêQ.c.i~.empr~~n9e,r;··:::·:-~;·, .~,,.-r:·.~;'::·.·;,::
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U!ll . meu. àmigo Hl:J,e· t~lll . Yl1l.a g~ande. pprç~o,. d.e ;. ~err,ªê :me .tem,

dito:::;~Noc.ê anda metido ,com . col.onos! Ponho à·:_.sua,disposição e
pas~9.J?.ap~1 .-de m~.i~,. légua eit,.··qu~~~~-.p~_ra·~~st.~.~~J~q-~r •..~.~a . éqiÕnÍ~-~:~~;,
Eu~-lh~,. resp_ongi:. "Ainqa 1queme·; dê 1 .alg4~ ~JQ.I;l~!.~~::·ef11. ·_cima •.·:r~ªº
ac~ito.~. ~ E.p~o.aceito, pp_r-.que r~cpnf).eçq, a~ di.fiçul~.?çl:es·._qu.~:. b_ayi~ .dá,
fazer. um estabelecimento .•. colonial-. nestas r,circunstâncias..
'.:·· ., ,• ' 1 ,...>·.
-;i
''····' :•,
Temos uma colôn!~ q~-~: es~á feit~. ·qqe ,es.t~::Pr!qcJpiaqa. ª:.fiJndar
de,baixo. dos princípios que apontei: é a colônia·~D ó :-Francisca. Os
• '

•'
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e~prega~o~. d.es~a··. ~oiônié:}0 fiz~ram::.uma. cornpra:.4~·:·~q_Ítº, -l~9.lJa~ :.qu~

dradas aos príncipes de Joinvile, ~-.:a e~~ª·()·êS~.a,.b~J.~c~nçfo, rnaS;:qOJ:llO
marcha ela? .Que favores; não lhe .tem .feito-. o .governo? 'Par.aos·::favo~
r:e,s;,qu_e_;pert~ncery) .a() ::Ç:9rP~: ·-.l~gisl~tiyo ·-. te~hq.·.,:.c~~.c.orridq ...§e,mpr_~:
desejo. . que se lhe . pre.st.e todos, porque· dese.jo que ,sejam bem:.suce~
di.cf.as ~s~él~ ·~Xp~r.i~ngi~§; ,ma~ ·p()r ·ora :que rf3§Uita9q~ ..~em ·Jir~dQ, . a
c~mp~Qh,ia.;,proprietári~l·dessa :.cqlônia?.~ .bespe_sa~,.:e ...avultadfss!ma~
dE!~P~sa~:•: ~pesar de.:gue; é . ,[J!lla ço_lônia. ~st~b~l~pid,~ ,e.::dirigi_da_,por
es~r?Q_gei~QS,;·q_ye :estã.R:.ao alcan.ce:.de poder~rlJ . . e~p_qlh~r ,a::fl.or:::da
~r;n,igr.~ç~o '-~ aqui. ~êrn t·e[ICO!Jtrado ,todqs, ()S .fa.vor.~~•:, ~t~ ;:ob.tiv~raro,
um pq~to~~special: P.ar.a,,3 Ç>s,.colonos~:·e: a f~rr:él.menta:.nec~ss.árjai:tudq
is~o)ivre d~ ~ireitqs· .. J,á;:di_go, cpnqo~ri pªra.: iªs.o:. n.ã·o.. há., benef(cio,
qll~ p·ara.,:esse :fim passass~)10 -cqrpq_ .l~gisl.?tiy() que.: n~()··tiv~s.se.·()
r:n~~' .vot.q; m.as .apesar de. t~do, -.creio .:_que ~in.g~t é prc;>bl~mática::él· uti~
li~él~e . . Qlle·.·.<?S empre~árips hão qe. t.ir.ar. <. ·. :
.. . ........ ;
• '· 1.M.as o país lupra, ~ .pgr isso souJácil em.. conceq~r desse~Jay()· ·
re~ ~~ .~~sa colônia hoJ~ 1conta 700 . e. tantas. P!3SS()aS.: são. zoo e., ta,nto~
br.asileiros·, p()de.·se) ç!_i?erjsto,, ainda .q~:J.e :nã_o ·estejam· r-taturalizadosi ·
porque não ..é g~nte ,q(J~ ve~n~,ganha,r pataca~ .para; .se. recó~he~ ..à sua
terra. 0 país lucra .se111pr,~ enf. toç!as .as, empresas· d~~Sa order:n,~ P.Or,
mai.s.C?ner.osas que elas. sej.am aos emp~eendedores.: .
·
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Entretanto, para que as empresas se· proP,.águem, ·se estendam r
é necessário que O ne'góciio faç·a ·COntá a 'todos, aos COlOnos e ··áos•
empresários. Faço pdis votos •para que a'· cólônià o. Franciscâ ·prós~
pere muito; porque, se os empresários· não puderem tirar luéro dela;
é um exemplo terrível para as empresas· que~ porventura se tivere·m
de estabelecer nas·te.rras devolutas. ·
· · · · •·-, · · ,
Agora, pelo contrário', nas: empresas ·êm ·'que os propriêtário:s.
dos estabelecimentos são interessados (podem··· haver algumas: em
que hajam desarranjos), em geral hão de prosperar com >muita faci;.
Iidade. Estabeleci a: minha colônia em 1847: ':êstbu indenizado das
despesas, e ela dá uma produção que convi.dá;>os:colónos têm ·tira· ·
do· interesse;·· porque: .muitos ·dos que vieram: priineh·o têm .sabido
e comprado terras para se estabelecerem,· po.rqüe a minha colônia
não é um estabelecimento. perpétuo, é .um depósito para espalhar
ge~te pelos contornds. Eles podem sair quândo quiserem; só, têm
a obrJgação
fazer
declaração ·por ésê'rito um 'ario antes,' pará
se poder contar com a ·sa'ída daquele que faz ·á decla'ração e cüidar de
preencher a falta. •Este ano estão inscritos nove· famílias para saí·
rem; e isso não me :dá abalo; gosto ~e ver formar-se em rOda da.
minha colônia uma populaÇão composta .de pessoas que vieram ali
ganhar os meios de se estabelecerem. ·
.
Eu adotei o siste'l11a de parceria·, mas iss'cFnão 'quer dizer nada,
. os que assentarem que por meio de soldadas/de jornal, podem fazer
o mesmo, façam-o; eu assentei que era: aquele o· melhor meio~~ Dou
aos meus colon.os terras para plantarem par'à seu sustento. N.ão
cuido em ver a que horas vão' •para o serviçô,· nem a que· 'hor'âs sê
recolhem, eles gozam de toda a liberdade'dorhéstica, não têm 'quem
lhes tome contas; eu• só tomo contas se o serviço está fêitô à téni~
pos e horas, mando rondar os cafezais, e se o •serviÇo não·está feito
mando-o fazer por ·meus escravos (ainda ·tenho. lá ·alguns) ·oif por
pessoas alugadas, pagando eles; ora,· eles~: não gostam mui.to de
desembolsar, por isso ·~ipressam em fazer:õ:trabalho ·a tempo·. Eis
a única providência. Custou-me alguma coisá a acertara march.a do
estabelecimento, mas hoje posso· dizer que• está na marcha fr1ais
regular. possível; a pessoa· que está'' à. testà dele ·ficou espantada
por ver a boa ordem em que se achava, e· diz·rné que o regimento· de
linha mais disciplinado não está em· melhor ordem, que não ·:há ali
um desvio. A princípio ·custam a fazer·,as coisas 1tlêú' tive algumas
ocasiões de desanimar, mas fui sempre avançandÕ·t e hoje tenho a
satisfação de dizer que a minha colônia não: deixa'·nada ·a de·sejar;
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isto é·:pelas',informaçõ.~s:::que::tenho;;por.:~·es·crito::;-da; :peS'sóa.·qae ·está
à testa· dela. · · ·;:.<Y
::
. : ·::.r~·::· :~r; ·
\;;;;, ,-~· .
.
.. àra;:· eu . ác.hei· istO· mais fácik• porque para ernpregar::os.'·colon'os
de jornal ou de soldada é necessário vigiá-los,' e então·!'eles· sofr'êrft
alguma quebra de sua ::liberdade ·e·:pode::Jsso•~dar•o·càsião a désinte·
ligências. De . modo que:· adotei :não~ as? há;' n·o ·fim d'á".coltf~ita: re;.
parte-se:;. estão as·: cônta's;diqüidadâs,::·cida:·:um:terri:1 a:::súa:~ cadé'rnêta
onde está tudo:: asse'ntado: e .· eú ~tenho :::a.:·:minha,) e:: marcha::j \c'c)usa
.em excelente•.-·or.dem ~·
..
. -·. ·. -.·:··::.L.
· ....: ·:-: · :;:·
·Não::, duvido~ que outros:·encoritrem•dificúldàdes;<já ;digo~'··eu en·
centrei-a· no. princípio; ~e· há lima··· qüe éL muito ·custosa ,·.de sanar,: é
necessário-.. em• diretor que ·saiba âs duas. línguas;. or.a,:este círcuto:·:é
muito pequeno,· por is$o>raras vezes se:, ehcontra· . um:. hómém::. com
essa habilitação e· quêrao·.mesmoí;tempd ·tenha' a capacldàde:·-neces~
sária para ··estar à testa do-estabeleclrriehtd-. Esta·.'dificulda·de·,:e ·.sé~
.
ria, mas: já se vai .modificando·; a minha· Colônia tem. jà:•dado! alguns
di retores que remedeiam. Mas ·eu não sustento -ser. :o ~·sistema .
parceira o melhof;ou .não;s'ê-lo; o ·que: ~sustento·. à:.qiJe· é: necessário
dar braços:: ·aos:.lavradores para sustenta·rem ·seus. estabeledmentos,
quando não· eles _,hão. de.:cair. O governo··:terri.absolüta: preéisão :de
prover a. essa·.'neéessidade,,e 'fazendo~o:prdhlove,;.sé ao· mesmo·' tem~
po um grande· :melhoramento público,· muitomniio-r:::sem càtnparação
n'enhuma do :que aqueler~que· se obtént promovehdo::se .a[povóação :do
sertão~·· Se:. o nossoi::defeitó :no .. Brasil· éter a· p·opul"açào 'muito: espa·
Jhada, como quereis: espalhá~! a· ainda máis? Se !a·.·:povoaç'ãd:.:que·te~
mos· cabe na• so.a :.parte do: terreno: que está ocupado, .conto .qúéreis
ainda devassar mais terreno? Como é que há de prosperar a.qndus:.
tria e.ac.ivilização··com esfe. espalhamento de:i:pópulàção?:· Todas as
razões concorrem para ·que·· o·governo ·dê~lnten·a•:preférência;;~·a. ·re~
povoar o que· está :·mal! povoado:. Já digo,::;é todo·• o':--:Brasilrcomeçan·
do pelo>.municfpio neutro.: 'potique· ·eu :·não· admito'fque:·· o· :::muniêlpio
neUtro esteja·ainda be·m povoado;.· quem, ándar -por :esses ·caminhos
vê o ·estado ·da cultura;·. não-:a··há; :quem tem :viàjado:·pela·:~Aiêmànha
há de conhecer a diferença·:· bra,.·o:~me.iode:prover\a istoLe::·s·egü~
ramente ~convidar. . com· dinheiro; :porCJue·com· palavras hão· valê':nada.
, Lembrarei: um meio que iji.Jlgó·dé:grahde :·utH'idade-:·~ épagâr-o:· gÔ·
verno "a passagem do's< nlenores de··ts anos·:· :.Pare'dê-me) que· :se .â~ve
preferir .istoa,dizer.:se~:que·· o colono pag·árá;:um··q~infô/Um :êfe·r(id, :a
metade de- passagen1. ·oúrêousa :semelharite.r ,·os·. maiôre~ de :1s :anos
têm toda fa'cilidade,··erll:chega·ndo
ao ·país,·... de f'é'emb'ôlsârefm::·a:qâêm
.
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tiver adiantado ·. as· !.suas: :passagens:: ~mas: :OSAuenore.s r.não~ :têm·: e.ssa
facilidade, e· um· pai ·de nurrier9sa família· c'omo há de;itransportá~
la?. Jerá . de, contrair..·.ullla dívida; enorme; . :e~ então:,dificultosamente
PDderá pagar.;·>: ' · .< · · ·:·. 9 ,:
, ?·:~· ..-: :> .;;! .,: . .•;.
.,.,,., ._ ;
.·Era. Q. mêio. -de atrair;;gente moça, :famílias. ,numerosas·,: ;que, ·.s.~o
os melhores.: 'colonos.. Esses,< meninos·_: ·que.. ~ão, criados entre.·, n.9s
q~senvolvem-:se muito.-.melh()r.!e~_.fi.cam;.d.epois::·ó.timos .trabal~adores·~.
~á,_louvi:- a· quem; sabe, da~colônia·,de .S~

:Leopoldo, que.:os filhos•.:das
colônias eram superiores aos da Alemanha; têm .. outra.energia, ·ou~
tra atividade ;que. ·não, têm; os·. ·pais .• ,:Por::Jsso_; eu : achavaL muito interessante ::·promover a.! vinda de.. famílias: numerosas;, e1!0 ·meio 'é,
como
eu já :disse,, dar um
!sub.s(dio; pagar .a, pass~gem
;·dos:.·· menores
/
.
.
de· 16 ·ou. 14. anos,. aquilo: que o::.governo -ass:entar •.:este ~s~ria o.: me~
lt:Jor auxílio a dar-se., .Depois=.confie::O ,governo: que a :~migração .espontânea· há de -vir, e que"há:d.e:vir ·mesmo para: repovoar :.o.que~·es
tá mal povoado,.· e· màis ·fácilcseráatraHa ·a repovoar .'o: mal: povoado,
do que a povoar :o sertão .. <~ ·. .
. .
:··.:.>o r·;·.. ;:i~)·' : :·:·:·:·< ':)
. Trarei um fato acontecido ·comigo ·~. ,~No-. princípio· :do. mês: passado recebi. aqui . . dezoito ·su(ços~Jranceses :que . . vieram. desp,achado·s
para minha colônia ..· Tendo·· suficiente notíciaL.do. que:: ela era;: .res.olveram . vir;.···mas comó·:não, :houvesse barco ..paraf:Santos::vieram· por
escala·· pelo Rio, de.Janeiro; ·pagaram· viagem:.até!iaqui,·:pagaram_ via~
g~m. a..Santos, tinham .dinheiro ·:para pagar ;as· :despes~s·.:até rà.· colô~
nia: mandei ord~m .para -que. em::: minha 'casa::fossem recebidos:: e
bem tratados; D_ep,ois:se eles quiserem~ pagar. ·es·ses .~diantametitos,
pagam; senão .podem .ir reservando ·o~:dinhe.iro,para~. outras.:neces~
sidades.·.· ··.;.' .......J ,,- :·
. .,:·::.
····".:f.: .. ";,~_:;~ ·•. ::.·:•:..':•.· '::,_,_.•. i .
.:Ora, isto.~:Já ..uma,emigr,ação, espor1tânea; •-!:Fmúito·. peq!,lenaí mas
me deu·~ muita ~satisfação,, Joi :para··:mim um::.·di~ :de: prazer aquele
em. que ·eu:· soube que •esses·, !suíços :.tinhain· tomado: . na :~sua. terra, a
deliberação de;.yir·para a ~inha colônia,:Já;estando:instruíCJos.·do::que
ela é; porqu_e: eu não ·me tenho ..descuidado de:Aazer .propagar na ..Eu~
ropa .as: ;Vantagens· que -tinham.,os meus ,colonos;. o meu:_sistema ·é
conhecido· :na, Atemanha: ·pelo. •·Siste.ma \lergueiro. ·•. .··:• · ·• \· .
·., ·. ·Ora, há, pouco e_ll: tive. :também ~-cartas de. S.antos.. que me .. dizem:
.. Chegou um· bar,qo, cpm •_:.,180· ,colemo~· suíços,.-:trazem ·as suas• .:passagens pagas em,.três.;quarto.s~~p.ela· municipalidade,·· e um Jquarto ·nós
pagamos." 'Isto: já é ,um. p_rincípioí ,de emig~ação. e~pontânea,: vejam
q~e isto é fe_ito · só s_qbre crédito d~ um indiyíduoc;que nenhum: ..crédi~o tem m~reci,d_o ao governo, nemJa,vo.r,. ne~.:t~tenção.
:
_.
.

.

..

.

i

200

•

.

:,.i _o.,sR. D. ·MANOEL~: . ~ ,dos: proscritos!, :" , J;,;;: : .. :.;:·:(·)·,,c:?.

o SR. VERGUEIRO ...;;;...;·}PóiS:. quando:o:governcf puser ,mãó~acêstã
obra não poderá múito ';mais? :Não :se ·estàbelecerâ1"a correntEFdâ3 em i·
gração mesmopara<:aquelas terras· que estão;já.ocüpadas·?:os meus
colonos· contarri· que·'emtehdo:: dinheiro· para::compr:ar ~as têfras,::,fer.:
.ras.~:não: lhes;faltam·, e'·entãõ cônipram~as no mei0:1'dà ~popúla·Ção"·p(ir
onde· já: há :essas éSttadas· ~tais·, quais ':de ·qÜe hós. hd$U§ê"r\íimôs'!: IStÕ
é outracoisa:.diferente··.do'.:que::se passa~;no·s'··dêsertos·:. ·EJesi.;c'ontám·
com isso;::.sabêm que,não''\fêm'ser pfóprietanos'O'a;íColôrilà, iri'as que
fendo·'di.hh~iropodem corive'rtêr~sei''em :proprietários \fôrâ~'aêla;;rlp()js
cüida~se·:que os :que, vão· pára~~ós Estádos;~U'nido·s-~:se\córive.rtem· ·togo
ém propr-i'etários? Sô os··:que: levam· càpital!, 'niaS' êssesi não r cómpr~ún
terras devolutas·; nias as já':roteadàs. 'iAqui é ô·m'é'smo>têh1:36s mes:
m<J·s. meios.. de ·se faiêrerntpr.dprretãrios· ·'em tendo i dinheiro:: .SeF:trâ-~
zem dinheiro podem· compra·r.dJ:og<f,· nías ·eü creio quê·:mesrh'é:f·térfdo:ô
fazem··beril e'rn ·sé demorarem ·~lgun1 tem·po'.7 pâra:··tórriarêfu' cÓhhecimeritó ·do ·país .e· das :ter-ras;:·sei•á mais· diffcil>(sérêm· engánaâôs'na
escolha qüê~~:fizerem.··,:·::;~,.:~ ·.
· · ··
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. ·;·Eu ·refiro estes 'doís fatos· que· podeni sefVir'd~ "~ilgum·::f ih.istra·
·, . .
___::-. ::· ...
r·•_:,
,-,::.:"' ,....,., ..
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Ção·aqgOverno,
·que.
confirmam
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'eni'·que
estôt(ni~i'tire ··rn~h
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to';decidf(J'àmente dê que "COOVém mais repóvoâr () que ·está maJ"'po~
·_:· .. :<·:·-·_-...- ( ."": ..·~ ··.··_·::.._,:;;.: •. ,. ~ ...·--~ _.: .>:·J:_-;~;.. 1~.:·
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vóadO'"d:o 'que povoar o que' ainâa não terrf sêrlãô feras, quê e.sta repo~
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lidada· reconhecfda. Logo.
no; .Pri.m~i
ro ano .há prov.eito,,.
desde .,o, pri~
.
•:_;.·;·,,:._.:: ... ;·.·
.,)
:·
1
m~iro
...ano .Principiarn. a .remet~r.. frutos. t:).aumen~ar .a, pr:<>quç?p, .e por·
f..
..
tanto a aumentar. o, comércio .....No sertão .. não. senhor,.leva~se·~muito
mâi~~:.~.~~os ~,par~, s~,·· pqde~~·.• e~P~.r~~r·: alg~m~, . pous.~.~',.~Apx_qv,eite:.:(~QIJ.t!o
q~~:J~ ,-e~~ª}f}ito..,é.wuito y~ntajoso~. muito .m~lho~ .do,_que.· ir:.-.fazer
tudo de nov~!ern lugar;.;er.mo.~->
..•
< .~.:>..... : :.'~~ ... ,·:: ,·
Estou muito firme nisto, :o .governo deve dar apoio, :·ê::o /apoio
que~::me.pa·rece·melhor é~;este. Pode :também dar tima:q'uota~· mas
·julgo mais vantajoso pagar as passagens até uma certa idade, porque
os .10Útros ta·cilmente. as :pagam:';. :Quando .:estes colemos·:. qu-e1·"vêm vindo i forem: :escrevendo 'para suas terras :excitam·· o :apetité<'de ;vi ?.:fi:.
vemos aqui um exemplo. Quando os fazendeiros de cima de serra-dô
Rio 'de r.Janeiro· mandaram ~vir. colonos; tivêrarri<'dificllldades ' de se
os :obter.;· porque hess.à ocàsião· a sociedade ·de ~agricultui"à 1 de''Beflim~
que: é uma sociedade coinposta1dos homens mais. rspeitaveis'da Prús~
si a, tinha escrito ferozmente 'contra :a·i emigração :·para o'· Brasil(e 'o
,,,;•;.;_;:~~·Ai._);_.
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governo da Prússia tinha
dado ordem para não saírem para este im·
'
pé rio senão para: a~·colônia. de S. Leopoldo ...
O que valeu foram cartas que ao., mesmo tempo: chegaram .dos
meus ·Colonos, contando maravilhas do como ·passavam; e, como
essa ge.nte acredita mais nas cartas: de:, f?eus par.es do que. nas ,pro·
clamações das sociedades dos homens grandes da.,Prússia, os. :colo·
nos têm continuaçf.o avir~· Isto é referid9~.Pficialme.nte . pelo :nosso. en·
carregado .de negócios em Berlim, o;Sr .. Marcos Antonio·de Araujo.
Mas UIJl pequeno grupo ·não ppde. Jer·::tantas relaçõ.es:·. na, Ate~
manha co.mo. os que ,,agpra se estãoAprmand,o e se ,hão de .. formar à
proporção que forem· ·chegando na Europa, as . notícias do bem que
passam aqui, h~'f:endo o cuidado de se.rer:n :bem tratados•. Ao ·menos
na minha colônia há todo o escrúpulo;para que sejam bem tratados:
cumpro estritamente
os meus devere~.:.para.. ter o direito. de exigir
.
.
severa111ente que ele~ .cumpram os seus:... ;.,.
Não digo que. o g·overno os mande distribuir por estes ou. aqueles
fazendeiros; porque no re.inado do patronªto.pnde iria isso parar? .. ·
OS SRS. D. MANOEL E COSTA FERREIRA.... Apoiado.
O SR.· VERGUEIRO- . O patrcnato.. é t~p forte que ministro
mais escrupuloso e justiceiro não' tem remédio senão curvar~lhe a .cabeça. Portanto isso não; o favor, o.. priv~ilégio ·d'eve ser.· geral,:·para
quem quiser. Os particulares que se averham com isso; conceda-se
os favores e depOis os colonos que se arfanjem com· çs particul~r~s ..
Se houver um particular que diga: "Obrigo-me a recolher tantos.cên~
tos de colonos" ·ô governo procure au'xiliá-lo. ·
' . . · .:· · '·
Eu ainda tinha outras coisas a dizer relativamente a este objetÔ,
mas já vai sendo muito tarde, e, como posso., pedir a :palavra outra
vez, paro aqui.· Queiram-me desculpar c{tér~me estendido tanto;~·,
O SR. D •. MANOEL __,; Muito bêlll; falou ·como homem· prático.
O SR. JOSJ: MANOEL DA FONSECA:- Muito bem!
· ·r. . :
A discussão fica adiada pela hora ..
A ordem do dia para, a sessão do dia 7 é a matéria adiada. e
mais:
Continuação da 3.a discussão. adiada ;das proposiÇões da Câmara
dos Srs .. Deputados sobre os limites das províncias de.. Goiás e ,Ma·
ranhão,;
. .
1
1
1) ~ 2: disc.ussão das proposições da mesma câmara autorizan· ,
do o' governo a conceder carta de naturalização a Manoel Francisc·o
Ribeiro de Abreu, Manoel Dias Moreira, :João Gliner, Manoel Alves
Castello e Julio Cezar Andrinni;
'

.

'

'

'

~

o
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1;a e 2.a discussão da proposição da mesma câmara aprovando
a pensão concedida a D. Marianna Felippa de Assis. viúva de Francisc-o de Assis Azeredo. Coutinho;
1.a e 2.a discussão. da proposição da mesma câmara aprovando
a pensão anual de 120$ concedida ao guarda nacional de cavalaria
da província de Minas. Francisco Matheus da Silva;·
1."8 e 2.a discussã-o das resoluções da mesma câmara aprovando
a aposentadoria do bacharel Luiz Paulino da Costa Lobo e a do de~
sembargador Pedr() Rpdrigue~ Ferna!ld~s Çhav.e~; . .
1.a e 2.a discussão do projeto de resolução ·da comissão de ins·
trução pública auto~izando o· governo a marydar ,admitir à matrícula
deste ano a Sebastião Muniz Carneiro. estudante da escola de medicina. ,
·!
levanta·se:a sessão·,às:2: horas, e 35 minutos:..
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Presidêri~ia do':·sr.• Mellô' e' Mattos
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SUMARIO - Limite entre as províncias de Goiás e 'Mà~
ranhão. Dis·curso' dos ·Srs.· Costa:" Ferreira .. :e: Montezumà. Orçamento do i'mpério. Discursos dos Srs. Manoel Felizardo
e Costa Ferreira.
As 1O e meia horas da manhã abre-se a sessão e lê-se a ata do
dia 5; ·é aprovada.
.
Procede-se à eleição da deputação que tem de receber o Sr. mi·
nistro dq~ negócios do império, e saem eleitos os Srs. Fernandes
Chaves, Paula Pessoa, e D. Manoel de Assis Mascarenhas.
Não havendo expediente segue-se a

ORDEM DO DIA
Continua a 3. 11 discussão da proposição da Câmara dos Deputados,
que ficara adiada na sessão anterior, marcando os limites. das pro·
víncias de Goiás e Maranhão.
O SR. COSTA FÇRREIRA- Sr. presidente, levanto-me não para
medir as minhas forças com o meu nobre amigo senado.r pela província do Rio Grande do Norte. conheço a distânc!a que há entre os
conhecimentos desse nobre senador e os meus, conheço que ele é
mais vigoroso, que folheia e estuda os livros, qUe medita seriamente,
que muitas vezes tem dado provas do seu estudo fazendo diversas citações, pelo que muitos Srs. senadores o têm cri minado, e eu o louvo.
O nobre senador talvez pudesse fazer como o célebre Montaigne,
que servia-se dos pensamentos e até das palavras dos filósofos sem
os citar, e quando os seus críticos o atasanavam, o açoitavam, dizia
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".Oh!; quant()'é. o.rne_u,praze,r,·quant().·e~timo \':~r gl~,t-~r;cp,emJnir:n

açoitado,. qu~mto:,gosto :de· ver,Sel1e.ca .em. :.m.im:.açojtadq!" ,·. ·., ;·: .. :
·r.,::. Q. nobr,e, sem1dor, .pÇ>rém,, ~~ m~Lfrai1ÇO,; :·diz ·77:~. O: !'Qe,U-: est~:J.d();~~
.~st_e_, é e.~te-,o autor. q!Je .fala, -.: çi_~~ L9 . . seu norrte.~.e eu)c:m9~t
de.·.()
',..
c~!ffiil]~r- :o _l9uvo :.. Mal?.~ ·repi,~o; como. ;poss,o eu_:!ll~!lit ~s- m!11ha~. to~~
ças :CQ.m.;O .',nobre .sen~~or? ;Nªo, )s~nh()r,e.~r 0ª() é 'p_a~a j~_SÇ)·! ,que,_:·me.
r\evan:do., re.· <sim. para pane,jiricá~lo:;; O~~ndo:: o· ~Q.ob.~,e 5 ~e,l)adq~Jf:lla.v~. ~e.u .
lhe dei. um ~par;te_ d.izendÓ.:,: 7 ,Nunç~ o.sqJ 110S-..Iuz .~:na i~ :~m!,g~y~l do
.que no l:sítio-, em ..qu_e· pri_meiro o.yi.m_q~. ~·-· puar~to,_.Sr ·~i·;PrE)~Jg~pte,
q!JaDto, n_os ..~ agra~ªye.l. o §íti_o o,nq_e~ p~J~ prim~ira.;ye~::.epq~mtrªm.Qs
. -9 SQ.I!;,.).udod~_li,é ~elp:,_os ~prad9s,.são·.mai§ Y.e.t~_e§,JUºO· l)os.'~I]Céll'lta!
Eu,. ·mesmo, ·.$r. pr.e,sidente, . a ..~ltirn~ ve~,.que Jui:-:à·.miQf:ta ~~pro~J,írJC::.i.a, ·
pass_ando .P.e>r uma pequena Jago~ filha de..um. regato: ,n~p' rguit():::JJ,ll.rp,
tive: saudade_s ;vendo,a, ~iv_e saudades. . :até de umas:. p~Ú:naci'as :'rq!J~
me· deu minha mãe. por· me achar.·br.incando: d~nt~~-·:qaq~_e_la.,.Jag~a.
:...' . Nem eu;:Sr.-:p.resiente;, dou muito. valor::a e~.~es ;home.ns. q!Je dizem:··;'~Sou~ cidadão::de todo .o ·mundo,, a ·rnin~a pá~tia -.é,(p :Uniyers_()/
_Qu~m. tem: o_.mundo.· por· pátria não temr·.pátri~;oJque,m. quet e,ntender
o:. se1:1 amor~ as suas afeições.; nada. ma i~ faz:; do ::que afrow<á:-las, do
que. entibiá7las.
:. ..··: •
. . ·;
·· ., ·: .
·Eu estimo elo.uvo muito ao. nobre senad.or.pelo...afer.ro_que mostra
ao lugar do ·seu·oasciment.o; ,porém veJa ..o nobre.• $enador: que ~s~vezes
esse·.:nosso· amor nos fascina,: nos cega, não ,nos: d~i~a·.ver:: bem a
·razão. ; , .. :
·.
.:: · . . .
-r ..> · .: :: : •:. .
. . Ora;<diga o nobre ..senador, porventura ::pode' lo.uvar. a Aoúrclo,
·~sse: cid~dão. r.omano·, porque .levado· de: :um Janatismo: entendeu. que
.devia armar-se.. e.precipitar~se; .no ·abismo c.om! o; seu._ cavalo. ;para_:sal:v.ar Roma?. . Decerto que não: .. o nobre senador ·dirá~ .foi . .u.m·fana<tismo,:melhor ser.ia.que ele. guardasse a . .:sua'J(ida para;·ern:.:melh.or
ocasião·. poder -.sacrificá-la·.:pela..pátria::.~: _Eu ~.~e i!,. \Sr._. presidente, que
.o· preceito de ·;todo .o .coração ·:·bem-formado, .é. ,s.aç,rificar~se .pela sua
família, e sacrificar~se.
a.. si: e a.sua :família .pel.a:.pátria;:: porém ::. este.
·'
·.excesso de. amor .não nos fascina nos:cega;:, O· nobre :senadorme.smo pelo seu excesso·:de··amor.à .província::em que :nasceur•.~_eu:me
um ·argumento para dizer alguma ..coisa em :favor, ~da rnedida:.1que se
discute. Disse-nos. o .'nobre· senador que o,·,ex-pres.idente ,det.;Goiás,
seu ·nobre· irmão, :.praticou um ato·:.de patriotismo. fazendo uma :via·
.gem, creio: que de .mil léguas, sendo SOO :léguas de:.Goiás à,Carolina,
e soo de volta,.sendo .preciso ir 'escoltado--com tropas._para:que. não
!
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fosse sacrificado às setas dos gentios, sofrendo mil incômodos etc~.
Pergunto eu ao ·nobre· senador se,assim aconteceu ·a quem tinha
tantos meios a seu ·alcance para viajar màis comodamente e com
mais segurança, o que não acontecerá a um pobre habitante da Carolina, que nenhum meio tem à sua ·disposição? Suponha que esse h·abitante tem de falar a um letrado para tratar:de uma causa . sua/é-lhe
indispensável ir à Carolina fazer·· uma viàgérn de mil· léguas de ida
e volta, arriscar a vida às setas dos' gentios, para depois vir a causa
à relação do Rio ·de' Janeiro etc:;· que de sofrimentos, qÜe de transtornos, que ·de incômodos não sofre esse cidadão! O nobre senado·r
sabe belamente que hoje em dia no Brasil todá:o mundo prende, e
quando se pergunta pof que responde-se: "é para· fazer uma· averlglJação;" e iJOr muitos tempos se conserva o homem preso. Eu recebi
ainda há pouco umà carta das 'Aiagoas ·em que.·se me· diz que um
homem está preso há 6 meses sem culpa· formada ..
Ora, suponha que esses reptis erectos em déspotas que estão
espalhados per todo o Brasil prendem um hom·em na Carolina, e ·o
mandam a. Goiás; obrigando-o assim a uma ·viagem de 500 léguas,
e expondo a sua vida aos gentios? Pode-se, isto admitir? Não vêdes
os embaraços que há a este respeito? Parece-me que esse argumento
de que lançou mão o meu nobre amigo mostra a necessidade de per- ·
tencer o municípi'o da Carolina à província do Maranhão.
Mas perguntou o meu nobre amigo: "o que dá a província do
Maranhão à Carolina?" E continuou: ··não é o mesmo senador Costa
Ferreira que aqui tem demonstrado o desgraçado estado em que se
acha a lavoura de sua~ província?" É uma verdade; porém porque os
braços desaparecem da lavoura não há outras comodidades? Sabeis
vós o que a província do Maranhão pode oferecer à Carolina? Eu
vos digo: uma estrada aberta, oferecendo facilidade para se viajar
por ela sem o temor dos ·~gentios, um vapor· de Caxias ao Maranhão
que encurta a viagem, um mercado aonde: os habitantes de Carolina
podem por si mesmo levar os seus efeitos, os seus gados, e serem
ali vendidos facilmente, o que não podem fazer para Goiás; e outras
vantagens mais que podia apontar ao nobre. senador.
Não entro, senhores, em muita análise a este respeito, e mesmo
nem fazia tenção de levantar a minha vós para falar sobre este projeto, ele passou. aqui ·em 1.8 e 2.8 discussão, e.· creio que ninguém
falou, nenhum dos senadores do Maranhão deu uma palavra; eu
estava doente nesse tempo, e mesmo se não estivesse, se me achas-
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se presente não diria uma;.p·alavra;.apenas.façoêsta·:recomf:mdação
aos .nobres senadores: "meus senhores, ·meditai sobre ·.a· bbjêfo, vede
de que lado está a· razão e decidi; "~;não tenho .empenho algum parti~
cular neste,:objeto; é. só o .bem :dos povos que. me g.uia;: Mas~disse
o ·meu. nobre amigp: ·~'Esperai, não·tenhaisitanta pressa~ deixai dividir.
as· províncias como se· pretende; " e. ·eu .:digo.· que se :nutrfra:;essa. esperança, concordaria que esperássemos· até aparecer essa bela divisão
das· províncias, mas não tenho tal esperança; e até:. creio que os mi•
. nistros que. votam por .. este· projeto .é por:· descargo de sua consciência, não podendo fazer: aquele bem geral,:.querem fazer ao menos
este bem. particular; é o motivo por que eles votam: por este~ projeto,
creio eu, e não pela grande influência ou pedidos; ou angariámentos
d.e votos .dos. deputados. do 1M aranhão.· Há na outra câmara seis deputados do Maranhão, e há dois· de .Goiás, que abatidos daquele.n'úmero
vet;n a·ficar quatro votos, e1estes quatro·votos··é .que. puderão.conseguir essa· maioria. que teve o projeto? Eu se vim falar aqui. uma vez
col)tra uma medida de confiança, levei uma. tremenda, repreensão,
dis.~eram~me:. "Sois exaltado, já· quisestes esfolar~. os .desembarga·
dores"; e então será para me agradarem que os Srs; ministr.os votam
po~ este projeto? Será para agradar ao nobre senador (o ,Sr. Vivei·
ros), que;ousou .apresentar; uma emenda contra· a vontade dos Srs.
ministros, querendo que se fizesse o contrário· do que escrevia o
Jornal >do Commercio? Será para agradar ao nobre senador . (o Sr.
Muniz), que às .vezes tenho visto votar contra alguns.projetos em que
o governo interesse? Meus nobres amigos·, vós pareceis ·.que· olhais
para o governo como para uma harpa que em tudo quanto pega infec·
ciona; Não. é assim, os ministros também olham para o bem·do país,
como. na presente. questão; creio que. eles· v,otam .:por este projeto
levados somente da justiça, porque não podem colher nada em ali·
ciarem 3 ou 4.votos.
. '·.
Vede as informações que dão os bispos, observai o que. eles di·:
zem, atendei para as informações. dos presidentes; dos ·governadores
etc.; guiai-vos por isso: o :excessivo amor qt.Je:tendês: à vossa· pro;.
víncia 'é, peço-vos perdão, que vos fascina: a·este· respeito, vós cuidais
fazer bem aos habitantes da Carolina ·querendo qúe eles' continuem
a pertencer· a Goiás, até pintastes aqui o caráter 'dos··maranhenses·
com uma cor tão melancólica quê.eles não mereciam isto, ·dissestes
vós: - eu receio mesmo que os habitantes da Carolina sejam tra·
tados como estrangeiros pelos mal'anhenses.
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O SR; MONTEZU_MA-~ Isso ·é tática .parlatnentãr; . . :. ; ..
O SR; COSTA, F~RREIRA -rPerdoai~me, ·vós··.conheceiS·J;louco .o
caráter.· dqs maran.henses. 'No'. Maranhão apenas·; chega. uma. famíliá1
seja de empregado público ou seja de particular, é_ imediatamente
visitada ·por todas·as famíliasda:terra, dentro:de 8 dias ela tem rela·
ções com todas .as. pessoas· do Jugar; os fi lhos das ·outras: províncias
casam-se ali muito:bem;.lá está:um.deputado filho da.Bahia, o .Sr-.rD.
Francisco,. que··casou no •. Maranhão com uma ·senhora. pertencente a
uma das principais famílias;. são todos ali: bem recebidos e-estimados,
e assim: hão de ser tratados os habitantes~':dà Carolina; ·:ficai< ainda
certos que a maior parte desses habitantes da Caroliná sãq ·filhos·do
Maranhão. e não de :Goiás.
·. ! · ._, ·
. :: ·• ..
À vista destas razões eu peço. a todos os nobres ·senadores qu_e
não olhem: para as ·pessoas, que. olhem·=só: para a· justiça, :vejam ·.se
·esta medida' é a bem dos povos e votem por ela~·'EU não fazia: tenção
.de falar, e só tomei 'a palavra porque o meu ·nobre· amigo pintoü com
cores negras os 'maranhensesJ entendendo •que eles haviam: de:rtra::.
ta r como ·estrangeiros aos habitantes· da Carolina. No ·Maranhão~~-esti·
ma-se a todos os . filhos das outras províncias,· são tratados mesmo
com muita distinção; procurai ao' Sr. Araújo. Vianna, ao Sr: marquês
de Caxias, ·e a outros que têm sido presidentes do Maranhão, eles
nos informarão a este respeito. :: ·
··
. . ..
Sr. presidente;. eu .não quero continuar porque a matéria:tem
sido tão discutida; e. os ·membros. da comissão, se -julgarem necessário, darão esclarecimentos· ao· nobre senador, e sem: dúvida o cpnvencerão -da justiça que há para··que a Carolina seja ·.do.~Maranhão;
os· mesmos povos que ali habitam requerem isto. :>Disse o·..nobre senador: .· A .provín,cia do. Maranhão já abichou o· Turiaçu; e o .que. tem
a província do :~Maranhão dado· ao Turiaçu?." Eu vos'l digo, meu .ilustre amigo, as razões por que os povos do Turiaçu tanto -se .~mpenha·
ram com os .deputados para que .ficassem :.sujeitos ·-ao·. Maranhão:
1.0 , os . habitantes. do Turiaçu, com muito :·pouca .exceção; .;são.. nasci~
dos no Maranhão, ,dentro de 12 horas, e ao muito em 24-horas, com
todas as comodidades, estão no .Maranhão. Eu vos conto o, que acon~
teceu ·quando- fui. presidente do Maranhão, .para poderdes bem ,ava.~
li ar o benefício que tiram os povos do Turiaçu de pertencerem :ao
Maranhão.
Era eu presidente dessa província quando arrebentou na provfncia do Pará uma das mais terríveis revoluções- que têm aparecido
'
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no:Brasil: os·: ódios. eram imens.os; ·entr.ou uma porção.de:;par:aen.ses
no Turiaçu, e entre outras coisas não .achando. UJ'Q. seu inimigo_.~ su7
biram·.à· .casa ·do jui'z.~quebrar:am . todas~.as telhas· e,.atiraraJll·Se;~à rua,
para· assir.n exercerem a. sua . vin_ga~ça.: Quando_ eu so~be que os _de:so,rdeir().s • estavam .no .. Turiaçu, ·confes·so que. atemoriz~i-r;ne.:~:d.isse
-- é:.Jáci,l,a .estes anarquistas::Jp.assar:em o r:io,:e :vir~m_ à ·mio.ba:_pro:.
vJncia,;·:queimarem: meia ,:dúzia -de.:~.casa.s dos .lavradores,".~s~e.s ~~
atemorizarem~ e a ananquia principiará a lavrar na -minha províoci_a ;_ -._
Fiz-toqos .qs e~forços:.para .qu~. J.sto nã.oa.contecesse,:éch:amei_,·a., um
oficial· de marinha ..que .. era maranh(:}ns,(;}, :Et ·lhe disse: ,':ISabinoí. ~~tE!~
homens ~E!n.traram nq.)uria_çu, i_de impedir·:E!f?Sa~ de.~orde.ns";:, este
ofjcial:··q_E!, marinha eml>arqqu ao-. meio:diª. e qu~ndo foi .~o. ~i~-. ~egui,n·
te de mar) hã. estava el;e senh9r doTuriaçu. .. _, . :
..... ·

•'l

.:

ri

Ora, se os .habit~intes do Turlaçu procurassem ao ·presidente ·do
Pará, teriam·· porventura:· com ·tanta. brevidade e :·prontidão· •as •pr.~ovi'
dêficias·que:tivererndo'·Màrarihão··para·os salvar da anârquia que :ali
favrava?····Não;~:estes'eóutro's benefícios-só po'dem:·ser··colhidos quan·
'd~·:~s povoaçõ•J'~:se a~ham mais "chegadas às càpibii$ dàs provindas:.
M·esmo esse· mucambo em que eu'· aqui :tarei, e que parece que o
hrlbr~' seria'dor .:desdenhóu
ter sido' 'acabado··'etc'.• foi
berl'efício
~üe ·o ·rutiá'Çu· ·colheu ide 'pêrtencer: ao··M~H1rihãô. :o_ Robre ·s~ri~dÓ~
. ri,ão é Íavfa.qcir; ..el/ às: V~#~~(me rio de ~'rlertos hOn:i~~á 'que·, qÚa·n.do
lhes.-pegci· naS n1ãos· !enco.ntro-as. tão macias· sem. o. :.fl:l~is p~~q:~en.o
calo. homens que nunpa plari.tara~ Úma' árvore,· e::qüe disserarll' largàme~te. sob're à l~voi.Jra', tudo
t~oria: e nada, err(.pratica. .· '
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Se .o nobre ·senador fosse lavrador. ~ . Quantas vezes ::OS lavra·
dpre.s do Maranh_ão, :pos lug~_res à qirei~~-'·,9o:l"~rif1Ç.L.J, .._req!Jer~ram,
ao presiq~me. da prov_í.nc_ia..ig.o Pará p~din9_(),q_ue,,_th~s rt:~aJJ.das~~- .~r()pa
para qlle se. acabass~ ,cqm aqllele. antig()_ mo_c~mbo qlle ,-t~nto o.~ -in~p
modavam; ·.e ,o .Q!Je re~pgndi.ª o presidente? .~H~le 11?(). (pos~.O; p.orqlle
não . t,enha forças a disp_or, ~:mais tarde-.~~. tr,atará di.s~~~::-· e· assim. foti
cresc;endo o _mocambo de,~maQeirª qu~ até. tit:tf;ta~ um ·rei_, o quªl vi.nhia
ao povoado .muitas vez.e.s faz~r .cont_ra.tos, .· J()rr()u~~e. ~- tor11ou a.:: s.e~s
filhos, porque. tinha l'l'l!J,i.ta~·.pessoas-.que.:-9, socqr_r,iam. .. Pass9u depois
·o Turiaçu ..a. per.t~ncer rào, Maranhão, .e q :pres_id~,nte d~sta:. provin,pi_?•
acabou com o tal. mocambo;. lá se formou essa colônia. sui ,.generis,,
que, eu tambéro não. sei ;P. :QI:Je- é~ ._mas .. e~f.i.n;a. ,r:nand()U_·~~. para .ali.,um,·
militar· que. estava ref~r111ado_~..•hom~m q~e. co11~eci.~ aqueles ~epeldesi~
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com alguns soldados, .e existe hoje ali um começo de povoação que
pode servir para grande coisa.
Já digo, não peço: àos nobres senadores· senão que tentem bem
nas razões, e que decidam Como julgar de justiça· o que req~erem os
habitantes da Carolina; Eu não quero que o meu nobre amigo diga:
"Vós ·querei engrandecer a vossa pr.ovíncia; ": não, senhores~·. quem
se engrandecerá com esta medida serão os maranhenses e. os goia·
nos que habitam na Carolina,. porque encontram uma estrada ·aberta
para o Ma'ranhão, e um ·grande mercado aonde podem levar por si
mesmo comodamente os seus gados e vendê~los .:
· O nobre senador sabe belamente que .....;.. quem· qUer vai e qUem
não quer manda; - estes anexins dos nossos maiores, para mim
são pequenos evangelhos, porque são fundàdos nà experiência;; rl1Úito
.ganhará aquele que levar o. seu gado ao Maranhão e o'vender, podendo
logo. empregar o seu dinheiro nos objetos que necessita, sem lhes
ser preciso mandá-lo por outra pessoa, ou ter correspondentes que
cuidem de .seus negócios. Mas enfim, ...repito, se ..os nobres senadores
.
entendem . que com efeito nesta medida há só espírito de ambição
do Maranhão ao querer. e.ngrandecer com terrenos, votem contra,
por isso não hei de ficar
indisposto com· nenhum ·dos· meus ilustres
.
.
colegas. Louvo os sentimentos do meu nobre amigo sen~dor pe~o Rio
Grande do Norte, e até já estou arrependido de ~er falado sobre esta
matéria, porque ela tem sido bastanteJT1ente discutida, e bem é que
se vote quanto antes; é o que eu estimarei. ·
O SR. MONTEZUMA - Sr. presidente, tem-se tratado a questão deste projeto de anexação da Carolina ao Maran.hão como se fora
uma cessão do território do império a uma nação estrangeira. Eu. de·
claro ao Senado que longe de considerar a questão ·por e·ste lado,
encaro-a
por um lado m·uito diverso. Tem-se
também entendido dis.
»
cutir o objeto como se da desanexação da Carolina da· província de
Goiás para pertencer' à do Maranhão se seguisse aumento de ri·
queza e prosperidade· à província ·do Maranhão com prejuízo da ri·
queza e prosperidade da prov.íncia de Goiás'. Também não me·parece
que seja este o modo por que se deva. encarar a questão.
Eu, Sr~ presidente, estou convencido que todo o império do
Brasil pertence aos brasileiros, que todos os indivíduos que têm
·direito a este título são cidadãos brasileiros; por conseguinte se eles
moram aqui, ou se moram em outra província, em uma comarca, ou
em outra desta ou ·daquela província, esta circunstância é completa·
.
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ment'e acidental. nada influi nem'·nos séüs direitos~ nê'm·· no' âesen\folvimento' da riqueza e prosperidade do país~- Cirbunstâncias, pórém,
pect.iHares podem dêmôn.strar, êomo de :f~fô'de.hio'n'strélrri nesta:ocasião, que a desanexação de' uma parte :de-· uma província para ser
ligada à outra, seja talvéz mais vantajosa à província. "donde- se: trra
·a comarca, do que àquela a:que vai ser· unida;jfeSte'é o'· 1G·aso justarríente da Carolina·. :
--o:-..
. _::::· .,,

Ó nobre senador:pélir província dO Maranhãô; a;cabou~ de-'démohs·
trar que para que os ·habitantes ·da Carolina pudessem·
dé·slifiéiente segurança públicâ 'e. individual;-- pá~à qué em conseqüência
pUdessem· 'ele·s 'tirar deste gra'nde· princípio ·::todos: os·· córólárfos e
benefícios cjue a experiência mostra qúe deh3:se tiran1;1erá 'in'dispensavél que a comarca da Carolina não continuasse 'à p·értencer à proví~cia de Goiás. Os qui lombos· que atrasam muito a agricultura pêlos
rOubos que constantemente cometem n·as fazendàs ·em cujas proximidades ·estejam podem mais facilm'ente ser reprünidos: pertencendo
a comarca da Carolina ao Maranhão; do que se· ácas·o continuar a
es.tàr·unida à província de Goiás. Este só benefíCib é de sua:· natureza
tal que devera chamar a' atenção do corpo legislativo pára> fazer a
des'anexaçãà ~
_
· Senhores·, eu ponho de parte os direitos adqüiridos· ou os· títl.llos;
esta questão não deve ser encaràda por está man'eira, porque a sê-lo,
mal poderá o corpo legislativo cumprir o preceito :aa constituição que
manda dividir as províncias conforme for mais conveniente. Se tivermos de consultar -os títulos, se tivermos 'de remontar . a ·essas
posses; a essas primitivas divisões de províncias, como havemos :de
cumprir o judicioso princípio da constituição que mandà··dividir as
províncias conforme for 1 mais conveni·ente? Não: nós· ·devémosi ·por
conseguinte, embaraçar com OS· títulos sejam elés· qUais forem; -as
divisões devem ser feitas segUndo a utili~ade ·p'ública ~e- nada mais.
Por isso.: quando se reclamou aqui a leitura· dos títulos eu jUlguei essa questão completamente impertinente, isto ~é, que hão era
indispensável para que os legisladores brasileiros· decidissem -em süa
consciência ·a maneira por que devem dar os·seus vótos. Se se vos
demonstrar que à união da' Carolina ao Maranhão é mais útil àqÚeles
povos, é mais consentânea com ·as .necessidades públicas, p'Or que
motivo não se há de fazer essa união? Há de 'ficar entorpecida, arii· ·
quilada a· utilidade pública, e os proveitos ·qué devem resultar dessa
união,· somente porque na primhiva divisão das províncias do império
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a comarca da Caro,inas.e achava Jig~da·;à.provfncia de. Goiá~? .Çert,~..
mente não. Consultaram;.se porventu~a~:.()S )títul9s d.a.no~a proyír1cJa
do Paraná quando· se .ac.~aya .unida. à; províJlcia de S. Paulo, para..d.~í
se conclui r ·que ~e devia .formar UJ'll~ nqv.a. província na comarca
Curitiba?. Não; decidJu-se pela utilid~de pú~IJ~.~· .
..
._
Quan9o. se entendel1 que .:a comar,pa;.AE) .• §~rgipf:!: não .d~v,ia . pertencer mais à província da B.ahia, e fosse uma província sep~rada,
pergunto. eu,. consultaram-se· os. títulos? .N.ãp; ap~na~ se COJ1SUJtou a
utilidade pública. Quando o corpo.:legislativo entender que diversas
comarcas da província de M.inas d~vem .. ~onstituir uma nova p~ovfn
cia. ·ir-se-á cof1sulta_r.. os títul9s :e a prlmitiva;_~iyi~ão daqu,ela pr~yínci~,
para daí,decidir,se a justi.ça com que a nova província deve ser.cri~..
da? Certamente ~ão. Estou. inteiramente c~nvencldo que s'e corRO
legislativo procedesse' desta fo~m·a cometi~ ·~lll· verdadeiro absurCÍ~.
por isso· que d~ixava de: consultar os inter~sses públicos, .e dei~ava·
de.cumprir um.~o.s. p~eceitos~ que.mars.rigo~osa!llente.Ih~ é. i~po~~o
pela lei fundamental. do Estado. ;. • . , . .
.
..•
,
J: assim, Sr. pre.sidente •.. qlle eu encaro a .. questão da •União da
Carolina à provínc.ia do Ma,ran~ão.':Quando se .tratar de desanexar
uma das comarcas da província da Bahia, a quem tenho ,a. h.onra .~e
representar, para formar. nova .província, consultarei unicamente os
interesses dos habitantes dessa comarca, e nada mais;, ·não consul ..
tarei títulos,..porque
eles não .são suficientes para. dirigi'rem o meu
.
.
voto.
;
Mas _disse-se qLJe .se aca~o eu fosse ministe.rial, ou tivesse as
graças do poder, peqiria ao Sen~do que não !discutisse es~a r,esol~çã~.
ou faria com que a desanexação.não tivesse .lugar. Senhores, as,questões minist~riais são de outra n~tÚreza, isto querer ~o-~fundir aqui~o
que é ministerial-com aquilo que é de int~r~sse públipo; .eu.po.sso s.~r
ministerial, e entretanto votar a favor .ou. contra uma . de~anexação,
conforme entender· em
minha. .consciência; e nem. o ministério
pode
..
·-·
de maneira alguma ter desejos, ou ter opillião,que se possa. chamar
ministerial acerca de assuntos desta natureza..
·
Quaisquer que ·possam ser .as. vi·stas pol,íticas. do governo. elas
nada podem ter com. a· divisão. de uma província e com a. criação d..e
outras; são objetos. impróprios, que não. dizem. respeito ao. ministério: e nem é possível que o governo encarasse por: semelhante m~
neira uma questão .desta· ordem só.porque IJrnOu. outro repres~r:~tante
.instava para qu.e .a resolução fosse aprovada. Seja, por~m. qualquer
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qye ·~tora:veracidade.:.da ;proposiçãctemiti.da na _ças~!~;e..u deçl~ro_.,q&Jtl:,
nesta .·~questão SOU. absol_utamente independer;tt~::.\ y()tO . . ·em,~· f~VP.r·~: . .da~
resolução, ·.porque ·entendo~ ·que.· não .são ~.os.~. títuJQ~l:.·:·.qU~·. .m.~ d,ev~·m;
guiar;:.•mas ,sim .. a utilida,de:.pública ... Não . ·sustent~r:oos,.J3~11hQr~s,;~~~
melhante. princípio, porque·.a·~s.im ·:encaQe,aremos·, as.~;rnãos:.:·d9~· ,l.e.QJ.s~.
laddres bra.sileiros.· para· cumprirem:.o p~e.ceit.~.d~~coru:;~itu.içã9_•N.•:,.~~a •.
Sr-.·.:presidente; ··sabe, assim· C()lll.O.· todo:: o ·.Senad.o,, .que :,quando s.e •. recla~ar a-.criação .. 9e;. urna nova! P.rO\'ÍJ1qia :no te~~it9riQ;i.dà,::PrQVÍJ1C.ia
de::Minas,, .qua.ndo .se>·re.clam.ar:.: . urna. .noyai. prov.íncia:·em··,terri~Ç)ri~ da:
pr.ovíncia:, da, Bahia, ·admitido· es$e prl.nc'rpiQ. n.ós;,d,e~emos: :es.~ªr pe,lo~
títulos;·.devemos estar pelas:.divisõe~ ·.que,.exi.ste:m::i·mas até quando,
senhores, se há de deixar de atend~r·::·para. . ós .inJe.r~sses. do.:p.aís,
que reclamam essas divisões~ Se;' co.ns.llltarrnos .. QSJ~rin.pípios.,d~. econo~ia .. poHtica; havemos .:de: .acbar.; que. :·quanto ::rna:Js.A:fi.~,i~Q.e~: .houverem· nas províncias do império, :ma!s.:~Se·.desenvo.lverá::al.·i.r:td~_stria
,do<país;ros povos terão,mais meios:~d.e da~ern de.se.rwol_yj~ento.~:~sq~.
r-iqueza; e, como; ja:disse; a segurança pública e~:ar,par,tjcú,l~r;.é:f.u!n.~
dos primeiros efeitos das divisões razoáveis da::::provinci.a·,: d.ePois .;a
ação:.·do governo· .torna~se . mais ..imediata; . ~i· pqr::LcOn$eguir:ate ·mais
eficaz e.: mais benéfica. ·P.or· .,que cr.iamos nó.s., as~. ass.~.mbléias pro~
viri'ciais?...~Não •foi .. para que. as·:pr'ovínci.as:: tive,ss_em··um:·corpo··.delibe~
rante"dentro de seu .•iseio, .que .puidasse··especialme.nte·'dos int.eresses
locàis?.. Daqui não devemos .nós tirar:também a~:af1alogia :nec,e$$.áda
para sustentarmos a opinião da divisão da.s ;províncias? A~sir:n,::S.r:~ ·
presidente,;_>eu: voto~. pelo,: projeto .levant.ei~me: unicament.~. para-·; con·
·testar ·.o::.princípio .de·se :atender:aos. títulos:iquando~~se···tr.ata:.,d~,desa:
ne.xar. ~uma. comarça .de qualquer província· para uni::la,~a o.utr~~: ~ pen~
que .nós:já. não.tenhamos: atendido··à: utilidade~pú.bl{ca_:~el_ati~~r:nent~
ao ..muni.cípio. do: Bananal;: nada .mais_ ~injusto, :do .que. nãp. $~; ter::~.at~n~
dido.·ainda.: à r.eclamação,.dos povos;.desse.; municJpio,J;·nada~.rn~is,··i~~
portànte do ,que:a . súa::realizaçãor ·nem a·.• província:,•de.~s. Paulo:,há_.de
sofrer: com essa. medida, ;~nerrf também :a.;província;do: Rio: de:; Janeiro
.há.:de ganhar,::comb enttimdem.aqueles.~que julga!1J: que. es.ta;:;proyír;ac_ia
tem;'o mais:··decididq:Jnteresse:em que··:s~ .. lhe.,::una.·:eS$e::mu_nicíplO,•.
Quando, por exemplo, •Se destacou: da: províricia::doc Rio ···.de. Jan.ei_ro, .a
·comarca .que foi constituída· em.·:província··do Espírito;:Sa~tó, .•não. se
acreditava que aquelà província havia de>sofrer·. muito., e: que .:a:: do
Rio 'df:f·Janeiro havia· de ~.igualmente sofrer.? Certamente;.::masr·a iexpe~
riência demonstrou que o fato·era absolutamente· em .oposição •. Aquilo
1
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que então se alegou para se destacar a· comarca de Campos e uni-la;
à província do ·Rio de Janeiro· foi justamente aquilo que- acabou de.
dizer-·o nobre senador pelo Maranhão relativamente à· comarca ·de·
Carofina. Dividiu-se a· comarca de Campos, da província do .Espírito;
Santo, ficou unica ã província do· Rio de Janeiro, e o resultado foi que
a comarca de Campos, que tinha todo o seu comércio corn a provín·
cia do Rio de Janeiro, continuou -a desenvolv~r a sua i'ndústria. pelos~.
mesmos canais já existentes, continuou a prospe~ar, mas:a· -prospe.;·,
rar de uma maneira mais eficaz. Por isso é. necessário, Sr. pr~siden-·
te, que se entenda bem que· o corpo legislativo· não se ·déve·, de. forma.
algurna, em tais questões, dirigir por títulos,· e sim pela utilidade
· pública·. Voto portanto pelo projeto.
Esta discussão fica adiada pela hora. ··: :
·Introduzido o Sr. ministro do império com as formalidade do
estilo, continua a 2.a discusso, adiada': pela :hora na sessão antecedente, da· proposta do poder executivo e::emendas da Câmara.:dos.
Deputados marcando a despesa e orçando a receita para o ano financeiro de 1855 a 1856.
O SR. MANOEL ·FELIZARDO - Sr. presidente, a colonização·;
ou a importação de capitais· e de braços, é uma questão ·de sumo
interesse, e daquela·s que seguramente merecem a atenção do· Se·
nado. Os oradores que. me têm precedido . largamente têm· tratado
desta matéria, e peço :permissão ao Senado· para oferecer-lhe algu·mas considerações mais. •
Nada· direi sobre as censuras feitas ao regulamento de 30 de
janeiro do corrente ano. O nobre ministro do ·império, o- nobre sena;;.
dor pela província de Pernambuco~ e o meu antigo amigo senador.
pelo· Rio de Janeiro,· disseram quanto era. bastante para demonstrar.
que este regulamento não tem ·os defeitos· que.. lhe foram imputados.
Apresentarei sim algumas reflexões ao Senado ·pelas quais penso
que. nenhum fundamento tem a censura de inutilidade' que· se fez à
lei de 18 de setembro de 1850, e que não se há de realizar a ameaçadora profecia que aqui ouvimos; .Multo de propósito, Sr. presidente,
sirvo-me de palavra ameaçadora; porque se· desgraçadamente ele.se·. ·
tivesse de realizar, se estivéssemos conv~ncidos de que a. coloniza~. ·
ção era impossível. rió Brasil não teríamos mais nada a fazer senão ·
resignar-nos,. e esperar pelo decrescimento. de no$sas rendas, ·de
nossa fortuna particular, e pelas suas conseqüências necessárias.
Posto que, como pretendo demonstrar nenhum·. fundamento tem
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esta -profecia,: e .sua enunciação traz .alguns-:males, ·e.. pareceu-me·~con•
venh:mte desdeAá:alguma ·Coisa. dizer ·sobre_ esta. :matéria··pa~a _atenuaros. danos que ela poderia produzir .·somente·: por ter. sido . enunciada.·
Sabem. todos os· nobres senadores,. e ainda :foi ·aqui· ontem repetido
pelo nobre senador . por-. Minas, que. os· governos ;da. :Aiemanhà, as.
sociedades de col.o~ização ·e\ os ho_m.ens. que 'estão . intere·ssados. na:
emigração · p~ra os . Estados :Uni.dqs,: fazem :,Uma guerra fortíssima;
põem todos.os:.obstáculos que ,podem.::à· ~migração para o Brasil ..
O fundamento principal desta guerra é que os brasil.eiros:·não que~em.
importação .de capitais· e trabalho Jivre,.:que desejam substitUir os
escravos pelos colonos. alemães; · que estes são .s.eduzidos em promessas que,nunca. se::hão de reaU_zar; que_ jamais. poderão~pagar as·
despe_sas a que se obrigaram, e· que ficarão perpetuamente .ligados
às .fazendas e.aí.tidos .como escravos .. Estes.~que tais informações.
deram e os que ·acreditam nas informações Jalsas qUe; do Brasil. yão.
e que. delas com boa ou má-fé. se têm servido para guerrearem a em i-..
gração para o Br~sll, talvez tirem da profecia do nobre . senador novos
arg~mentos para .comba.terem a emigração. . · ' ·
Demais, Sr. presidente, não sei se a. falta de confiança que· alguns têm na .cessação· perfeita ·do tráfico .ou ..o .receio de .que .ele.
torne: a reviver,·não sei se este: receio, digo, não r.ecebe algumincre7:
mento da ·profecia. Reconhece-se que o Brasil- :carece de' braços, e.
se ·braços livres não .se· dirigem para o Brasil, se: os brasileiros estão
persuadidos de que a .emigraçãà de homens livres não poderá dirigir•
se para seu país, -não.terão outro· remédio;·devem:os;que nutrem·estes.receios senão tolerar,:~animar a importação . . dos,escravos:-e se. pode:
a profecia produzir .semelhantes-males; espero . que.o Senado :me tolerará desenvolver as razões .que . tenho para .pensar que ela não:.tem
fundamento, que não se ·há de realizar. :. · ·.• ;: · ·: · •·· ·
.,. , :
Sr. presidente, passa como verdade incontestável que .não é.pos~
síveLa .emigração . de. pessoas que se pretendam estabelecer em
qualquer país. como, lavradore~. sem que· estejam convencidos de
que ao .chegar hão de:: encontrar lotes de terras. medidos~ ·demarcados, divididos e. postos à ·:venda por preços ,razoáveis- e fixos, .. lotes
que. tenham garantia conveni-ente. /Se não tiverem disto certeza, .o
emigrante se arrisca . a vir para o país consumir o pequeno capitàl
que apurou, durante todo .o,_ tempo que lhe: for preciso para procurar.
o lote de terras que ·lhe convém:' então ar.r:isca-se a ficar de .pior:
condição do que aquela em que se achava •na: sua pátria. A lei. de
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18 de ·setembro. de .1.850 . providencia sobreJ Isto, trata. dej .remover ::·o
principal embaraço<·qu'é se····opõe .à· hnportaçãoi de,··p'êquenos ::proprie·
tários; e se ela tem este fim~ ~econhecldcr pódê;.se dizer. que: está _lei'
é inútU? Uma :lel 1 que discrimina· a ·propriedade'· particularcda pública,·
que faz com· que, estai fique· livre· de todo i e qualquer·: pleito· e· dúvida,
que a·:divide.empequenost;lotes,. que a:.demarca;·.'quEra expõe ·à::venda·
em lugares determinados . por·•preçc:5s:·:c.ertos;rqüe .tira •àssim: um,:.fo"r~
tísslmo obstáculo· .à emigração:, t:·essa: let··:s~rã:.:inútil?:· Decerto:t qúe
·.:_·~·:·,
··.>
n·lngu·ém ··o..· af·lrma· r·á-:: . · · ··:· · ,: . ·,,. :,,· .,.. ,_ ....,.,, ·, ···":'·' ·
Mas,· disse ·o •nobre ·senador: :r Nem. este·:, ~é-"'o ~ único -obstáculo·~
nem no Brasil• ·existe,··. porqüe há ·uma quantidadei·:.imen·sa-·.de>terras
particulares onde os: emigrantes·:p·oderão sê) estabelecer:.. " E· :estas
'Imensas propriedades ..particulares·· estão 'n·as:. circunstâncias·. ~que:::àu
apontei? Acham;.sEr-medidas e ·.demarcadas·:em:pequenos-:: lotes:~.:co~
respondentes~ à. fortuna dos- ·emigrantes; -acharrl-se·~descritas e livres
de todas as··questões?.Sabem:·os··emigrantes :com·· quem· hão: 1de -tra.;
tar, d lugar.onde·pbderrr comprar os lotes deterras::que ·earec·em-?:cSe
estas terras não se acham divididas/se umar·grande"parte delas estão
legítimas, e .portantó se o atual propriêtário·•não:tem ·seguranç~:f~, não
a poderá dar. à ·pessoa· a quem vender:':Se·: O'i'comprador não sabe.
quais são os limites de sua; nova proprieda~ej:se pode ter "questões
com os vizinhos, ·como. se há .de o: colono~.·arr.lscar:.-á· ·compra~:: as;
terras particulares?· Necessariamente tem' de recear o..imenso tempo
que. há de gastar em procurar, os lótes~ de ._terr.as, ::consum-indo· .entr-a~.
tanto. o pequeno capit~l com que .vier·.· para :o·país;.:_.e .de~ mais a mais:
não tem segurança ·de que. compra uma. propriedade:' Uvre: de' :ques·
tões~ Pelo contrário;· as ·~terras· públicas medidas, .divididas; ::demar· .
cadas, .·descritas conveniente e.··expostas.à~venda ·em·'.Jugar ·certo,
reúne todas as circunstâncias que :são ·necessárias·~ para retirar este·
grande obstáculo de .. que ·falei. .,. '' ' . . ' ; :.;'r
- ., .: '·
. · t:·. verdade que não. é o· ,único. obstáculo. à·. colonização· :a .mediçãó;
divisão, demarcação, descrição e venda.··das.térras~ outros: existem;
mas .. porventura alguém pretendeu· que, a .leLde:· 18 de setembro •::de
1850 ·removesse todos os obstáculos? . ~inguém. decerto ·o:pretendeu;:
os .autores da lei não:· tiveram isso :em vista; ·o governo não··.seí per+·
suade:disto. Se o nobre' senador tivesse tido:a.bondade·,·de .enume;
rar as· cau~as ou os motivos que na:.: sua :op1nlão .•~tornaiTLimpossível
a emigração para o país,. mais fácil me seria, 'acompanhá-lo e responder-lhe como pudesse~· Mas nada· disse, não· tratou de aprésen-:
1
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·tar··osfundamentos que·tl'nha-·para. enunciar a sua .proposlçã·o~de :que
a .emigração para o país era impossfvel.
. ..· ·
...
.··.. :O 'SR~·:o; MANOEL:. ;.;....' É porque .. l1ão ouvlí:tnerh leu .c)'llleU dis·
curso.
.,
O SR. MANOEL FELIZARDO· ~'Assevero ao ·n'obre: senador que
·prestei-lhe ~'to~ a. a ateriÇão l· •· '·
. :.·
... ' ·i ··'.i · · ,. · ,
. O SR. D. MANOEL - Então está esquecido.
::. :
' : ·o: ·sR. -MANOEL; FELIZARrfO· .....~.·~:: póssivei..O ilriiCc): qu'e éu ouvi
é ·:·or.que já disse, isto;e,.:que :havia-terras particulares,· e -que•;nelas
se podiam os colono~s.:estabe1ecer-se.: . . • ·- ·::· · · ' · ·, ·: ·::; ,...
·
.. o S-R. o. MANOEL - É :justamente o qué-' eu·· nã'O 'disse\·
··o. SR~:.. MANOEb FELIZARDO ....;· Então enganam-me as minhas
notas. Mas examinarei os diferentes motivos; se eles não contive. rem aqueles que foram'. aqúi apresentados, :pelo: nobre senador pe•
direi que me o diga.
. .. . ·
. - · ·: · · ·,:
·: .:
o SR. D. MANOEt.-:;.;.;... Não· senhor,·· não' .digo· ria'da, têrei uma
· ses·sao !inteira pàra 'iesponder.
,; o::. .·• ::. ::
. O SR. MANOEL FELIZARDO- Sr~ presidentê,·'é'-''~ábida: de!todos
a :dispo·slção extraordinária que há lla. Europà.
·emigarf: essa dis·
posição extraordinária é até qualificada de excitação febril, de. ·maili'a.
·-H~jeri'ãô'são somente·. os· proprietários ·que tratam de sâir~CJa Alemanha e de outros países da Europa; esse excitamento·'tehl''-chegado
.em·· a'lto ponto. à·· classe dos ;=pequeno·s·: proprietário's / A: miséria' cres.•. cel1te· faz· com que •'àinda-i·os pequenos proprietârios; ápenas possam
·viver e com:. im·ensa -dificUldade; ·a· desproporção:entre ·os<braÇos ·e· o
trabàlho é .extraórdinária';<'dificilmenté. se acha. tali emprego. : ·':; .. ·
· .· . ··Os pequenos· proprietários,<como·~,diss·e~ vão'vivendo·;com·'diff ..
.:culdade;r'eles sentem com antecedêncià -a' sorte que ::terão·• seus fi ..
·'ihos,e entã·o procuram:·.pa'Ssar-se~ para :um: país···ondEr melhorem.'de
.fortuna,· e: Seus>.filhos não·"sejarn, çondenad'os à. tnéndieida'de. ,.0 que
' o· nobre senador ·pelo Rio"· de JaneJro: nos •di.sse ·aqui ··a! respeito ·da
~migração::êrescente 'para·. os Estàdos ·unid.c;>si•que··regulando ·até4820,
termo': médio~·>•por'•·8~000.emigrantes;.:no último· decêniô de :1840 :a
·1850·.· regulou, ·termo médio~ porcento-·e.tantos mll·,··segundo··o•.,Sr.
Kennedy;' o que· o: nóbrecsenador pel9 Rio 'Grande <do .Norte nos ;disse
sobre a recente colonizaÇão de'iSetif;'emArgélia, déf!10nstra··que·esse.
movimento>febril é>·extraordinário;:· ·
· ,.
' :_: :. ·• ·:·.· .
O SR. D. MANOEL- 'N.em.fálei· nisso.···
.•
•O SR. MANOEL FELIZAR.DO ·~ Para esta colônia da Argélia d~
1 ,

pára·

1

que, segundo a minha memória, falou o nobre senador pelo Rio Grande do Norte ...
O SR. D. MANOEL - Foi o Sr. ministro do império que falou
nisso, nãQ fui eu.
O SR. MANOEL FELIZARDO - A minha ·memória ...
O SR. O. MANOEL - Qual memória!· Então aplique-lhe um tô·
nico.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Eu pedirla ao nobre ministro que
me dissesse se com efeito falou ni.sso,. ou seJoi o nobre senador.
O SR. D. MANOEL - Isso não tem questão.
UMA .VOZ - Falou da· Austrália.
O SR. D. MANOEL - Isso é outra coisa, a Austrália não é a
Argélia.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Falou-se na colônia da Argélia.
O ·sR. D. MANO~L - Eu digo que não.
· O SR. MANO EL Fi:LIZAROO ......: Eu digo que se falou.
O SR. O. MANOEL - Foi o Sr. ministro do império, ·mas falava
em um fato Mstórico .
O SR. MANOEL FELIZAR,DO - Mas é um fato de que me quero
servir.
O SR. D. MANOEL - Mas não fui eu que o referi, n.ão me atrl·
bua o que eu . não disse.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Para esta colônia o govf;l,rno
francês ·contratou com uma casa respeitável da Suíça uma colônia
formada. de dez aldeias de 50 casas cada uma, mas com condições
muito onerosas para os colonos; ex!ge-se .que os colonos paguem
à vtsta metade do importe das casas, ·,que andará por mil francos,
e que além de outros depósitos façam o. de dois. mil francos :para
ocdrrer às primeiras necessidades do.,primeiro ano de estabeleci·
mento. Receou-se que esta concessão seria inútil, ·que não se forma·
riam semelhantes colônias; apesar .disto tendo o empresário.· dois
anos para começar a primeira aldeia, e devendo ser todas povoadas
del'ltro de 1O anos, acontece que logo nos primeiros oito meses pôde
organizar a primeira aldeia, e tais são os pedidos dos colonos ·com
o capital preciso para se i.rem estabelecer em Setif que a companhia
tem-se visto obrigada a repelir muitas solicitações. Este e outros
fatos demonstram que aquilo que se diz sobre a excitaÇão febril
para- a emigração é uma realidade.
Ora, se há esta disposição para emigrar, indaguemos quais se·

.
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.>rão os motivos que obriguem o emigrántê a procú'rar· :antes' este. do
que aquele país, e examinemos estes motivos; errllrelaÇão·aos ·Esfa·
dos ·Unidos e ao Brasil..
., ·,
O primeiro motivo apontado, creio eu que pelo·. Sr.·. :Pontes, :ou
· . o .Pri.meiro exame qu~:.fJaz .o c.olono que·JencJon_a...em.igrar, é se o
.Pa(s para que te.m de ir':..é•.:salubre e. fé~til; é este o prim.eiro motivo
.. que o. mov~ a procurar antes um do qu~·outro:·:P.aís .•. ·:·. · . · . ,
....
, , ~-()ra, par.ece. fora:d~ dúvida que imen~as~e~ténsões. do Brasil.··.são
)lla)s férteis, mais. sadias do .que· a Jot~IÍd~de:. d_os E~tad.os Unido_s;
.então .e.ste m()tbJo .n.os -é favorável. Um outro :é ea,:: segurança indivi·
. d,ual; ne~ta cas~ jáJoi :.~ito, e f~ndado,. :em.·autoridade· de viajantes
resP.onsáyeis, que há be.mpoqço_ ternpo a segur.ança ·individual .nos
. Estados. Unidos não era ·maior do. que entre ,nósí.:e_ apesar. disto :a
emigr~ção foi sempre: crescendo para os· Es.tados. ~nic:fos ..
O SR. o~. MANOEL:.~ 1: :·d.ificil. de ·,provar:éssa_: tese sobre a
Jgua.ldade de segurança individual; creio. quen.ão·a.prova. ·
· ·. ·
.•.:..· O-SR. MANOEL FELIZARD.O 77'~ Para o. oeste :·e para o sul .não
. há dúvida;
..
. .. _,
,
Mas se a nossa segurança individuaL é igual pelo menos :à que
houve. ainda. há bem:.pouco..:tempo ·nos,· Estados ~Unidos, se.: a. dos
Estados Unidos t~m id.o 'em:crescimento,· a.nossa irá em ·diminuição?
Se isto não foi afirmado ·parece que. tal foi •o pen_samento do. nobre
senador, porque .disse:,.
relatór.iq do Sr.• ministro da justiça· nos
'demonstrá um número extraordinário de assassinàtos, e isto não acontecia em outras épocas."
,..
•
o SR. D. MANOEL - A primeira proposiÇão' ·é· á que está no
· r~latório, a segunda é de~v ~ Exa. ·
. · · .,
·· ·
1
·.' o SR: MANOEL. FÉÜZARDO ·- Mas'se o; nobre senador não
pensa que. às. crimes hoje'· são·· em'maior' -nún1ê'm :do que nos' ·anos
passados, não podiâ'''decerto servir~se disto p~,ra ·c~nsurar a admi·
·nistração. Então a nossa seg~rança individuarnão é hoje ·pior· do
que em outro tempo?.:.'· · ·
.
·· · ·· ·
· ···
O SR. O. MANOELí~ Também nãifdissé·iss()~
O SR. MANOEL FELIZARDO-- Mas eu, desejá saber s·e é igllàl,
maior'ou menor. ·Se eu não-souber para quetrouxe:essa proposição
não posso·acompanhar-o nobre·senador. · - ~. .- .. ·
o SR. D. · MANOEt _:.._ A sua memória· está ·fraqúíssima. ·:
· O SR. MANOEL FELIZARDO·~ Sempré assÚnfoE ·
·.:. o SR. o. MANOEL ..;..o. .J:. agora com os: incômodos físicos.

:·o .

O SR .. MANOEL ·fELIZARDO.- Então.:f,~camos certos ;de.que hoje
a segurança individual: não é menor .do que1 em,. outro .tempo. ·. · !.: .;
O SR . D. MANOEL - Fique certo V. t:*a·~ ri isso, e :deixe;.me.:;cê
no meu estado. ,
'
, ,
··
.. · ·,
O SR .. MANOEL FELIZARDO'·~ Nãó·~·tínhamos ·Emi ôutrós ·tem·.
pos estatísticas; e··' por lsso hoje<aparece: i registrado. um ::número
rnuito mais considerável de· crimes· dó que outrora: mas::isso·-·não
provém ·de que··se :·pratiquem . atuallllente· m·ais ·crim'es do:·qUe .~
.-outro tempo;' o que se:
·concluir é que hoje sê ·colh'erh;i§e registram com mais ·atenção· os fato~. Se nós nos re·cofdásse·mos
es~
tado. de algumas províncias>em. épocas: não: tnuitó 'remôtas·i oü do
estado das províncias· -do: No'rte·:··de: ·que' tenho rnais ·connec'irilehtó; .,e
o·· comparássemos.:com· o ·atuat; concluiríãnibs sem nenhumà"'dúvida
que grandes :progressos. temos· feito·· quanto' à; segurança:rndividüa'l.
Eu chamaria em meu apoio, o· nobre·:senadori::pêlo Ceará que fof presi·
dente daquela:·província alguns ·anos: pedh•ia que me -diss'esse: as·difj ..
cu Idades extraordinárias ·que teve jl'ârâ' emb:áraçaf ou ao rri~·nos p~ra
diminuir os horrorosos fatos que ali: ocorriam. Companhias. de faêínorosos, homens acastelados e cercados, .destes ·chamados ...;. guar~
da-costas __;;, punham. a provín·cia em: con·ster.nação. o· nobre senadôr
fez um serviço ·relevantíssimo comprimindo ·:esses atentados. ·,.· .. ~.:i
· O SR. D. MANOEL ~ Quem'fôl? O':Sr~i:'Aiericar?· '
.
O SR. MANOEL FELIZ.ARDO ~: Nunca ninguém negoti 'isso •
nunca.. ··

deve

do·

.
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O SR. D. MANOEL ·: ·,

~ ..: ' ~~:

'··· f ': ' '

, .

,·• • '

.

,: ····.
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..·· ... ,_:

Ainda bem.
•

1 •
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:

''

'

~ .. ' ' ',

.. '

O SR. MANOEL FELIZARDO- Qual
er,a o estado .. do Maranhãq?
·····-·' ,. ':· ..> ... : ...
E particularmen~e da cidade .de...Caxias. e Brejo?,·Recordo-me. de ouvir
ao Sr. b. Marcos, .bi_spÔ do-'Maranhão,
·1a39..que e.stalldo ém .. Ca·
xi.as trinta etantos:~~iias, r(;)gul~va naque.laj:~ll1PO, termo,~mécfio, -~~-~e
e. meia por
e "di~ia~se que .hâvia mui'ta .segurança: em atenÇão,:à
·sua presença. naquelâ 'Cid.ade. Isto ôb~ierva-~e·:~()Je?. ,_. ··.. : -~.-.:· ·:.... ;
·~

'J~.v~

.. , _.,...

.

.,

·.·•. : . .. .':~ .,. ,

em.

clia,

Existem hoje esses· .• h.omen~ poderoso~ no .se.rtão de ·P~rnam·
buco, Alagoas ~ outra:? províncias a.~ujas. qasas_nuncaa ju~~içª pôde
chegar? O ryobre. ~en,adqr: que.Joi presiqent~ d.o. Rio Gran~e .,do ~ort~,
não teve também de lutar muito com essa classe de homens? Se ·O
progresso da ciyiiJzaçãgtemdiminuído o~ ~ri~es', com.o ..ac~bo d.e
demonstrar, não devemgsJertoda a _esperança de que a segurança
individual progressivamen~e se· torna(á maiOr: entre :·nós? E.se e.sse
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mal :traz: ·algumas ,dificuldades; diminuindo ·ele._ nãO'"atuará cada· ,-~_ez·. ,
com menos eficácia sobre a colonização?
: ·· ~' · ' · ··'· · '·
Um dos outros motivos, pesado~ :pelos emigrantes;: é -à) liber·
dade de consciência·~ ·Haverá mais liberdade de <consciência ·nos
Estado$ Unidos do que entre !lós?
•.:': .. · ·
·.: .o·- SR. D... MANOEL .-.. De~·- fato é assim, mas na Europa rião· se
crê nisso.
. ........... .
: . O~ SR; MANOEL FELIZARDO - A. . nos·sa constituição garante-a,
·e a nossa:·legis.laçãocestá!~:de :acordo: cqm ··a constituiÇão .c;
o SR·~ o.. ·MANOEL:~·:Sém dúvida•:, ·. ·.. · · ·
·I
o SR. MANbEI. -FELIZARDo~-- Fazemos mais··do que tolerar· os
diferentes.·.ritos_; são mesmo.·auxiliados··com m·eiosipécuniárh)s.-Por
cons~qü~.ncia'.:: ainda :·neste .. ponto ·estamos, pelo~·menos ·em iguàl·
dade de circunstâncias com os Estado.s Unidos.
·· ··-. .
·
Direitos civis·.le"políticos.;Q ·estrangeiro- gozá. entre, nós de;menor
porção-de direitos civis··do que·nos Es·tadoà.:Uiiidós?.·l: b contrário.
Entre nós o estrangeiro goza de todos os direitos civis.que; d·cidadão~. ·
brasi.leiro, e nos Estadqs: Unidos . há restrições .importantes·: o· êsfran·
geiro. não. pode ·legar~ bens. deLraiz·.·a·-.estrangeiroi;residentê fora· do :
país, e· talvez que haja outras restrições:~ Entre:· nós• nenhuma há. ·
Nesse ponto pois a .balan·ça ·pende ·a favôr do:BrasiU
...
··' Sobre a naturallzação:é ··m·ais"·favorável:a''legislação norte~ameri:. .
cana.do ·que a.- nossa? .. Pelo contrário.:Nós:;:somos :muito mais··gene->:
rosas neste ponto. Para que um estrangeiro se tprne cidadão brasi•
Ieiro basta a residêl1ciai:de·2 anos no .Brás ii;: ·e·: nós Estados Unidos a
'legislaçãoi·tem ·variado:::::começou::pela· exigência· de· cinco: anos<de·•:
residência e mais de dois. anos contados da declaração de ':que ·se··
pretendia.· ser cidadão::americáno; mas !em·:.~:1792 ..cofivênceu·s·e O'gO·.
verno·dos.· Estados::Unidos (e·por.'gove'rno:eritenâo :êü7o! córnplexo dos
poderes)':que uma· lei. tão liberal:de· naturalizaçõe·s .trazia ri1ah:ls con.;
sideráveis; a>revolta da:Pensilvânia,··imputada erivgrànde part.e· aós ·
alemães e irlandeses, os ·resultados·da revoluÇão ':francesa fizéram
com qUe::.·.ainda, :sob ·:a ·p·residênci'a· deL··washingfon/:Se .:exigis'se :um
maior número deranos.de~re·sidência e.·rnaior espaço 1 depois -da,de·cla·
ração, e ainda se exigiu mais tempo de residência e mais espaço de·
pois da declaração na presidência:imediata d,e Adàms: 'SucedendÔ' na
preSidência Opini·ão '~diam·etralmente oposta;"à ··ae..•J.êfferson, ''restrin·
giram-se .esses :pra:tos,, e reduziu-se a 3' anos de·· declara'ção; ,e ·a; 5 ··'
anos de residência. Enfim; .d~ixemos a ·história que.: é "um 'pouco·:
221',

longa; hoje creio que se exige 5 anos de residência e 2 anos conta-·
dos da declaração.
O SR. D. MANOEL- Mas para.quê.? .. ·
O SR. MANOEL FELIZARDO - Para· ser naturalizado cidadão:.
norte-americano.
O SR. D. MANOEL - Para ter todos os g·ozos, exceto .o de ser
presidénte.
O SR. MANOEL FELIZARDO - .Entre nós qual é a exceção?
O SR. D.. MANOEL- Veja o Sr. Pontoz\o que: diz a respeito-.
O SR .. MANOEL FELIZARDO - Dá· pouco peso .a .isso ....
O SR; D. MANOEL - Ao contrário.
,
O SR. MANOEL FELIZARDO .;_·Porque.diz ele que . as formais··
políticas não exercem grande influência· no-ânimo daqueles ·que .pretendel'tl emigrar.
.;
O SR. D. MANOEL - O Sr. Pontoz diz·. o contrário disso:
·O SR. MANOEL· FELIZARDO - Se a minha memória não está.
tão faca, é isso. .
· · .,
O SR. D. MANOEL. __, Duas causas principais aponta o Sr. Pon• ·• ·
toz, a lei dé alienações do domínio federal e- a lei da naturalização:;
pode examinar e verificar isso.
O SR. MANOEL·FELIZARDO- O que diz o Sr. Pontoz é que·.o
emigrante antes de ·estabelecido. nos Estados Unidos pouco importância dá ao gozo dos direitos político.s: mas que depois aprecia~os
muito.
Mas disse-se: ~A naturalização nos Estados Unidos dá direitos
muito mais amplos do que entre nós", e assim pensa o nobre senador pelo Cea~á.
..,_· ·
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA- Com·algumas exceções.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Entre nós o estrangeiro naturalizado só não pode ser deputado e ministro de estado: a tudo mais·
pode _aspirar, até pode ser senador e conselheiro de esta~o.
O SR. D. MANOEL - Quem?
O. SR. MANOEL FELIZARDO - Entendo. eu que pela· constituição·
o estrangeiro naturalizado pode ser senador e conselheiro de estado ...
O SR. D. MANOEL- A doutrina é nova.
O SR. MANOEL FELIZARDO - . . . porque no artigo que trata .
dos deputados se excluem os brasileiros naturalizados, e no que ·
trata dos senadores .nada diz a este respeito.
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O SR. ·D. MANOEL .- Ainda não •ouvi . semelhante ·doutrina~·
O SR. MANOEL FELIZARDO ~ Já tem· sido expandida nesta·
casa, e agora inesmo' estot:r ouvindo alguns apoiados;
O SR. D. MANOEL - Só se é baixinho. Seria·. o maior dos absurdos, e a constituição não pode· estabelecer .absurdos.
O SR.· MANOEL FELIZARDO - Não sei 'se· é absurdo um estrangeiro naturalizado ter assento no Senado.
O SR. D.. MANOEL :..;...Não sendo deputado?.
· O S.R. MANOEL FELIZARDO - Mas não são essas circunstâncias que influem no ânimo dos emigrantes para escolherem áhtes
este: do que aquele país; o pobre proprietário. e o proletário que mal
pode viver, quando é obrigado a.: emigrar,., não aspira ser ministro de
Estado e deputado do país para onde vai; o que deseja principalmente
é ter meios de vida e fazer fortuna para seus filhos.· .. · ·
O SR. D; MANOEL -'Conforme.
O SR. MANOEL FELIZARDO ..,_ ... e seus filhos serão cidadãos
brasileiros.
O ·SR. D. MANOEL - O. homem de saber e de mérito não as· ·
pira isto só.
O· SR. · MANOEL FELIZARDO - Não .tratamos dessa colonização, tratamos da colonização de pequenos proprietários.
0 SR. D. MANOEL -Dos Estados Unidos.
O SR. MANOEL FELIZARDO - . . . e de importação de braço$
para a lavoura; não tratamos de homens abalizados que queiram
mudar-se para este país, e não é em particular desses homens de
que mais carecemos.
Portanto, ·senhores, quanto aos motivos de segurança 'individual;
de direitos civis e de naturalização, não estamos infe.riores. aos· Esta·
dos Unidos,. achamo-nos antes superiores· em alguns.
Quanto à facilidade de transporte dos colon·os que emigrarem
dos lugares em que· estão para o Brasil, confesso que' neste ponto
estamos inferiores, .porque. há menor distância para_os Estado·s Unidos e mais facilidade de transporte; de sorte que é mais vantajoso
aos colonos transportarem~se para ali do que para· o BrasiL :Mas. se
isso é uma dificuldade, não é um embaraço invencível; porque a maior
viagem para o Brasil, a maior despesa que os colonos fazem~ pode·
ser compensada. completamente por auxílíos do governo. logo ·que
o governo fizer eom que as viagens para o' Brasil não custem :·mais
aos colonos do que para os Estados. Unidos, e$taremos. neste ponto
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em igualdade de circunstâncias; e· se, além de :nivelarmos as despesas para o Brasil. com as que eles fazem:.para:os Estados Unidos, fi·
zermos mesmo, alguns avanços mais,.:..estaremos :ainda .neste ponto
em circunstâncias mais vantajosas.
Facilidade de transporte no interior do país. Sem dúvida algu.ma
que nos Estados,.Unidos .há muito mais ..facilidade de meios. de· comu·
nicação do que entre nós; mas os. Estados. • Unidos quando come~.:
çaram a atrair emigrantes não se achavam no ponto em que· hoje
estão.
O SR. · D. MANQEL - N~o tinham concorrência, note V. Exa.
O SR. MANOEL. FELIZARDO -:- Reconheço< que para nós ·a con~
corrência é um outro obstáculo. Estou examinando. cada um dos mo~
ti vos, vendo os favoráveis e os desfavoráveis,_ e se os desfavoráveis
são ta.is que inibam completamente a emigração para o BrasiL ·
O SR. .D. MANOEL -- Ninguém diz .que. completamente; em
pequena escala.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Em pequena escala é .que há de
começar a emigração, .esta é a intenção. da lei, ninguém :ainda disse
o contrário.
Mas, Sr. presidente, se do inte.rior dos Estados Unidos para o
litoral, para os centros comerciais, para . os pontos onde os prQdU·
tos se consomem e se distribuem, .há mais fac.ilidade de transporte,
do que do interior do Brasil para o litoral. para ·os grandes mercados,
existem todavia algumas localidades próximas ·a estradas, a rios
navegáveis ou à costa do mar, onde os :colonos podem estabelecerse, localidades donde os produtos com facilidade podem ser transportados para os lugares onde têm de ser distribuídos e consumidos;
e neste ponto. temos pelo menos as . mesmas vantagens .que ·tiveram os Estados Unidos mesmo anos .depois _que. a emigração. encaminhada estava para .ali.
Se a certeza do emigrante: encontrar amigos .e conhecidos nos
Estados Unidos provoca-os a procurarem antes. aquele·i.país. do que o
nosso, este embaraço, que reconheço, irá sendo progressivamente.
menor. Para obter os primeiros colonos devemos· fazer . sacrifícios
um pouco importantes,.porque os !)Utros virão progressivamente .as~
sim como para Setif estão indo colonos, somente pelas notícias que.
aqueles que se estabeleceram. na primeira colônia mandaram para
a Suíça.
Não é possível que pretendamos ter. de pronto uma emigração.
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tãoJorte, em tão·grande escala como:·a que se, dirige atualmente para
os. Estad9s. Unidos .. Jv1as d~vemos começar, e o~.COIJ1eço . . não pode dar
senão ·resultados pequenos· e vagarosos, mas re.sultados que vão :
cre~cendo progressivame.nte até que. num tempo mais.· ou menos
longo .a ,emigração .se dirija cor:n força. e espontaneamente: para . o
BrasiL..
...
.. . .
Não sei se ainda minha memória. estará:fraca .. Creio que... me:.
dissé cjue havia nos Estados Unidos uma ·vantagem .extraorpinária
sobreo·;Brasi.l, e vinha a.ser essa.s .sociedades,de . beneficência.. que
acolhiam;os colonos, auxiHavam~nos com os. seus; conselhos, indica·
vam-lh_es, ,a direç~o que, deviam de ter., e. at~ .aqs miseráveis distr.i:bufam .. terras. gratuitamente .. Creio que nisso. há ,algum engano. Exis·
tem com efeito sociedades de beneficência: que prestam .socorros
aos ~olonos chegados recenteme~te, m.as esses. socorr.os :limitam-se ·
a aconsel.há-los e. a protegê-los .contra,:certas .classes que costumam
espol.iar o . . pobre colono •·que che.ga. aiL .
.·O SR. D. MANOEL- N~o é só isso.·
O SR. MANOEL FELIZARDO - Tratam os miseráveis. nas .mo·
léstias, não sei mesmo se: nos primeiros anos alimentam aos pobres...
. ..
.o SR. o. MANOEL- Dão instrumentos aratórios..
. ·:
•. .P . SR. MANOEL FELIZARDO .~ • . . mas dar-lhes·· instrumentos..
aratórips, conduzi-los. às diferentes ;localidades onde se pretendem
estabelecer e darem terras gratuitamente, não tenho. notícia. disso.·
O que tenho lido nada diz a semelhante respeito..
·· . Sei: que as sociedades de beneficência não fazem isso gratuitamente, sei que sobre os colonos· recai o ônus desta beneficência.;
quet os capitães :dos navios· que conduzem ·os; colonos pagam :na ocasião.da· chegada, .de um a. qez dólares· por.cada .emigrado, ou tem: de
prestar fiança da sort:Ja precisa para ·alimentos durante um: :ano, daqueles que carecerem disso; e essa imposição .é tão vantajosa que·
o ano passado ou atrasado uma das sociedades. de ·beneficência, .não ·
me recordo ,agora se de Nova Iorque. ou de. Nova. Orleans, .recebendo
de 30.. a;40 mil dólares, apenas despendeu ,dez: mii..:Há pois benefi-.-:
cência. para os colonos, mas também há vantagens para essas sociedades ..·.·
Que as sociedades de beneficência não dão terras; instrumentos.
aratóri.os e passagem para. o interior:_ gratuitamente., segundo disse
o nobre senador, colho de outros dados;·.·e vem a ser que dois terços·
(
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talvez dos criminosos dos, Estados Unidos. compõem-se de colonos
miseráveis e vadios que não têm podido OÚ não têm querido empre·
· gar-se; e se essas sociedades estabelecessem os colonos miserá- ·
veis decerto. que não avultaria tanto o número desses criminosos:
porque, pelos conselhos, pelos auxílios, pela distriburção de terras.
esses homens se empregariam utilmente, não se acumulariam nas
grandes cidades, não povoariam as cadeias.
São estes, Sr. presidente, os motivos que me ocorrem. e que·
no meu modo d~ pensar determinam o homem que está disposto a
emigrar, que· está disposto a procurar melhor sorte em país estra·
nho, a escolher antes este do que aquele Estado, antes esta do que
aquela localidade; e se alguns dev~m pesar mais no ânimo do emi~ ·
grante· a favor do Brasil do que a favor dos Estados Unidos, e .se
aqueles que são favoráveis aos Estados Unidos podem e devem no
meu entender ser vencidos pelo governo, parece-me que, sem medo
de errar, posso afirmar que a conclusão lógica é, que longe de ser
impossível a emigração para o Brasil, é pelo contrário muito provável,
·
e devemos contar com ela.
A lei de 18 de setembro de 1850 não teve em vista somente
atrair pequenos proprietários, pretendeu também introduzir braços
assalariados que venham trabalhar nas propriedàdes particulares já
existentes. Recordo-me de ouvir mais· de uma vez a um dos autores
do projeto que depois se converteu em lei, o Sr. Bernardo Pereira
de Vasconcellos, que o fim principal era atrair braços para as nossas propriedades.
O SR. D. MANOEL - Pode ser que esta fosse a mente dele,
da lei não.
O SR. MANOE.L FELIZARDO - Essa intenção se acha consig·
nada na lei, porque pelo art. 18 é o governo autorizado a auxiliar
com dinhei.ro a emigração proletária, e a emigração proletária não
pode empregar-se nos primeiros 2 ou 3 anos. senão no trabalho das
nossas propriedades particulares.
Um dos embaraços que pode encontrar a colonização para o
Brasil é a oposição dos governos de que falou o nobre senador de
Minas Gerais.
O SR. D. MANOEL - Também falei nisso, e o nobre senador
também falou há pouco.
O SR. MANOEL FELIZARDO ~ Essa oposição vai .diminuindo
progressivamente acerca da emigração para o Brasil, porque a res..
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peito da en;tigração para outra qualquer parte talvez. tenha crescido.
A excitação febri I que se nota. em toda .:a. Europa e ·qu;e se .va_i
propagando excessivamente tem feito recear aos !governos, aos pro·
prietários territoriais, e aos grandes fabricantes um grande vazio na
população, o aumento dos salários, e então. procuram opor embara·
ços a toda e qualquer emigração. Começaram impondo condições aos
nav.ios ,que tinham de transportar colonos.
O SR. D. MANOEL - E a emigração aumenta todos os anos.
O·SB. MANOEL FELIZARDO.~·· É. verdade; apesar disso a· exci·
tação é tal que vence todos os obstáculos.
Ao depois, vendo que. isso não.. era bastante, impuseram ·obrigações muito onerosas aos agentes da colonização, as sobrecargas dos
navios, aos armadores, aos encar.regados em chefe de qualquer. empresa de colonização, aos agentes subalternos: que vão pelas aldeias
aliciar os colonos, e progr.essivamente vão aumentando assim ·as difi·
cu Idades da ·emigração. Mas essa oposição dos governos não. é par- ·
ti cu lar ·P?ra o Brasil, :é geral· para toda e qualquer. emigração; qüais- ·
quer porém que sejam os meios que os governos· possam empregar,
não chegarão a acabar com a- emigração,
nem mesmo a. diminuí-la.
X
O SR. D. MANOEL ~. Com diferença ·de que para cá é com bom
resultado, e para os Estados Unidos não;
O SR. MANOEL FELIZARDO -. Para .o Brasil :essa oposição particular vai diminuindo todos os dias. O governo da Prússia embaraçava a vinda de colonos para .o Brasil pelas falsas informações de ·
que os alemães vinham substituir completamente os escravos.
O SR. o.. MANOEL -:- E aqui morriam à mingua.
O SR. MANOEL FELI.ZARDO~.- Mas o contrário a experiência
vai demonstrando. A imprensa alemã tem-se· incümbido de desfazer
essas calúnias; as cartas dos colonos também têm contribuído poderosamente para o restabelecimento da verdade, como muito bem
disse o nobre senador de Minas; e daqui a poucos anos, quando os
colonos se tornarem mais abastados, quando as notícias·. do seu
bem-estar forem acompanhadas das remessas . de · algumas peque-·
nas quantias, que são o argumento mais forte para convencer da
prosperidade em que se acha o emigrado; esses motivos que até
aqui atuavam sobre o ânimo do governo prussiano devem· desaparecer completamente, assim como já. .tem em grande parte diminuído.
Destas calúnias se servi~m também homens desafetos ao Bra·
si I por motivos que não é preciso dizer-se; tinham eles influência·
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nessas sociedades de colonização, vingavam-se das· supostas lnjus··
tiças do governo do Brasil, opondo~se quanto podiam à ·emigração;
mas como .se opunham por meio destas calúnias e :falsidades :que.·
vêm sendo .constantemente desmentidas, hoje já não exercem •àquela ·
ação que exerciam anteriormente. -- -~
· O SR. D. MANOEL __; São causas secundárias::~·
O SR. MANOEL FELIZARDO ..;..... :. Mas :são causas secundárias
que embaraçavam, se vão desvanecendo, e portanto vai-se tornando
mais possível ~ provável a emigração, que é () poritó a que eif qüero
chegar.
,. O SR. D. MANO EL - Há d~ nevar seu tempo chegar a: esse
pon~.

-~

O SR. MANO EL FELIZARDO .-.· ·.Nestas matérias não· se dão
saltos; quem salta quebra as pernas.·.
··
Disse-se que outro fato existia mais contra o Brasil, e vinha a
ser a escravatura; que havendo. uma torrente extraordinária de ·emigração para os Estados·. livres da América· do Norte,· o mesmo não>
sucedia para aqueles onde há escravidão.· Esta opinião foi' contes.:.
ta da· pelo meu nobre amigo senador .por ·Pernambuco; não., só.· ele
julgou que- a escravatura não era um obstáculo à colonizaç·ão, ·mas
até julga que é um auxílio para ela; ·
· -~
.O SR. D. MANOEL - O fato é verdadeiro.
.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Mas um fato só por si nada·
prova, se não examinarmos as circunstâncias que o, .acompanham;.
é necessário um exame um pouco minucioso de todas as ·circuns- ·
tâncias para se pod.er tirar uma con'clusão ·razoável do fato :• .
O SR. D. MANOEL ...... Tudo isto· faz o ·escritor que citá o fáto.
O SR: MANOEL FELIZARDO -:- · Pode .ser uma coincidência, e .
não uma. causa.
Além da opinião· do nobre senador por Pernambuco,. vejo. eu. que·
para Texas, em que julgo haver escravidão, que para esse Estado a.
torrente da emigração hoje é forte, e assim a escravidão não é um
embaraço à. emigração de braços livres.
O S.R. D. MANOEL - Pergunte ao Sr: visconde de Abrantes
se é ou não.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Se o nobre senador por Minas
não tivesse escravos· não· lhe era possível ter a colônia que hoje.
possui, e em estado próspero.
O SR. D. MANOEL- Traba~ham separados.
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, ._., .0, 1SR .. MANOEL
FELI~~RPO ..-::-.. E .é o que. há de suceder .com
.,
os __ qu~ . vierem_par~. o_ BrasU, .trabalbarão sep_arado~ .. Então ,em .vez
_dê.úm· obs~ácut~~-.a-.escrav~1:u_ra·é·_ún1 ~"novo :au~iúo) .. emi.graÇão.--_ -. -·
- - TroÜxe~se ·com'o
·das···'embaoraços para a' colonizaÇão . 'falta
do impost~. territorial. Eu sou :de opinião_ que o imposto t~rritorial é
:.convenfente, e não é,a opinfãô' minha-'partic~lar: ' _--' ' -- '---~:~iANOEL;_ FÔrTios aqui· tão ..co~batidos 'nes.se~po.n_.t_o:·.... E V. E~a.:·n~·Ô_·_._n()s.· apo!~~-~~- .. _- _- .. - . : _ -_._- -· -_. . -· _. :·.
O SR._ MANQ.E.L fEkl~f\RP9~-~ Eu nã_o_ten~o.;hábit() de falar, .não
jp_lgo ·ter- a_ fe)ici9.ªd,e. :#~ ;captªrl),a atenção dos: meus. colegas, falo
.:só_ qu.and_o entendo. qu~. ·o- não posso-. deixar d~_ fazer. ,
Eu· enten_do .. que :es_te• _ imposto :é :muito· conveniente e mesmo
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necessário .. _
,.. , ~ ._ :.: ·: . . . . ·. ~ (.
- _, O _sR~- 0; MANOEL --:-:. É indispensável.
:-0 ._SFL- M~NOEL:.FELJZARDO - 0 projeto! que veio.da·câma·
ra dos deputados continha essa idéia; mas aqui foi -muito combatida,
-e ainda_hoje ·preio., q,ue Jem adversárids .. Mas' qual é o alcance
.-do: imposto territorial?. Fazer com_ que-as terras·: se :nãoaglo'merem
:-em poucas mãos; · ess_a: aglomeração é um·. embaraço .à. colonização
. (apoia~o); e se é . um_ ,embaraço, também eu devo .concluir logica·
·r:nente· que é ·Um embar,aço à -colonização-· esta extensão ·imensa ::de
::alguma~ ~pr-opriedades particulares, •que, em vez destas :serem úteis,
de provocarem·a.emigração, como não sei se: se disse aqui,· são
um embaraço: . -.· :O. :SR..D ;; MANOEL- ·.auem disse .isso? ISso é .comigo?·..
.~ O SR .. ,MANOEL. FELIZARDO -. Eu creio que·..o n·obr.e ~enador
disse que as terras particulares· bastavam para.:.os emigrantes. · ·
.. ·.-'·'. 0-,SR. :.0 .. MANOEL ·~Eu
disse.-isso?. Que\ memória!~ .. A sua
.
enfermidade. . .
·- --,.
....
•.. O.SR.. MANO.EL. FELIZARDO- Então nem as minhas· notas me
-:,esclarecem?. ~···· :. : · .:_~·.- ··
:. ,..
.
_. _O imposto territorial· ·tem- este ·grande alcance. ·Não digo que
:seja preciso. hoje;. porque ainda.não tendo .terras postas à venda,
.não podemos·recear:que.se·.··vão acumular em: poucas.'mãos,·mas
. em pouco tempo julgo que será·. de absol.uta .necessidade;.não:só a
·.razão o .dita, mas:.a experiência~. no·lo .demonstra .. Na Austrália. do
:· Súl a~- terras -se vendem· por um :preço ,seis ou oito- vezes· maior do
.-.-que entre nós, não.existe···ali impO:sto territorial:. e -apesardesteal~o
. custo das terras em relação às· nossas; tem-se elas aglomerado
·• tanto em poucas mãos· que. o governador da. colônia pede como uma
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medida importantíssima o imposto territorial. Mas se este imposto
é necessário para que as terras não se aglomerem em p'oÚcas~ mã·os,
· decerto que na atualidade a falta dele rt'ão 'pode embaraçar à_ vinda
dos colonos..
·
,
Como anteriormente disse, a lei de: 18 de setembro teve também em vista promover a colonizaÇão
pro.letários, de braços que
viessem conservar o valor das nossas pro1iriedades rurais e mesmo aumentá-lo. A medição, divisão, démarca'ção e venda das ter·
ras auxiliaram i~diretamente avindá desses braços p·roletários, por·
que constando na Europa que· o colono, depois de pequeno número
de anos de trabalhos por conta de qualquer'proprietário~:pode acurhu·
lar um capital suficiente para comprar ~m,lote de terras e nele esta·
belecer-se, esses indivíduos terão muito mais disposição de~ vir para
as nossas fazendas do que até hoje tem, porque neceam atualmente que ainda que acumulem um capital não·. poderão· com ·facilidade
tornar-se proprietários.
·
Uma questão foi aqui suscitada sobre as vantagens que tinham
os diferentes sistemas de colonização, .e não só se ·deu preferência
. ao da importação de proletários, mas até se aconselhou que fosse o
único auxiliado pelo governo. Eu entendo, :sr. presidente, que a ri·
gorosa justiça, que a conveniência nos determina antes a conservar,
a fazer prosperar as propriedades existentes no -país do que; a fazer
nascer outras em proveito particular de estrangeiros, e. ; . ·. ·
O SR .. D. MANO EL - É justamente o fim contrário da lei.
O SR. MANOEL FELIZARDO - A lei admite quer a colonização
de pe.quenos proprietários, quer a ·de proletários; e ·para as duas
hipóteses dá providências. ·
O SR. D. MANOEL - A base da lei é outra, a lei é o maior
obstáculo a que venha colonização.
O SR. MANOEL FELIZARDO - A lei favorece também esta colonização de proletários, porque a lei dos auxílios pecuniários dá
meios de os tornar proprietários para o futuro,· o que não tinham até
hoje. Mas poderemos somente com braços proletários ·chegar ao
importante resultado , de estabelecermos a· emigração espontânea,
aquela que na opinião do mesmo nobre senador por Minas é a me·
lhor, aquela que dá resultados mais largos? Creio que ·não. Se eu
estivesse convencido de que a importação puramente de p·roletá·
rios nos faria conseguir em um prazo razoável isto que todos dese·
jam, eu acompanharia o nobre senador, aconselharia deste lugar ao
nobre ministro que não fizesse o menor esforço, que não pensasse

de
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mesmo em importaç~o de pequenos proprietários, que não medisse,
que não demarcasse as terras, que empregasse. todos ·os recursos
de que o tesouro. pudesse dispor para a intr,odução cie~tes co.lonos,
que na frase do nobre senador devem vir repovoar o país pov~ado.
Mas ·se eu estou convencido de que enquanto não tivermos terras
medidas, demarcadas e expostas à venda ,há de haver uma dificuldade extraordinária para obter estes· .colonos. assalariados, .se es.tou
convencido de que· sem a divisão e venda das terras. públicas im·
possível é a colonização espontânea, que, não se realizará a vinda
de pequenos proprietários, não posso acompanhar inteiramente . o
.nobre senador que me precedeu nesta discussão, mas aconselharei ao governo que, . empregando meios eficazes para promover a
importação de braços .assal.ariados, não se esqueçade_ .fazer todas
as diligências para a.. importação também de pequenos proprietários.
Se fosse possível realizar-se a brilhante pintura que .o nobre. se·
nador aqui nos fez na sessão de sábado, segurament~ eu ainda.o
acompanharia: Se nós pudéssemos transformar o terreno hoje chamado povoado. em um jardim, se pudéssemos. fazer com· que ele
fosse cultivado segundo .o estado· a que a ciência hoje tem chegado, talvez que eu preferisse a colonização simplesmente _assalalariada, ainda que mais remota fosse a época de realizar-se a colonização espontânea; mas não tenho nenhuma esperança dist(). Nós
não podemos coagir os nossos proprietários a· retalharem suas fazendas, tem nisto uma dificuldade extraordinária.
. O SR. D. MANOEL -.Não tem remédio.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Nem· o governo nem o corpo
legislativo o pode fazer. E se nós não podemos obrigar os pr-oprietários a dividir suas fazendas, a aforá-las, como· podemos aglomerar
à população?
O SR. D. MANO EL ·-. Podíamos, com ·um· imposto.
·O SR. MANOEL FELIZARDO - Só por, meios . indiretos; o imposto contribui, mas lenta e moderadamente. Se .. os nossos proprietários não estão dispostos a retalhar suas propriedades, se eles não
têm a instrução necessária para abandonar este. método chamado
selvagem para· chegarem ao outro racional ·e científico, se talvez
nem a· geração imediata .assim se. habilite;· como poderemos nós esperar que seja· possível conseguir aquil·o que o nobre senador deseja?
Não pude compreender o nobre senador .-quando disse que a
venda das terras devolutas iria espálhar, refazer ainda mais a população existente. Até bem pouco tempo havia toda a facilidade de
,'
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qualquer apossar-se da terra devoluta que lhe conviesse, e ·apesar
· desta facilidade a ·população se rarefazia-se, tornava-se especifica·
mente menor? Creio que não;· ·os· lugares povoados em geral· têm
aumentado de população. Ora, se com esta facilidade de se estabe·
lecer·onde se quisesse ·a população não se rarefazia, hoje que há ,em·
baraço a tais estabelec·imentos há de rarefazer-se? Há de tornar~se
especificamente menor? Creio. que não. E· não se. rarefazia porque
melhores terras, as ·que ofereciam· maiores vantagens, eram; as· já.
meio povoadas~ e não havia interesse·nenhuma.em abandonar o.l.ocal
em que se achava e se internar pelô sertão;·' Pois, ·se apesar desta
facilidade de obter terras, a população, em vez de se rarefazer, condensava-se, hoje que esta facilidade cessou, as terras novªs só po·
dendo ·ser ocupadas pelos que têm disposição de se internarem pe-·
lo ~ertão por meio de compra, e sendo essa a classe de gente que
menos possibilidade tem de fazer gastos,· segue~se que a. lei, longe
de contribuir para rarefazer a. população,: há de condensá·!~. · ...
Mas ainda a condens:ará por outra maneira; Os primeiros colonos proprietários· não virão estabelecer-se nos ·lugares -povoad.os,
hão de ir para outros ainda incultos, mas ·isto· nenhuma influência
tem com a população já existente: ali eles se hão de aglomerar
por necessidade para se defenderem e se auxiliarem reciprocamen·
te, e ds que vierem depois; têm todo o interesse em· os irem· suce. dendo. Desta maneira a lei vai· criar populações concentradas, não
vai disseminá-las.
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte.
·.O SR. MANOEL FELIZARDO --:- As primeiras colônias hão de·
se estabelecer nas vizinhanças da costa, depois internando-se .su~essivamente as vias de comunicação se irão fazendo.
·
O SR~ BAPTISTA DE OLIVEIRA dá outro aparte.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Repete o nobre senador pelo
Ceará o que na última sessão nos disse o nobre senador por Mi·
nas, isto é, que não· temos terras devolutas. Disse-nos o nobre se·
nador que não existiam terras devolutas em S.. Paulo, no Rio de Ja·
neiro, e não sei em que outras províncias, e que as que existiam estavam em tais condições que não convidariam os colonos a· estabelecer-se nelas. Os conhecimentos particulares que o nobre senador
por Minas tem da província de S. Paulo dão todo ·o peso às suas
palavras, e é um pouco temerário oferecer~se qualquer dúvida· a es·
clarecimentos dados pelo nobre senador, reconheço isto. Mas pe·
ço licença ao nobre senador para dizer-lhe que na província do Rio
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de Janeiro,·· e em lugares que. convidam:: à colonização, supõe-se .que
existam -,algumas terras. devolutas;' ·ora~ ·se: na província do··'Rio de ·
Janeir.oí~ que tem talvez· metade da áreà :de. S. ·Paulo~: que ·terri· tal·
vez:c.três ou quatro vezes. a população dé· S;. Paulo, ·se dá isto,-. não
devo eu supor que na província de S. , Paulo ainda .existeni ter'ras
devolutas em circuntâncias de serem medidas, demarcadas~e ·postas
à venda? Recordo~me de em 1844. 'lér recebido\ nà. província de s.
Paulo informações de uma das câmaras, não sei se':de<lguâpe, "se de
Cananés, de que naqueles municípios existia. ·umá grande porção:de
terras devol~tas' muito .próprias~ para serem contadas para :a r.·epar·
tição da. marinha. Ora,· estas terras estarão hoje possuídasi·os ·títll·
los de ·posse· s·erão tais na presença: da lei ·e do regulamento, que
foi .o mais liberal possível.. que dêem direito a esses .. intituladoS' posseiros? As ·áreas que se dizem possuídas .e·starão garantidas;·· pela
lei e pelo regulamento que tão liberais foram em ·reconhecer :até' a
sombra do direito de propriedade?. As: Jnferrriações: qúe ·o nobre senador tem não poder~o ser dadas por:pessoás. intéress'adas·~em·:man·
ter-se na posse indevida:de terras.:públicas? São dúvidas· que· eu·.te·
nho ·• Além ·destas ·dúvidas a .circunstância' particular ·de :que com
uma pÔpulação muito mais. compacta e condensada no ·Rio de Ja:
neiro .ainda :exil?tem·terras devolutas;·: que valem seguramente ·dez
vezes .mais·: do que as de S ~ Paulo,·:rião te'nho alguriia razão para acre::.
ditar que mesmo em S. Paulo:·devem exlstirterras ,·devolutas·?· ..·
·O -SR: VERGUEIRO ---. Na .margem . do Paraná ..
O SR; MANOEL FELIZARDO ~ E~jo que .direi.. da província:· do
Paraná, indicada como a :mais. conveniente .para a· colonização· eu~
ropéia? É sabido que ao menos. três quartas "partes i·dessa :provín·
cia· estão •devolutas~ são informações.· de pessoas, conhe·cedoras da
localidade. ··Em Santa Catarina; ·no :Espírito ·santo, não·haverá. ferras
devolutas? .·
· · · ··. r:·· '
· ,. · ·
· O . SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte .• ·
.. O SR.· MANOELFELIZARDO .---Para a cultura. a que·quase ex;;
clusivamente · se dão c:os nossos grandes pr·oprietári·os talvez muitas
dessas terras .não·sirvam, mas os colonos qüe vierem· não-vão·em ge·
~ai ocupar-se em Ievantar engenhos de açúcar, ou, fazendas de ·c·afé.
hão· de empregar-se ·em outros ramos de cultura. . ·
!
. O SR. COSTA FERREIRA;...;. Qüais são eles? ·,
· O SR. MANOEL FELIZARDO ._;;.. A' dos gêneros alimentícios que
têm chegado ·a um preço ·extraordinário;. e qUe há de·· subir·.· muito
mais se a colonização não nos·· vier. acudir; a .Prc;>dução dos·· gêneros
I
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alimentícios há de retribuir suficientemente o trabalho dos colonos.
Lembro-me que ainda há poucos anos a provícia ·do Rio ·Grande
do Sul importava feijão, milho, etc. ; e desde o ano passado .aquela
província tem pelo contrário exportado para aqui carregações avuJ.
tadas desses gêneros; e isto devido às colônias alemães estabeleci·
· das naquela província.. ;
O SR; BAPTISTA :OE OLIVEIRA - A colônia de S. Leopoldo.
O SR. MANOEL FELIZARDO - É ·a que tem chegado a maJor
grau de desenvolvimento ..
Eu. me acho. muito fatigado, e mesmo receio estar já enfadando
ao Senado. Vou acabar fazendo uma pequena reflexão ao que disse
o nobre senador de Minas a respeito da colônia D. Francisca~
O nobre senador mostrou seus bons desejos a favor dessa colô·
nia, mas .não sei se deixou aparecer alguma dúvida, algum receio so·
bre o futuro dela.
O SR. VERGUEIRO- Da empresa.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Os Srs. príncipes de. Joinvile
contrataram com · uma companhia· de Hamburgo o estabelecimento
de uma colônia em parte: das terras de seu patrimônio. ·A.comparihia
teve a doação de 8 léguas quadradas com obrigação de estabelecer
ali creio que 1 .400 colonos em certo prazo, e findo· esse prazo c:omprometiam-se os Srs. príncipes de Joinvile a vender mais· 12 léguas
de terras para serem povoadas com um· determinado número de co·
lonos. A primeira obrigação está satisfeita. a companhia mediu e
demarcou as terras e estabeleceu o. número convencionado de co·
lonas, tendo a fortuna de trazer alguns com capitais consideráveis;
segundo as informações que tenho, dadas pelo homem'·encarregado
ou que tem o que quem que seja na administração da colôrii·a.
Esse estabelecimento não ameaça ruína, porque êm uma me·
mória remetida ao governo pela socied.ade de Hamburgo veio pelo ·
balanço da sociedade que para satisfazer as obrigações a· que ela
sujeitou-se há fundos. suficientes. Nesse estado podemos recear
pelo futuro· da. empresa ou pelo futuro da colônia? Creio que 11ão ~·:
O que a sociedade de Hamburgo .receia é não poder, sem alguns
favores do governo do Brasil, comprar as 12 léguas que os Srs·:
príncipes de Joinvile se obrigaram a vender; mas quanto à primeira
colônia, pelos dados existentes, julgo que nenhum receio há de que
deixe de prosperar. Essa colônia deve trazer grandes resultados;
não só mostrará praticamente a possibilidade de probabilidade mesmo de prosperar a colonização de proprietários· por .meio de empre·
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sas, mas ainda irá abrir comunicação para a província do Paraná, qúe
será. o ·caminho por onde a col-oriização siga para- se ~stabelecer
prosperar naquela. província. ·
· ·
Creio, Sr. presidente, que tenho demonstrado á tese enuncia·
da, isto é, que a lei''não é inútil; que a emigração,· longe ·de ser im~
possível, é muito provável ou qua·se certa.
·
Antes de sentar-me, porém, entendo qlle devo dar urri esclare·
cimento ao nobr'é :·senador· pela província :de· Pe·rnambúco.
'Citou ele .um fat<Fda província do Amazonas, e pediu ao ri"óbre
ministro do império, não que tomasse providênbiás,· pOrque seriám
inútei,s, mas que ,·examinasse se· era verdade que: ali :à vida do' tê~
nente-coronel ·Santiago se· achava de tal modo ameaçada,.- que i nê·
vitável seria sua morte. Conversando eu com Sr. Wilkens
Mat·
tos, secretário da· presidência do Amazonas; inforinou~me ele que
um soldado de :nome Constantino do destacamente do Rio Branco,
homem de más ·intenções, e- qüe tinha queixas ··do t~nente-coronel,
fora remetido para a barra do Rio Negro/ donde desertara. propagando· por toda· a parte que ia vingar-se do tenente-coronel; mas o
presidente da. província, tendo -conhecimento disso, imediatamente
fez seguir ·escoltas à procura do facinoros-o, e o corisegúi'u prender~
Ainda· se acha preso, e a vida do>•témemte·coronel Santiago livre d~
perigo.
;-

e

o

de.

0 SR. COSTA FERREIRA - Sr. presidente, sempre· ouvi dizer
que .ma'gnus prologus magnum malum; e esse mal, senhores_, cresce
quando· ·o grande prólogo é colocado ern uni pequeno e mesquinho
discurso, porque o ;alaga e em si absorve'; é b mesmo que colocar~
se· a cabeça. de· um;:giganté no éorpó de um menino· que ainda··se
embala no berço. Mas,· Sr·. pre:sidente, há males inevitáveis, males
a que o homem não ·pode fugi'r. . '
' · ·.
Eu nesta casa tenho ouvido às vezes gritar-se:·" Orde'm! Ordem!"
Mas não acha V. Exa. que essas palavras·- ordem! ordem! -às
vezes causam desordem? Creio que sim. ·
.
. ,
··
.
·Eu, Sr. presidente, estou nesta máxima; que qü~mdo o hornerri
obedece à lei é livre, e quando obedece a outro homem é escravo~
Em minha opinião o brasileiro que em virtu'de de>ümá sentença carrega terra/e é empregado no serviço público com a calceta ao pé,
é mais livre que ó otomano que pass:éia em liberdade nas praças de
Constantinopla. Portanto, se eu me apartar da' ordem, V. Exa. nãó ·
tem mais do que mostrar-me. a lei, e eu obedeço logo; ·
_
Senhores, nunca é minha: ·intençã·o :ofender nem mesmo belis·

o
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car os Srs. ministros; mas. outro dia;· po~que. ·eu. duvidei um pou·
co ... nem duvideL .. porque eu ..disse que .uma medida de .. Ç,onfian·
ça poderia não ser executada pelo· atual Sr. presidente do conselho,
que pode deixar essa -presidência, pe.is que a .sorte costuma zombar
às vezes de seus mimosos, o que me aconteceu? Disse o Sr. pre·
si dente do conselho que .eu. era um .esfolador de desembargadores,
um tirador de peles: human.as.
Lembro-me agora.de;um caso~·._Ouando_esse: célebre capitão dos
nossos dias, Bonaparte; p primeiro ·.conquistador'. do. mundo. (isto é,
no meu modo de. pensar;-:pois·cotejando:·suas virtudes com. as dos
outros conquistadores, vejo que só a ele :se-.pode: aplicar .com.just~ça ·<? título que se apJi.cava ao rei. da ·Suécia,· ,qe :quem se dizia :que
era Cezar sine renere, Alexander .. sins ·vino; o .conquistador Bonapar·
te, posto que eu _enten,cia que todos os conquistadores .. são espécies
de monstros que escar.n~.cem e zombam·. da humanidade~ pelo lado
moral não pode ser comparado .àqueles_ de que acabo ·de falar;.: não
era como. Cezar que diziam. ser um homem .de to.das. as mulheres e
uma mulher de todos os homen_s; nem tão pouco era como.Aiexa(l· ·
dre um refinado bêbado.) Bonaparte, Sr .. presidente·,: quando .foi elei·
to 1.0 cônsul._ o que fez? C() mo. quE}ria ser imperador, começou a jo·
gar com os partidos; aos jacobinos ele, dizia: "Sou. a garantia .para
que não entrem de novo os descendentes dos Bourbons "; aos ·realistas dizia: "Bem sabeis que só eu ..posso, concorrer para ·a realização dos vossos desejos e livrar-vos dos ·jacobinos·."' AfinaL vendo
que, a França estava cansada de_ desordens _:e· anelava a·. paz ofere· ·
ceu·a à Inglaterra.. A Inglaterra. não quis··. aceitar; e quanta. a mim
cometeu um erro, apesar de. que sou mui· frac,ô·;em. política·;
Lorde GrandviiJ~ .dizia: "A .Inglaterra·. deseja ·4!ma paz perma·
nente, ou que dure por muitos anos, e a que:.·se nos oferece só tem
por garantia o primeiro cônsul, ·e ele pode de um dia para o outro
falecer." . .
Bonaparte. então o que fez? Mandqu. responder p_elo Monitor aos
discursos de lorde Grandville, dizendo~lhe.: ·"Lembrai-vos que Roma
dava a seus imperadores o título de vossa eternidade. "
Assim, digo, eu, senhores, se for .necessário, para não ofender
aos Srs. ministros,. eu lhes darei o título de - vossa eternidade ..
Agora vou entrar na matéria, e p~incipiarei por. dizer que não
cobrirei uma por uma as pegadas do Sr. minis.tr() no seu relatório.
· Principiarei pela roda dos enjeitados. .Entrar~rnc 600 e tantos
meninos e faleceram 500 e tantos num só ano; eis o que diz o rela·
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tório! O Sr. ·ministro· não nos-dá a· causa desta mortandade. Desê~
java que S. ·Exa. me:dissesse porventura 'res·suscitoü Heródes? :Aca·
so esse . degolador·. de cria'nÇas. deixaria: as· chamas· ·etern·as):párà.' vrr
sentar-se na roda dos enjeitapos do Rio de Janeiro, e nela mere·
cer · novas. chamas .por ceifa. de criançás? :Ou .mandaria ele; o seu.
emissário cholera inorbus para esse fim?.: Se os que :se·:"acham entre·
_gues· às chamas do inferno não podem >Voltár a este: mündo; porquer
para esses, segúndo a nossa. religiã·o, núlla•est. i'edemptio;··,:se· o có•
lera não nos têm assaltado, donde essa mortandade espantosa? :Q
nobre ministro não no~la disse, ~em ·dúvida· porque· dótado:' de um
coração mavios·o não quis encher.:o Senado· d~ m'ag'oa e dó;: mas o
Sr. ministro não pode desconhecer a' causal '•desta mortandade. O
nobre:. ministro~· tem um colega, o Sr; ·ministro ;de estrangeiros·; que
aqui. já .nos. fez uma .·longa· dissertação· sobre. ã mortandade· da santa
casa da:·Misericórdia,:·e· mostrou nessa ocasiã() ..qúe :era·ambi'déxti'o
em política e em medicina. Nessa dissertação mostrou elê a ·.grán~
de mortal idade. que.· havia· no' hospital;· dâ Misericórdia/ éomparando·
a· com a dos· :outros·:hospitais der Eurdpa;·Je decerto,. senhores, se
esse· célebre médico a .quem ·do Ori·ente. s'e ·escrevia:: "A' BoiÚhave
.na· Europa",·. e as ··cartas 'I he eram :entregues·; fizesse :aqui· um- rélató·
rio· sobre a mortalidade do hospitaVda>s'anta ~casâ, es~e rélatórid ·não
podia: s·er comparado com a.,:dissertaÇã'ô' :dó' jflobre ':ministro: dos: nê·
gócios estrangeirosrpedihdo infor.maÇÕes-:a ess·e respeifcf-. Sintd :que
ele ·não esteja· n~f<casa, mas· todos' os meús: ilustres cõ_mpanheirós
estarão lembrados dessa brilhante:/ exposição feita a:o· Senado por
s. Exa ... Digo ·por . fsso 'que o, Sr~ ministro' dô · império' nãó teve razão de não nos dar os·· rnotivos ·de tã·o grand·e ··m'ortallâade ~ Eu atribüó
essa falta,:como.:já'disse;.·•ao mavioso :córaÇão'~de·s .. EX:a.; o··nabre
ministro nã'o:·quis'sensibilizar .o Senado:,:·e·por isso:Jimitóli~se a dizé'r
que . ia tomar tas ·providências, sem qde;'pd~~amós saber qüâis:sejà~
essas. providências~ r .
.
· .. ,
:"Í
.;;
Sr.: presidente;"é.' uma" verdade ·que :ae há müitd tempô o·s ·filó·
safos. os filantrop'os,<: o's ·publicistas têrrf-divergidó ··a· respeito
criação •de hospitais de caridade, rodas; etc.; eles bradam: "o·:'pri•
me iro' preceito da . rei igião. católica: é a caridade: ·quáiido·~ o- Redentor
do mundo lavrar as sentenças:_;finais ,nó vale" de Josáfá'-dirá ..;:...; 1Viri·
de, benditos de meu pai, porque destes de ·comer- aos que tinham
fome e. curastes os enfermos. " ·;:. · .
:. · -,._' ·
Outros· porém,· Sr .. presidente; pensam· de diferente hlodó;-' en~
tendem que essés socorros nada mais fazem· do que fomentar a cor·
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rupção, fomentar a preguiça ... Acabai, diz um.. publicista da lngla·
terra,. essas esmolas chamadas paroquiais, :p·orque são· enxadas que
cavam de dia em dia o sepulcro da Inglaterra, nada 'mais fazem do
que aumentar o pauperismo. n
Estas vozes, Sr. presidente, ouvem-se na Inglaterra; na Fran·
ça porém bradam outras, como· nos disse outro. dia o nobre senador
pelo Rio Grande do Norte: "A .roda é máquina engenhosa .inventada
pela caridade cristã, que tem .mãos para receber e _não tem olhos
para ver. "·
·.. ·
O SR. D. MANOEL - Isso não é meu.
O SR. COSTA FERREIRA-. O no_bre senador citou as palavras
de um francês, nem eu digo que ·isso é. pensamento seu. Sr. presi·
dente, há um remédio: mui belo, mui eficaz para tirar as cataratas
dos que administram a roda dos enjeitados; é a :atividade do gover·
no, porque um governo ativo e justo é o melhor operador de catara·
tas que pode existir ..
O SR. VERGUElRO ~ Basta a atiyiçlade do provedor.
O SR. COSTA FERREIRA - Se O:. provedor :tem cataratas .é. ne·
cessá rio que alguém lhas. tire, e ,quem lhas pode~ tirar é o governo.
Sr. presidente, eu ouvi aqui dizer que em França se. costumava
dar para fora das rodas ,a certas. ,mulheres as.··crianças enjeitadas,
para serern criadas, e qu~ isso era um grande. remédio contra.a mor·
tandade dessas crianças. Em Portugal havia também esse costume,
davam-se os enjeitados para serem criados mediante um pagamen·
to a certas mulheres, .às· tricanas.
Recordo-me de um fato que sucedeu em_ Co·imbra quando eu
estava no meu primeiro ou segundo ano, e do qual nunca mais me
esqueci. Havia ai i esse._ costume de repartir. _as . crianças da roda
pelas tri_canas, a cada uma das quais se. pagava -16 tostões mensal·
mente; uma velha, também velha em todas as ·qualidades de vícios,
é quem vinha buscar as crianças; e suspeitando-se· dela pelo grande
número que costumava levar, reconheceu-se. que, esse ~monstro ma·
tava as crianças para receber .os 16 tostões.. Isso confessou· ela
quando foi processada e levou a devida pena: nessa ocasião decla·
rou que o maior horror que conservava· era de que, ·quando afogara
a última criança, o inocente se rira para ela!
A vista disto, eu digo em resp_osta a essa proposição que aqui
foi apresentada: quer as crianças sejam repartidas, quer não, se não
houver um governo vigilante nada se fará. Quando me lembro que
uma senhora desgraçada, que esquecida das leis da honra, acicata..
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da por essas paixões violentas, que pagam .foros ao demônio,·tiver a
infelicidade de ter ·um filho, há de ser obrigada, para. encobrir sua
falta, a· mandar este inocente para uma roda no estado e'm que se
acha a do .Rio de Janeiro, calculo que remorsos, que ânsias sofrerá
essa desgraçada! Ela dirá:.'' Quebrantei., as leis da honra,.é ,necessário: que oculte a minha nódoa,·· vou mandar este inocente. p·àra a·· roda da Misericórdia; mas o que é essa roda? É um carrasco; é Hero·
des· ressuscitado; vou . mandar meu filho à morte." E· acrescentará
a infeliz falando ao inocente:
...
"Contra a honra o amor fez dar-te a vida,
. · A honra contra amor faz dar-te a morte.''
Não será isto penoso? Não fará- brecha no coração mavioso do
nobre ministro? Não dará ele prontas providências? Aqui está unl
nobre: senador excelente médico,· a quem muito respeito,· que fez
observações sobre o objeto; o Sr.. ministro não tem ouvido· ao no·
bre senador e. a outros a este respeito para· nos informar que provi·
dênç:ias quer tomar quanto antes?
·
A .muitas causas atribuiu o nobre senador a que me'. refiro a
morte desses infelizes; ·porém:, Sr. presidente, na ri1inha opinião a
causa é··uma péssima administração, um desleixo escandaloso~· Diga·
me V. Exa:, as amas que hoje ·em dia se alugam por 20 e tantos e
30$, e às vezes.mais, não se alugam ali por 1O o~ 1;2$ ~ .. , :
· O SR. JOBIM ....:.. .Estâ enganado, pagam-;.se por alto preço ..
O SR. COSTA FERREIRA-··. Não.sei; eu jávi na casa da Miseri·
córdia uma' lista de arrias· alugadas por 8$·, quando elas'·~ndavam
por 20 cá fora. Não' falemos múito em zelo. Também:·se·: dizia qUe
os loucos quando ·estavam .-,inda nessas casas estreitas eram. b'em
tratados; .eu fui lá e vi·os com os pés tão cobertos de brchos que
se os me·us cachorros os tivessem: naquele estado. eu càsfigaria os
meus escravos; e isto quando aquilo: se éürava com a :máior facili·
dade, com um pouco de azeite de::dendê .. Digam o que ·quiserem;
prodigalizem' elogios, quando vejo desdeixo não posso deixar 'âe falar.·
Se V. Exa.; Sr. ministro, não quiser olhar·. com todo o cuidado
para esse estabelecimento, é melhor fechá-lo, sejam os· expostos
lançados ali. pelas ruas; se· esta roda há. de causar tão grandes· ma·
les, se de 600 e tantos expostos hão /éle morrer 500, fechai-a! Isto é
uma cousa 'que exige pronto remédio. ·
Disse também o· nobre: s·enador: . . As amas são ·escravas, a di·
retora precisa .andar com uma .vara de um lado para outro vendo
quem mama e. quem não mama, e· dando varadas." Ora, senhores,
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as amas .escravas que concorrem para a criação de nossos filhos;
quando nossas mulheres . não .podem,. fazem-o com tanto::
que
muitas delas.. c·onservam s.empre o .título de mãe das crianças que
amamentam, estas as. tratam por minha mãe preta, e. até 'as forram;
o dono da. casa não precisa andar de vara na mão para ver· se seu
filho é alimentado! Algum outro motivo . há portanto, e. é esse motivo
que deve ser examinado. O negócio não é de: zombaria~ é· n·egócio
do ministro ficar com o nome de Herodes; se não der.· providências
chamá·lo-ão assim, se as der toda a população do .Rio de Janeiro
lhe entoará louvores.
Nada mais direi sobre este. tópico, recomendo"o ao coração bon·
doso de V. Exa., estou certo de que. V. Exa. ·não há de dormir.
Passarei a falar da lei. das terras, a tratar da col·onização;. :
Sr. presidente, o que é o Brasil? Que definição se·:'poderá darq
Quem olhasse para o ponto geográ.fico em que se acha colocado o
Brasil, quando atenta na sua fertilidade, quando atenta .. no.. seu. ame·
no e agradável clima, quando atenta. na sua produção espantosa, po~
de dizer que o Brasil era o Éden, é o paraíso no tempo :em que os
nossos primeiros pais ainda não tinham comido esse pomo fatal~:
Aqui, Sr. presidente, V. Exa. e todos nós .observamos, o. .maná, .o.
leite e o mel; às vacas nos nossos campos, quando entram para os
currais estando os filhos presos, o leite não lhes pinga,; corre-lhes em
bica; o mel, todosos senhores sabem que se encontra a cada passo.
' Hoje, porém, depois que ele se .diz povoado; depois das circuns·
tâncias todas que tem ocorrido, o que é a terça do Brasil?, ··~vai de·
seixos sem pão, sequioso d'água.~ '.É este o país onde a árvóre dá
e promete, onde se. vê uma árvo~e carregada de flores, prometendo,
e ao mesmo tempo carregada de frutos, dande! Em que estado nos
achamos? P.ode·se dizer como .. disse há pouco: experimenta-se ~ede
e fome .. E qual o .remédio? .Diz-se:- população. -·Sim; :eu: estou
que o ve~dadeiro remédio é a em.igração, mas para isso o que é ne~
cessário? É .esta lei que pass~u. esta .desgraçada leide,· 1850? V.
Exa., Sr. ministro, creio que já estava. na câmara· dos Srs... deputa·
dos quando ali se apresentou o 1~o projeto .....
O SR .. MINISTRO DO IMPÉRIO faz .sinal negativo ..
O SR. COSTA FERREIRA -.Mas V. Exa. , que não deixa de ler
e de meditar, havia de ver os debates que houveram. ~sse projeto
foi apresentado à câmara já mal elaborado; ali.deu·se·lhe o título de
lei agrária, e fizeram-lhe uma guerra feri na; Nesta casa foi a várias
comissões; eu por vezes fui membro dessas comissões,. tendo po·r
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companheiros. ps ~rs ~ :JQsé CesárJo; Rodrigues. ,Tq~res, . V~rgyeiro, e
o· nosso, finado colega o Sr. Paula. Souza., Houve grande deb(lte. O
Sr. Torres., que· .tinha sido pai. do ·.pri~eirÔ projeto,: con~~~ia. que. a
lei estava tão :difamada que era rrtelhor..: abandoná-la .. Teimaram e
tornaram a t~JJ1lar; enfim a .lei passou e.m um; dia, no qual nã·o yim à
casa por ooe11~e; ainda. que ·t'llesmo eu .tiyesse compar~cidp, .minha
fraca voz não seria bastànte para obstar a sua passagem nessa qca·
sião, ·posto por vezes já a ·tivesse obstado.
. .. ·; ..
. .Passou ·O·· proj~to. que ~i[lha.sido... :elàb.orado: p()r .yma qpmiss.ão
estranhada quaJ..tinhafeito .parte meu sobrinho, o nosso finado. co·
lega o Sr. Fra~~o ele Sá; mostrou-me·~.i~'-es~e projeto e: eu ihedisse:
·~.Pode fazer istQ:.e. aquilo"; ~ ele. fez . Mas tendo passéldo . no Senado
depois. d~ longos debates es.se projeto ·foi à cãmaré!:_dc)~ ·sr;s .. depu~
tados., e um .1J1ini.stro m,uito ativo andou de banco em banco pedin~o
que o aprovassem ainda q~e fosse molllenÚtneamente ..· · . . . . . ' ..
0l1ando eu p~rguntei como. é.. que esse projeto ~i11ha pass.ado,
responderam-me: "Ao depois pode ser emendado;" :A Jei passqu t~o
aleijada, que todo o cuidado do n()sso ilustre colega o Sr. . Visconde
de Monte Alegre com o socorro do conselho. de estado. ,.d~ nada
valeu~ O .Sr. viscondeteye a bondade. de mandar-me um. regulamet:t·
to ~ este ·respeito pedi.ndoo meu p~r~c~r; e ~u· depQi.s ,q4.~ Ji esse
regulamento· d!sse comigo: '~Nã9 está. né!. mão do Sr •. y~sc()nde:emen·
dar os grandes erros da lei. " Fui ... à c~~a de S .• Exa ~ qi~e_r~lh~ iss.o
mesmo, mas. nã.o o achei; e encontranqo~n-te depois; com .ele, disselhe.: "Sr .. visc·onde, fui à casa de V .. Exa. agradecer:! h~ a: atepção
que teve comigo, consultando-me a. r.espeito ·daq4e,le. regulamento,
mas eu .nada pos.sq lhe· dizer." Sim,,..se.nhores,. porque eu legislador
não havia de di.zer a _um minist~o que n.ã.() executasse a Jei.
.... O certo.é q.ue por mais esforços que fizesse o ..Sr ..visconde de
Monte Alegre. para executar essa lei c.~m •o socorro d(). conselh_o de
Estado, não o .. pôde conseguir, .E: ela .ficou suspensa .•. Quando ();Sr.
Vergueiro aqui ;bradava:. "Por ql!e não se executa, a l.e.i?" eu5ccfi~ia:
"É um feliz pecado. do Sr. M()J1te Alegre ".i.. o. g()verno responcl,i,a .que
se estava cuidando no regulamento. OS~. V~rgueiro clamava~ "Por
que não .se executa a lei? Se ela.nã.o .é boª, .ap~esentem as c.ausas
por que ela não é posta .em execÚção. " Em verda~e tudo .isso mostrava a dificuldade que havia de semelhante· exe~~:Jção.
·
Depois de tantos anos,·. porque estamos em 1854 e a lei foi prqmulgada em 1850, foi ela posta em execução p_or. meio do regula·
mento. de janeiro. Ora, diga-me V. Exa. · se não tenho razão: eu
•
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acredito que o aumento que se deu aos conselheiros de estado é urr.
prêmio_pela habilidade com que elaboraram esse regulamento. Creio
que um dos conselheiros de estado, o nobre séhádor por Pernambuco, muito influiu para ísl:i-o, ·.=,arque descobriu um novo gênero de
reaulamento, que não é lei nem regulamento, de maneira que nãn
.sei o aue é. ·é um regulamento sui generis, que é regulamento mas
não é. é lei mas não é lei.
"Essa ·lei, feita do modo por que aqui passou, pode produzir fu·
nestas efeitos; e o nobre ministro reconhecendo isso,· de acordo
com o conselho de estado, e servindo-se da autorizaçãó que lhes:.foi
dada, publicou esse regulamento ·em que: se emenda le-i do·melhor
modo possível. Ora, se me perguntarem: "O regul'amento causa
menos mal do que a lei ou não?" Eu direi: "Acho que:o regúlamento
modifica a lei de tal modo que a torna mais branda, evitando assim
funestas conseqüências; mas a minha dúvida está em· saber se com
efeito Os Srs .· ministros podiam emendar a -lei como a emendaram
pelo regulamento. "
Depois disso criou-se uma nova secretaria, uma congregação
de homens para fazer executar· a lei, porque diz.;se necessário sepa·
rar o domínio público do particular; mas, pergunto ainda' eu. não se
podia obstar por meio de uma simples lei que esses potentados de
que se teni falado entrem na posse de terras que não ·estão ·demarcadas? Demais, creio que nem isso era necessário porque havia uma
lei. determinando que o governo não podia dar mais terras. Se isto
é- v~rdade,. em que cabeça podia entrar que os particulares podiam
tomar conta delas alegando a posse?
- O nobre ministro sabe belamente que posse sem título e sem
boa-fé não é posse, é um abuso que nunca em minha província se
praticou. Desafio aos nobres senadores que foram· presidentes do
Maranhão, presente está o Sr·. Araújo ·Vianna, para que-me apontem
um só caso em que o particular ousasse, sem ter um legítimo título,
apossar-se de terras devolutas para_ roteá-las e vendê-las; ali se
julgava que quem se apossava de terras da nação sem um título
abusava; no Pará e outras províncias aconteceu o mesmo.
Disse-se que havia uma lei, que nunca me mostraram, pela qual
havia o direito de se apossar de terras devolutas em certos casos;
mas os legisladores haviam de fazer uma lei para que se não desse
terras. deixando· ao mesmo tempo uma aberta às posses? Isso não
entra em cabeça de legislador algum.
Passou entretanto a lei! Legalizou-se a posse ilegítima, que não
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tinha título algum. No Norte porém tirou-se arbitrariamente .as .ter·
ras .d~quele~· qu~ as tinham de~arcadas, lançadas em inventários!
Eu pergunto, .é necess.ário. que se deinarquem as terras? Sirrt,
demarcai-as·; mas e~· quanto importará cada légua de terras. delllar·
cadas.? .Quantas léguas teremos nós a demarcar? düe tempo gastaremos nisso?
rumos abertos quanto tempo estarão cla~os? Um
mês, dôis, um'(!rio? Eu tenho assistido '·a démarca.ções; 1'10 começo do
ano fa~~s·e. uma' demarcaÇão, abre-se· um rumo, no firn._dô ano quando
se vai continuar Oütra demarcação já se não sabe onde está marcado est~ rumo, p'c)rque a veg~tação entre. nós é espantosa. Ora, vem
um estrangeiro, quer terras, diz-se-lhe· que· sim, que e'stão ·demarcadas;.o hq·m(· cftega, não vê ru1mo nem :demarcação; .a verificação
da. demar·caç_ao o m:esmo quefazê-la... de novo, e há dé fàzê-la esse
hornerfl. à sua _custa. 'Isto. não teril caminho,. é iludir aos homens que
possam vir. Agora, pergunto, ·para se chegar dÓ lugar povoado às
terras que se vendem, que estradas não ·são ·necessáhas que se
abrafn? ·vós dizeis: "É· necessário que. sê'' cuide em êstradas."
· Eu· quáridó vejo certas teorias digo seriamente: "Estes senho·
n~s éséreve'ra:m na areia: .. 11 De maneira que vende-se, ·por exemplo;
u~â lágua:;de terra· a um· estrangeiro, diz-se-lhe que está demarcada,
e quando ó homem vai ver não :acha rumo, não acha marco, não acha
nada,
matos tem crescido, tem entupido tudo. E agora· o· gastá que
ele há de fazér én abrir uma estrada até lá em quanto não importa
isso? ,.É isto possível?
Sr• ministro, eu· falo com experiência. Eu lavrava minhas terras
com cerca· de 200 escravos;. tinha um tio, homem solteiro, que possuía uma carta de data··de.:uma·' légua; disse-lhe eu::."Você não
tem filhos, dê~me essa· terra.·~· .Ele. disse-me: ."Se· queres, paga-me
11
o que elas me cüstaram. As cartas de data eram. de ·1 00$; eu disse:
"Aqui os tem." E fiqueicom uma -'légua de terra. Depois. disse comigo: "É necessário que eu cultive, se não cultivar esta .terra com
estes escravos, .o que farão meus filhos com escravatura dividida?."
Para ·isto. fui pôr~se à frente do gentio rio lugar chamado Capim.
Dizia eu àquela gente pobre: "Vinde comigo lavrar estas terras, eu
vos dou terras de graça, eu vos conduzo os vossos gêneros até à
beira-mar, podeis embarcá-los, levá-los· para o Maranhão, eu .vos dou
far.inha no primeiro ano enquanto a vossa mandioca· rião .cresce." ·
Diziam eles: "Não, senhor,· n·ao. vou lá.·- Então por quê?.-. Por
causa ·das setas dos gentios." Convidei' a um cunhado meu, que foi
estabelecer-se distante da ·minha fazenda meia légua; mas no fim
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de algum tempo os índios o assaltaram e matara·m~lhe muitos· escra.vos . . Estabeleci uma colônia militar, isto ·é, uma cOiônia sui<tfeneris,
tornando os escravos soldados, comprando-lhes 'ármâs '-para se defenderem do gefltio. ·
· .· ··
··
Apesar disso os índios atacaram os escravos na roça 'e mataram
dois. Dizia-me um. dos m'eus filhos::' "Retire-se,. delxe es~as ter·r-as ".;
mas eu: '"Nada,', insisto na Colônia' súi generis; arrriem~o-:no$~ -~amos
trabalhando tendo numa lllão· a e~xâda ou o'machadô ·.~ nâ: Ói.itra a
arma." Assin~.conservei _essa fazenda por. múito te.mpo, at~ qu~,· divi~
dindo os meus b~ns, tendo tidoa d~sgraça,de rnqrrer mi_~h~.fu~lher,
couberam no inventário essas .terra·~ ~ dois. de meúsJilho.s. q· gef1tlo
continuou a dar sobre a lavoura das fazendas próximas ,á e~sa,'.méus
filhos desanimaram, .retil~aram-se. "Se nosso pai, que.tfnha m.àiS es~
.cravos, não podia com os· índios, quantp mais· nó~"~ diziam ele.s, e
foram lavrar outras terras.
·
. . ·· · ·
.
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Não são 20 nem 30 colonos. que; para esses lugar~s :hão, de ir,
ainda não tenham terras de graça, porque as dificl,Jidade~ .são imensas, os gastos. extraordinários .. Agora"'uma colônia d~ .,U01~_.pqtentado,
de homens que tenham dinheiro e queiram especu.lar, .'.como_. essa
sociedade de Hamburgo estabelecida nas. terras. dos p.rincípes de
Joinvile, essa pode florescer;. ..porém.quanto
.não ..temha
:es-..
,,
.
'·"
.. mais,
.
,.
'·
.
perança o Sr. ministro que o~ coiOA()S para lá se ..metam~ ~ .·. ;, . ·
A maneira de chamar colonos não é gastar quinhentos ~-çontos
de ré is para demarcar terras, cujos rumos têm de desaparecer de
um dia para .outro.·· Diga-me o Sr. :ministro, qual o ::estrangeiro que
tem querido· estabelecer uma colônia e.. se lhe tenha negado terras
por falta de demarcação? Todos os estrange.iros sabem disso melhor
do que nós, porque estão aqui· e escrevem a seus patrícios. ·
Não é porque ·eles não tenham: segurança;· hoje em dia estão
em melhores circunstâncias do que nós os. brasileiros~ Quer V; Exa.
um exemplo? Vou apontar. O governo passado .tentou mandar fazer
exercícios militares no campo de uma chácara no Rodrigo de··Freitas
pertencente a um estrangeiro chamado Le Blqnd: mas o dono da: chá·
cara disse: "Alto lá, não se há de fazer exercício aqui, isto é minha
· propriedade."
O Sr. ministro, que já tinha dado os primeiros. passos, fez um
único exercício em um campo da chácara: mas o estrangeiro tornou
a gr.itar: "Este campo é meu", e o ·sr. ministro arrepiou carreira, respeitou a propriedade. O Sr. ministro fez bem: tinha dado o. primeiro
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pas~o ;,errado, .mas em tais. casos.. a nenhum homem de bem .é desai..••• , 1.. 1 . · ·
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roso retrogradár .•-·· :. ···. . .. . . ' ... ·. .· ·• •· ... ... . . .· ·.,. ... · ..· ..·. ·. '
.. ~J~mos vl~tb ·'.uítimamente 'o deb~te' 'que. tem havi'do por 'càu'sa
da cap.ela de' Santo. Antônio dos. Pobres, par~ a qual
homem tinha
dadp -~. tern~~õ ele ~üas ~~sas: .pensa v...Exa ..• que, ·se essa irmandaqe fos~é compo's~a"''de.'êstrángeiros,. teria hayido esse é(eba~e,'essas
id~ias ate'n~~:tóriªs .d'â/propr.iedade?. Certamente' que·. não; eles. são
êm' tudo mâfs' 'respeitados' do que ,nós .. ;,' .: ; .-. -~· ·~··. . .····
.' ,V. Exa. pe~~a.. qu~. se. essa cap_ela de. Santo .A.ntônic).. dos Pohres
fosse de unia. Crrl)ândade. de' franceses, havia tanta aiter~ção? Eles
sãO· màiS!· respeitadôs::~;Nãó é' por não serem arriados·· e· estrmados que
déixaram ·
-vir', oUtras~ s·ão· .as causas· ·qüe concorrem~: pàra': isso. ·
. Pára que, senhores,: estar co·m teorias do· quê se: :passa nos
Estados Unidos, há fi:ustria, etc.? Pois V. Exa. n·ão concorda comigo
que uma lei .. f~ita .·para uma. nação só. em ,casos mUito, raros ·pode
~plicar~s·e, a o,utra.sem·· grand~s ·modificâÇões? Eu: creio·. que V~ Exa.
conco~da no ·prÍ.ncípio. Por: is.so. é que.
digo, vamos ao nàssô..·caso ..
. ,
. \ .. . ..
Para.que é e~ta .demarcação? .Para se .externar o .domí(liopúblico do
particular. Digo, eu:.. "pois..para:')sso são ·necessários. tantos gastos?
Para que quer~i;s. istOf~. Para quando quisermos vender. ~ · gois
qUé:Índd';·.vende.rdes apar'ecerão o rúmo ·e· .os. marcos? ·s~· as \10ssas
terras,~stão'"demar,ça#as no ,papel; parª .assimcfizer, para:q(Je en~
ganais· estes home'ns?". Acrescenta-se que isto é. para..qbamar população, . emigr,aÇã(), . e~::ao mes~o· t'empo dar .braÇos' ''â~~( lâvradorés,
porque . ,OS. braÇOS. vão·. faltandO:, . ·e os .. emlgrantes.ach~O~O:Se .irnpos:.
sibiUdildqs. de ter ~.~·sa.~ terraS. ~~o de. tr.~bal~ar ..n.âs ·fazen~as dos:~~~
vradores .' Óra,,.senhores, em \/.... Ex~. falando· com"uro. s~jeito destés
que tern~'pa~sa~Q' a.. sUa vida â.' folhear livros, pegu,~~lhes __nas' mãos,
é, : se: V~·, .'::.':Exa .· a~hàr uma·
cÚtis:··.t,màcia,
conVença-se
·que
:ele-s.
não têm
..··-.,-·..
·. :·>'··:_ ...... ,_: ·.. ,-_:_
.
. ··:
_
passadoda.folhé.~çª'q·qe livro~; .pórque. quem·· pl.~n~a .á~v()_f.e~-~ons~r,va,
nas·· mãos diiõs produi_l9os ·pelos _instru~e..ntos agrári~s~ .ES.~es.:que
têm as mãos m·aciaá: podem· ter feito bonitos ramalhêtes' de~ flores,
nías núnca·plantara·m nem.mesmo::um·jardim .. Para a.lavoura.:do Brasii,Sr>présidente,;·,não·basta a .teoria, é .um· manifestb•:engano.
:, : ·. Nãh ~sabemos todos.· nós comó o: Bras i! .foi ,cultivado?· Apareceram aqui os-portugueses e assenhorearam-se· das. terras, a princípio
escravizaram· os.;Jndios, depois ·entraram a chamar·negros da co_sta
da.Afrisa;·..o marquês de Pombal· aboliu à escravatura dos índios, fi9ou
tudo em·:·estado de desgraça mas iam servin~o~se dos .Jndios, não
se entrava . mais pelas terras a .dentro para prendê~lo~ .:e cativá-los,
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porém chegava-se' ao capitão-general ·(isto ainda foi do meu tempo)
e dizia-se: "V. Exame dá tantos índios?" Eo capitão-generalds .dava,
e esses índios faziam tudo quanto se .lhes 'ordenàva 's'e:m pag~mento
algum além do sustento. Chegaram mais escravos da costa da'Africa.
Para terras como as do Brasil não era necessário adubos; isto é só
necessário quando a terra não é natÉmta; então 'um rOçado de 300
'braças. quadradas, como costumavam· ser, para que fos'se cultivado
bastava empregar-se ferro e fogo .. · '
. .
.
•
v. Exa. não ouviu o que disse aqui o Sr. Visconde de Abrantes?
.
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"Pois um homem acostumado· a plantar trigo na: Europa sabe. plantar
mandioca, arroz; etc?" O Sr. viscondejá escr:evt3u um folhet(): a_ respeito destas questões agrárias; quando pego :na mão dele, vejo que
estão macias; eu creio que ele nunca em su~ :v.idâ plantou uma árvore.
Desde que eu tive a idade de 12 anos meu·pai atirou comigo e
mais dois irmãos no seminário episcopal de Coimbra, onde estive 5
a~os; depois entrei para a universidade. Quando· tinha 22 ahos· vol·tei para a minha pátria por causa de _lim desagÚizadô que, sou'bêrater
havido entre um condiscípulo meu e<um :ministro de estado; então era
coisa difícil falar-se com um ministro, e· eu·aisse: "Estou· cá para ·atÚ·
rar ministros portugueses?" Vim para minha pátria com' intenÇão de
viajar; mas meu pai me disse: "Está doido? Queres ficar sem fortuna?
Tua· mã~ é· morta, toma a tua legítima, vái estabelecer-te: viajarás depois quando quiseres; agora não farás mais do que gastares o que
possuis, entregando que é teu à administração de um prÔcu~ador."
Estabeleci-me, ·e, 'quando menos pensei, casei~m:e com. umà·. prima e
tomei o propósito de continuar na vida· agrária. Uni am.igo mehJ, que
também foi amigo de V. Exa., o visconde de Alcâhtara;
escrevia
do Rio de Janeiro. "C9SÚ1Ferreira, vem par~ J9á; ~qui amarrain~s~
brasileiros para serem despachados;" e eu 'lhe respondia: "Meu. rico
visconde, estou bem despachado n.a minha casa.''. . .. · .
. ·. ·.

éu

o

me

~ necessário vermos estas coisas, senão havemos de nos achar

muito enganados. Se vos trago estas histórias não são da carochi·
nha. Quando eu tive necessidade pela primeira vez de farinha· para
os meus escravos (os escravos costumam dizer que farinha comprada
não enche barriga), chamei um desses homens. de quem o Sr~ Torres
disse que era necessário que tivesse experiência; que fosse ap"render
as regras da lavoura, um desses homens que tinham chegado das
ilhas, chamei um que vi q_ue era robusto, ativo e fiel·, e mandei•o•fazer
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a roça; passad.os. coisa de seis meses fui ~tá, :~i uma .planta exptica, .
disse-lhe: "Assim é que vocês. capinam. estas roças?·~ ·Isto -não fpi
capinado, as plantas assoberbam de.tal.modo. que .não. foi preciso)
A terra dessa pequena roça, que era de::1 00 braças quadradas, tinha
sido preparada ·só a machado e fogo .. Colhi df}sta roça 1 ;000 alqueires
de- farinha e 20.0 arrobas de algodão .. Por ~qui V. Exa>·pode ver que os
lavradores que vieram primeiro cultivar o . . Brasil,·: encontrando· esta
fertilidade, podiam abrir:· uma roça de ;100 braças· .quadradas;. e· sem
capinar tirar dela proveito em pouco tempo. Se se lavrasse a-terra à
maneira de Portugal, que tempo isto. não custaria?
..•.
Esta foi .a: causa de estragar~os as nossas matas, porque :nós
não procurávamos roçar as capoeiras, ia-se só às matas, que roçadas
e plantadas às vezes quando muito precisam de uma capina .. Daqui
é que veio esta p.rática de .se estragarem as terras, de serem ne·
. cessá rias muitas léguas para um lavrador. Não foi ·pela· vaidade, co·
mo disse o Sr. Rodrigues Torres, foi :pela necessidade em que nos
achávamos. · Roçava-se, e para se' tor.nar. a lavrar no rnesmo lugar
era necessário deixar passar 18 e 20 anos. Não. era por vaidade.
Quando se pedia aos capitães-generais, que eram quem concediam
essas datas, que depois eram confirmadas pelo rei, faziam-se re·
presentações, eles mandavam-as às câ'maras, e examinava-se então
se os homens tinham ou não necessidade daquelas terras. Era o que
se praticava.
Um lavrador calculava a quantidade de terras que lhe era neces·
sária para cultivar conform·e o ·número de braços que ·tinha à .sua
disposição e pedia. Depois via a fertilidade do terreno, quantas vezes
podia plantar um mesmo lugar, orçav~ .o número de· anos, e pedia
mais terras, se tinha necessidade disso.
Ao princípio, ainda que nós quiséssemos adotar o modo de culti·
var da Europa, que dificuldades não haveria? Vinham os lav!adores:
"Vamos fazer esse roçados;" e por força haviam de empregar o ferro
e o fogo, no que não há grande dificuldade, porque as raízes das
plantas entre nós não aprofundam, espalham-se pela superfície da
terra e por isso facilmente arrancam-se. Depois disso, suponhamos
que diziam os lavradora~: "vamos plantar batatas;". para onde iriam
essas batatas? O gênero'· melhor era· o algodão, porque no mesmo
terreno podia ser plantado mais de uma vez, sendo apenas necessário
limpar o capim. Plantavam ...
O SR. JOBIM - Batatas?

.
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SR. COSTA FERREIRA - Não, ·senhor. As nossas b~tatas, os
carás, são melhores que os holandeses, ··e é· gênero que abunda muito
nas nossas roças; mas a quem vendê:.lo? Naquela ocasião era necessário procurar um gênero que pudesse ser facilmente vendido; o
algodão estava neste caso. E não podendo nós estar capinando as
terras para beneficiar o algodão chamado· de· capoeira, ·porque ·era
um trabalho imenso, . o que fazíamos?· Roças novas.
O SR. VERGUEIRO - Está para anoitecer. ·
O SR. COSTA FERREIRA·,_ Diz o nobre senador- que está para
anoitecer, estou também muito cansado; o senado ~·perdoe-me o
ter abusado da sua paciência até agora; .em outra ocasião ainda terei
de falar a este respeito. · ·
Dada a ·hora fica ·a discussão adiada.
··
Retira-se o Sr. ministro com as formalidades do estilo;.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia ~ mesma ·de hoje, acrescendo a 1.8 discussão da resolução autorizando o governo a conceder
carta de naturalização a Emílio Eulália Nervi, natural de Gênova. ·
Levanta-se a sessão às 3 horas. ·
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Presidência: ·do Sr. :Cavalcanti de Lacerda·
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SUMARIO ~Limites entre as províncias ·de Goiás ·e do
Maranhão. Dis·curso do Sr. D. Manoel. Votação- Orçamento do Império;· Discurso. do Sr: Verguei'ró. ; ·
As 10 horas: e meia da·manhão abre:'se ase·ssão, lê·s·e a ata da
anterior, e é aprovada. ·. ·
O· SR. 2. 0~SECRET AR IO 'lê o seguinte ·expediente:
· Um ·reqüerimehto do porteiro interino do Se'nado Jósé Martins
Vianná, pedi'ndo uma ajuda de ·custo pàra alúguél· de. casa· per.to'.·do
Senado, e aumento ·do .salário ·do servente que .trata da limpeza· da
casa • .- À comissão •da mesa
Vai' a imprimir o .projeto de ler apresentado pelo Sr. Hollanda no
dia 5 do· corrente. ·
·· ·
· lê-se ulll parecer da comissão de ~arinha e guerra sobre a·· proposição· da câmara' 'dos Srs. · deputàdoS· relativa à p·retensão ·.do ·guar;;
da-marinha Antônio dá ~Gosta'Barros Veloso:.· Ficou~ :sóbre a mesa~·
Procede-se à nomeação da deputação que tem de receber o :sr:
ministro dos negócios. ·do irnpério, e' saem elei.tos•os Srs:: Angelo
Muniz, Souza Ramos,· e··vasconcellos.
0

'

I'"

'
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.

•
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.: :. ORDEM DO DIA
Continua a 3.8 discussão da proposição da câmara dos Srs. depu~
tados, adiada na sessão .anterior, .marcando os limites entre as pro.;
vínclas de· Goiás e Maranhão.
· O SR. D. MANOEL ...:__Sr. presidente; antes de começar a fer a
honra de responder ao · meu nobre amigo, ilustrado senador .p·ela
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província do Maranhão, permita o Senado que eu. faça algumas re·
flexões acerca do procedimento que teve comigo na ses~ão de
ontem o Sr. vice-presidente dirigindo os trabalhos desta casa. Não
é pelo desejo de protelar a discussão, porque, fosse qual fosse a
decisão de V. Exa. ou do Senado, eu não falaria mais do que esta
vez em que me cabe a palavra; mas quero .fazer uma declaração de
que quando me competir a palavra, ainda que seja no fim da hora,
ainda que esteja na casa um ministro da coroa que venha assistir
à discussão de qualquer matéria, por convite do Senado, . não me
importarei com isso, falarei. a se.ssão in~eira se , o objeto assim o
exigir, e se tiver para isso as forças precisas, porque, Sr. presidente,
é insólito o procedimento que ontem teve comigo o-sr. vice-presidente.
O SR. PRESIDENTE - Isto é fora da ordem. Não posso p~rmitir
que o Sr. senador esteja agora discutindo uma decisão do Sr. vice· .: · ,
presidente.
O SR. D. MANOEL ~ Pois V. Exa. não pode revogar essa decisão?
.
O SR. PRESIDENTE - Não posso. O úni.co. recurso que .cÓmpetia
ao Sr. senador era apelar dessa decisão para a casa, se porventura
lhe parecesse menos justa.
O SR. D. MANOEL- Eu não queria apelar; entend.iaque V. Exa.
podia alterar a decisão do Sr. vi-ce-presidente, até porque também
o Sr. vice-presidente alterou a prática estabelecida· por V. Exa.
O SR. PRESIDENTE - A minha prática é.a seguinte: Todas as
vezes que o orador suspende o seu discurso por fato do presidente,
por ser interrompido, por exemplo, na hipótese de ter de sair. uma
deputação a cumprir sua missão, o orador continua .com a palavra;
se porém a interrupção é proveniente de fato próprio, de fato s~u;
eu sigo a opinião ·de que pode continuaf com a· palavra,. perdeu .a
sua vez de falar...
O SR. D. MANOEL - Então por que V. Exa. muitas vezes adverte
aos oradores que se acha na casa. o Sr .. ministro que vem assistir.
à discusão, por exemplo, do orçamento de sua repartição?
O SR. PRESIDENTE - Para o orador que está falando saber a
maneira por que se deve regular. Se o seu discurso se limita a pouca
cousa, dsixo-o continuar, e. se ele declara .que· tem ainda muito a
dizer, sou obrigado a interrompê-lo, porque tendo-se convidado o mi·
nistro para uma certa hora a fim de vir assistir à discussão de uma
matéria, não se pode, sem faltar à atenção que se deve ao ministro,
deixar que ele esteja na ante-sala à espera por muito tempo.
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O SR. D. MANOEL- V.· Exa. acaba de dizer justamente'o que
eu di·sse. Quando o ·sr. Presidente ou qualquer· colega diz âcr orador
que está falando: - olhe que deu meio-dia, que o n1irlistro já chégou;
está na sala imediata, e você· sabe que a hora marcada para a discussão de tal ou tal matéria para que foi convidado o íninistró · é
esta, orador que por deferência ao poder executivo: ou a úm dos
seus membros, interrompe o seu discurso, e diz ao Sr.''presidente:
"eu tenha ainda muito que dizer, mas não quero que o 'ministro da
coroa fiqUe no gabinete à espera por· m~ito tempo," diga-me
Exa.,
neste caso V. Exa. não agradecerá ~té ao orador esta prova de ·defe~
rência para com o ministrO, e não ·lhe dirá: "Amanhã o·· Sr; senador
pode continuar o ;seu discurso?~' Nada há ínais justo e razoáveL Foi
exatalllente ·o que aconteceu ontem; adverti ao Sr. vice~presidénte
que se achava na casa o Sr. ministro do ·império, e 'que tendo eu de
continuar a falar, não querendo ser descortês, julgav~ do meu· dever
interromper o meu discurso; ao que me respondeu o Sr. vice-presidente: "·Pode continuar, eu não interrompo!."
·
· ·
O SR. PRESIDENTE - Perdoe-me o· Sr. senador; a que vem isto
agora?
" O SR> D. MANOEL -· Vêm para o fim que já declárei, que não
falo senão esta vez, mas que ·se porventura o precedente estabelecido pelo Sr. vice-presidente;· de que o orador, não sendo lntérrompido pelo pres·idente da casa, querendo todavia intefrromper-se a si
mesmo para dar com isto uma prova de deferência ao governo, perde
a sua vez. de falar, for aprovado· por ·s. Exa. e. pelo: Senado, então
assevere a V. Exa., ao Senado, e a todos os ministros ·da:coroa; que
quando estiver falando j~mâis me importarei que· se ·.me diga está :aí ô ministro que vem ·assistir à ·di~cussãó do· orçamento, ou
de qualquer· proposta, já deu a hora parà a qual foi convidado a vir
ao Senado; -.se o meu discurso tiver de ser longo pela sua·matéria,
falarei' até o fim da sessão áe for preciso. Faço esta declaraÇão para
que não· se diga que por ser oposicionista deixo de ~er para c·om o
·
governo aquela deferência que lhe é devida.
· O SR. PRESIDENTE~ Em casos /tais procederei da maneira qu'e
acabei de dizer: hei de ·perguntar ao orador se o seu discurso tem ·
de se limitar a pouco; se ele me disser que sim, ·O deixarei continuar;
se porém me disser que terh·~afnda muitas observações· a fazer, hei
de interrompê-lo, conservando-lhe· a palavra para concluir o· seu dis-

V:·

curso.

·o SR.

MELLO MATOS (vice-presidente) -·Em· ocasião mais pró·
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pria responderei à injusta arguição ·que acaba de-faz~r·rne o· Sr. senador. Hei de mostrar-lhe. que não é po,ssível dispor como quiser da
cadeira da presidência.
O SR. o. MANOEL - Pois pretendo ,.eu ter a presidência do Se·
nado à minha disposição? Esta não está má!·
_
O SR. PRESIDENTE - Eu já disse que isto era fora da ordem;
mas o Sr. senador declarou que se tinha ocupado deste objeto pará
mostrar ·qual o procedimento que teria daqui em diante.
O SR. MELLO MATOS· (vic~·presidente) ~ Há de querer. tudo
por força!
.
·
O SR. D. MANOEL - Quar força n~m pela força! Se eu citei até
o precedente estabelecido pelo Sr. preªi~ente, como quero, l.evar à
força o Senado ou a ca9eira da. presidência? Eu aqui procuro levar
as cousas à for_ça, mas é à força d.o raciocínio, porque discuto; _o qlJe
não quero é que ninguém . me imponha a SLJa vontade, e me diga:
tenho dito, há de ser assim.
.
O SR. MELLO MATOS (vice-presidente) - Nem V. Exa. pode
impor a sua vontade aos outros •.
O SR. PRESIDENTE - Peço ao Sr. senador que se cinja à maté·
ria em discussão; o mais seria tirar a força . moral censurar :as_ deci·
sões da presidência, em tais casos o,qu.e cumpre fazer é apelar.
O SR. D. MANOEL - Nunca apelei em nenhuma das câmaras
de qualquer decisão .da presidência, por mais. injusta que me pare·
cesse, e muito menos apelarei. agora; faço as minha.s observaç9e~
para que o Sr. presidente em sua .sabedoria altere a decisão to~ada,
se julgar conveniente.
.
.
Agora, Sr. presidente, vou ter .a honra-, como disse,. de tom~r na
devid~ consideração as reflexões que o meu ilustrado amigo, o Sr.
senador por M?ranhão, fez ontem ao discurso que proferi na sessão
de sábado, sobre a proposição que se discute~
.
O meu nobre. amigo tendo tido a. bondade de fazer-me
alguns
.
..
elogios que não mereço, reconheceu que eu .devia ter. o amor que
consagro ao torrão em que nasci, e advogar a causa:de .rninha pro·
víncia, o que até não se me podia levar a. mal que··me· exprimisse
com algum ·calor, com alguma energia quando sustentava os seus
direitos.
,'
.
O meu nobre amigo foi tão generoso, foi mesmo tão justiceiro,
como é sempre, que confessou que era possível que estivesse em
erro, que não pedia ao senado favores, que._se o Senado em sua
sabedoria entendesse que o município da Carolina devia continuar
'

252

'

.

a fazer parte .da província de. Goiás, não adotassem a·:·:proposição ·da
câmara dos Srs. deputados;- 'que se· pelo contrá'rio'·:entendesse que
esse município devia. ser anexado à· província do· Maranhão,. votasse
pela proposição. Nada há aqui, senhores, senão. digno de maior Iou~
vor e. elogio, nada há aqui· senão próprio de. um·. membro··.desta casa
tão conspícuo. como é o•meu nobre amigo, a quem . eu·:por.vezes tenho
dito que o tomo ·por ·modelo; e oxalá· que· eu sêgüisse·sempre ·as
suas ·pisadas, porque ·então :gozaria no: meu país do, mesmo nome
que tão merecidamente goza ·o meti ·nobre amigO; . ·
Mas, Sr .. presidente, provou o ·meu ·nobre ·amigo a necessidade e
a utilidade de se· separar o município da Carolina. da província de
Goiás, e anexá-lo à do Maranhão, rêvogando;.se- a· lê i de 25. de outu··
bro ·de. 1831? Tem-se proferido na casa está proposição; mas nem
o meu nobre amigo, nem .a ilustre comissão, nem mesmo o Sr. se~
nâdor pela província. da· Bahia, que ontem falou . em . último lugar,
conseguiram demonstrar a ,n·ecessidade e .utilidade da medida· para
assim coon·estar-se a revogaçã·o da:lei .que. tem~vigorado:por espaço
-de 23 anos.
·
.·.Senhores, perguntarei eu, em qu·e consiste a ·utilidade··da me·
dida? A nobre comissão no seu preâmbulo diz que bastá olhar.;se
para a carta geográfica para conhecer-se a necessidade e utilidade
de separar-se o município da Carolina, e anexá-lo ao Maranhão, acres· ·
cerido ·mais que só ·a distância que há· da··carolina a Goiás, e da Ca·
rólina ao Maranhão, seria bastante para justificar a: proposição que
se di.scute.
Ora, senhores, a razão de; ser um mun.icípio mais oü meno·s: dis·
tante da capital·· da província· pode ser· por si' só' motivo suficiente
para desánexá~lo dessa província, e anexá~lo a outra? ~o: corpo legisla·
+ivó ate·· agora não tem seguido e.ste sistema;· o Senado .. sabe ·que
rara~·· vezes sé tem dado essas separações. 'Más; senhores, qual é
a utilidade de unir-se .a Carolina ao Maranhão? Ser·á pelo lado do co·
mércio? Eu devo ponderar ao· Senado que a Carolina tem muito ~pouco
comércio com o Maranhão; ·nem () pode ter<por· ora> p·orque ·esse
município está àinda em :c·omeço: manda para Pastos Bons no' Ma:.
ranhão •algum gado; tem algum' comércio com o Pará, que é para onde
manda couros, trazendo' em :retorno algum vinho e fazendas secas;
isto em ponto peqUeno, porque. o· Senado sabe que o município' da
Carolina está ainda pouco povóado; De mais a mais, senhores, a Ca· ·
rolina tem algum comércio com o município do Porto Imperial,. aonde
se embarca na vinda para Goiás, e na ida para a Carolina. Portanto,
7
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pelq, lado do comércio não há nenhuma utilidade em que a Carolina
seja desligada de Goiás e anexada ao Maranhão.
Mas, Sr. presidente, suponhamos que a Carolina tem todo o comércio com o Maranhão; pergunto, não pode continuar este comércio estando a Carolina separada do Maranhão? Quem é que tolhe aos
habitantes da Carolina de levarem o seu gado. a Pastos· Bons, e che~
garem mesmo ao ltapicuru? Quando alguns municípios de cert~s províncias· estão em mais contato com· certos lugares de .outras ·pro~
víncias, naturalmente levam os seus efeitos para esses lugares;:prin·
cipalmente quando neles há portos de mar, etc.: é o que.Jaz a Carolina, que manda algum gado para o Maranhão, ou os habitantes desta
província o vão buscar àquela vila.
Quando os habitantes da Carolina precisam de. algum vinho ou
de alguma fazenda seca mandam os seus gêneros .ao · Pará,. aproveitando· o tempo das menções para a ·navegação do rio; . nem é
preciso essa continuada navegação de que falou o meu nobre amigo,
porque o município da Carolina· por ora ainda não tem necessidade
de entreter um comércio diário com província alguma; esse ·muniéípio há de ser alguma cousa no futuro; talvez mesmo seja necessário criar-se ali uma província, mas isto é para época remota e·. não
para agora.
Ora, o meu nobre amigo fundou-se em um argumento que não
me parece procedente. Tinha eu dito que um ex~presidente de Goiás
quando empreendeu a viagem longa e perigosa de ir à .Carolina,· porque julgou que era do seu dever percorrer todos os pontos da província que administrava, e principalmente levar a ordem e a paz ao
município da Carolina, que tinha sido invadido pelos balaios do Maranhão, viajou por mar e por terra seguramente 1. 000 léguas; mas
note o nobre senador que o me.u irmão aproveitou o _ensejo parà
visitar todos os. municípios do norte da província, desde a Cidade ·de
Goiás até à Carolina; então foi pelas·vilas de Pilar, Jaraguá, Traíras,
S. José de Tocantins, Cavalcanti,. Arroios, Cormeição, Natividade,
Carmo e Porto Imperial, etc., e foi com este. rodeio que ele se viu
obrigado a fazer uma viagem talvez de mais de 1 . 000 léguas .. Observe-se porém que meu irmão embarcou no município do Porto lm·
perial, e foi pelo rio daí à Carolina, que são 80 a 90 ou 100~ léguas;
e o Senado sabe que .há ocasiões que .esta viagem se faz comodamente em 3 dias, e ainda em menos , tempo quado os· rios estão
cheios.
Eis a razão por que meu irmão teve de andar mais de mil
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léguas. Demais, senhores, meu irmão podia ter~ feito uma viagem .·
muito mais curta indo. pela estrada chamada·· dd sertão de Amaro·
Leite; mas não, ele· foi. por uma estrada e ve·io por. outra porque· quis
percorrer todos. os pontos da província. Já vê pois ·o meu nobre
amigo que não há essa distância tão grande como se .diz; e ·que se
eu trouxe· a circunstância da viagem de meu irmão :foL.para mostrar
o interesse que. ele tinha:e ainda tem, pela província em que nasceu:.·
desejando ao mesmo tempo. dar uma prova de gratidão ao governo
de então que o honrou com á nomeação de presidente dessa provín·
cia, não se poupando a trabalhos, fadigas eaté sacrifícios para 'bem
servir ao país.
·
E note-se, deixou de vir à câmara de propósito. nesse ano .para
poder empreender essa viagem arriscada, abandonando os cômodos
e .divertimentos do Rio de Janeiro, tendo só em vista cumprir o seu
dever. Repito, não há essa distância imensa de Goiás à Carolina, há
apenas talvez 200 léguas pouco mais ou menos; .1 00 por terra e 1oo.
por·· mar. Refi i ta-se que a. distância da capital· do império à província
de Goiás é de 240 léguás; entretanto· eu· creio que essa.província vai.
vivendo, e que os recursos tênues de que dispõe são aproveitados,
e não sofre muito·por·essa grande distância em que se.acha.da corte ..
Não é .portanto, senhores, razão. suficiente o dizer-se ·que um. município se acha muito: remoto da capital da província para esta cir·
cunstância determinar a· -sua separação .e anexação a outra província .
. o meu nobre amigo parece que reparou um ·pouco .na expressão
de que me servi, de que a Carolina pertencendo íao Maranhão: seria
comô um país estrangeiro: ..vê~sé ·que esta· expressã·o deve ser en. tendida ein termos hábeis;· quis dizer com isto que·: a,·carolina pouco
pode esperar do Maranhão, que tem muito em. que cuidar; os seus
municípios mais· antigos, e que sempre lhe pertenceram, hão. de me·
recer rnais desvelos '<dos maranhenses do que o novo mUnicípio.
Ora, senhores, depois··do·interesse que. os goianos•têm mostrado pelo
município da Carolina, :depois dos benefícios que esse .município
tem recebido de Goiás, tânto quanto a província· pode ..fazer, dépóis· ·
que pela· primeira vez urn goi~no, presidente da província, foi visitar
esse lugar, aonde se dérnorou ·;bastante ·tempo,· pàra levar-lhe a paz,
a ordem e dar direção· ao: serviço, não parece uma in.gratidão quererse arrancar o -múnicípi'o da Carolina· a· Goiás para anexá-lo .a outra
província? Agora que ele está em andamento regular, agora. que
principia a prosperar é que vos faz ·conta o município da Carolina?
Depois, senhores, uma medida tão parcial! ... É só· Goiás que deve
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s~r privado de um· seu município!. .. ~ só o :Maranhão que deve: ser

sempre contemplado. na divisão das províncias! ... Há dois ~anos, o.
Turiaçu, agora a Carolina, e para o ano não sei o que .. será!; ..
Estou persuadido que ainda .há .de qu~rer um pedaço de alguma
outra província! ·
.. . .
O meu. nobre amigo tornou a ·falar no quilombo que. existia no··
TuriaÇu, o que foi destruído depois que .este· :lugar passou a ·.perten~
cer •ao Maranhão .. Esta proposição do mew nobre amigo .é por seni
dúvida uma censura acre feita aos presidentes do Pará. . . ·
·
O SR. COSTA .FERREIRA - Apoiado ..
O SR. D. MANOEL - . . . que nunca cuidaram de .acabar um.
quilombo de meia dúzia de escravos ...
O SR. COSTA FERREIRA -- De•meia dúzia!
O SR. D. MANOEL - ..•. ou .de: 100 •:.escravos. Quando o go·.
verno quis penetrarnas matas de .Jacuípe,, quem se lhe op.ôs? Pois.
um quilombo pode •ser invencível? Quando o governo quisesse po~
dia dizer: "Amanhã marchem 200 praças·; por exemplo, .bem:muni:ciadas e comandadas por um oficial· de ·confiança .para aéabar com.
aquele quilombo." Quem resistiria a isto,} senhores?. t por cpnse·.
guinte a proposição ~o· meu nobre amigo ap.enas ,uma .forte, censura
aos presídentes do Prá, que por tantosanos consentiram que existiss.e.
no Turiaçu u~ quilombo ameaçando a propriedade .dos fazendeiros
que ali m,oravam; mas isto não é argumento·.a favor do Maranhão:.
daqui o que se segue é somente que um .. presidente do .Maranhão
mais ativo ·do que os. do Pará acabou . com esse quilombo.
O. SR. COSTA F~RREIRA - Também peta .facilidade d.e se..ir
do Maranhão ao•Turiaçu, entretanto. que do, Pará seria preci_so l.evar
muitos dias de .viagem.
..
O SR. D.. MANOEL - t justamente o· qu~ aconteceu c9m ...o
município da Carolina: .quando houve um pre.siclente de Goiás que.
se animou a ir àquele lugar, foi com tropas Je.s.tapelecer ali a o~dem:
O que não pode fazer ·o governo quando tem vontade, energia e ati·
vidade? Todos diziam a. esse presidente:· "O que vai você fazer à Ca.·
rolina? Sofrer incômodos, arriscar a sua. vida, ·.~. talvez morrer no
cami_nho." E meu irmão, que nunca teve. m€:}do. ~e nada, não atendeu a isto, e foi visitar esse lugar, e o casoé que ainda hoje vive,
e viverá enquanto o Sr. presidente do conselho: não ,mandar o :con..
trário.
· Quais são os outros argumentos que. se t~r:Q.:.. apresent.ada, na
casa em favor da p(oposição que se discut~? A IJObre comissão diz
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que há outras razões. que ela omite. Senhores,· eu ,não :gosto destas
omissões, não gosto que uma comissão,. que é encarregada . de. um;
trabalh.o desta ordem, diga·n9 fim do seu parecer ~.:e outras- razões
que nós omitimos,.''-:- e sobretudo quando compare> esse parecer com
este outro apresentado pela -comissão de:estadistas da Câmara dos
Srs. Deputados; em o qual não se omitiu coisa alguma .. Senhores, o
meu riobre amigo . de.ve ~estar ,persuadido que o •mu.nic.ípio da .Carolina
não vaLsef:anexado ao .Maranhão pelos seus·· olhos ..bonitos .• · ·
.··O SR. COSTA· FERREIRA:::~ ~-porque os seus habitantes :pedem
isso.
..: ....• ~.:
O SR. D. MANOEL- Se se tratasse só.do·meu nobre··amigo;
esteja :certo de que havia de sofrer a pirracinha, não~· havia de ser
atendido, porque também não está nas boas graça·s ido governo,·ain·
da .que em verdade não é tão proscrito como •eu, que não .faço caso
desses novos Marias, e• os desprezo sobremaneira~ Em .. competên·
cia comigo era. provável que o negócio fosse decidido a favor do meu
nobre·amigo, porque.não·está na posição em.que eu ·estou .. ··
. · ::.0 SR. COSTA FERREIRA. dá .um aparte que não. ouvimos; :
O SR. Q. MANOEL .-· Eu .. vou contar ao meu nobre~ amigo uma:
hi.$tória pa,ra provar. como o governo andou. metido neste.negócio1e
também para provar ·que; não. há taLjustiça, porque se .• a callsa fosse
justa o ·sr. ·-ministro do império não faria o que.:fezrna·outra câmara·,.
andando de banco em banco':pedindo. votos com muita. instância. erir
favor deste :projeto; Sei disto porque me foi contado por alguns Srs ~·
deputados, e ·a razão é a seguinte·:. o. meu nobre: amigo sabe :que a
pessoa mais particularmente . interessada.na anexação da Carolina ao
Maranhão é um .deputado.·desta: pr-ovíncia;.oficiat·do.gabinete.do Sr.
ministro do império;. mas: como há bastantes:- rélações entre o Sr. ·
ministro do império e o·seu oficial do· gabinete', este: naturalmente pe;.
diu ao Sr .... ministro . do >império a sua proteção,· e o Sr. ·ministro do
império. andou agarrando .os deputados pedindo~lhes' que. votassem a
favor do projeto·, prova de que a coisa não é tão justa, porque se o fos-se :devia~se deixar à consciênciardos deputados o :votarem· como en··
tendessem. ·Depois;· senhores,: o· autor do opúsculo. 'sobre a questão
de limites entre Goiás e ry1.aranhão veio a·esta -casa·pegar;.se: com :os
Srs. senadores membros· dâ comissão; impingindo-lhes o tal opúsculo
e parec~·me-que é o único papel que a comissão.~leu ~- O _ilustre· relator
da comissão disse. que principiara a ler o opúsculo,- mas que o· aban~
danara, porque receou que ele o corrompessé, êíobrigasse a dar uma
opinião favorável ao Maranhão; então pôs de parte o dito opúsculo, e
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não sei mesmo se o queimou como um papel, que continha doutrinas
subversivas.
Ora, senhores, eu há muito tempo que li ·o tal opúsculo, que me
não c·orrompeu; hoje estou velho, e por conseguinte posso ler até
livros ímpios sem receio de ficar pervertido.
Senhores, se houvesse justiça neste projeto, o Sr. ministro do
império não empregaria o meio que empregou, abandoná-lo-ia à dis·
cussão, principalmente quando os deputados de ·Goiás não estavam
em circunstâncias de conseguir votos contra :eleí isto é, não tinham
relações nem a influência precisa para poderem conseguir uma vota·
ção contrário ao projeto.
Mas disse-se também na casa: "Quem faz caso de títulos quan·
do se trata de divisões de províncias? A constituição cometeria. um
absurdo se nestas divisões atendesse a· outra coisa que não fosse
a conveniência das províncias. "· Pois, senhores, uma província que
possui um município por espaço de ?3 anos em virtude de uma lei'
não tem um direito a esse município, e não é preciso que hajam ra·
zões muito poderosas para que essa lei se revogue, e, pâra que essa
província fique privada de tal município? E disse-nos aqui um nobre
senador: "Quais títulos! Não me importo· com .títulos!" E eu pergunto ao nobre senador, o que é que ele prbvou .. com o seu discurso?
Porventura demonstrou a necessidade de se revogar a lei, que é o
título a que me refiro? Falou-nos em divisão· de província, falou-nos
em títulos, mas nada disse relativamente à necessidade desta me·.
di da, e entretanto concluo votando pela proposição! Sr. presidente,
quando as questões se estudam, quando os documentos se examinam, aparece um parecer como este que foi. apresentado pela com is.;..
são de estatística da outro câmara, o qual eu queria ler ao Senado,
mas não o faço para não cansar a sua atenção.
É a análise a mais minuciosa de todos os documentos que existem relativamente à questão de limites entre Maranhão· e. Goiás; e
feita por quem, senhores? Pelo Sr. coronel José .Joaquim Machado de
Oliveira, homem que .quando se encarrega de qualquer trabalho é
para dar conta dele da maneira a mais satisfatória e completa, ho·
mem que parece que só vive para o trabalho e para estudo, homem que
tendo visto, como ele disse no preâmbulo de seu parecer, dois volumosos maços de documentos concernentes a .esta questão, exa·
minou todos esses·papéis, e depois do exame mais acurado e atento
fez o parecer que tenho na mão. Não lerei todo esse parecer, senho·
res, mas não posso furtar-me ao dever de ler as suas conclusões, e

258

II
'\li

de pedir aos Srs. taquígrafos que as transcrevam para que apareçam
no Jornal do· Commercio.
. .'
. .
"A comissão d~. f:}Statística em ·. resulta9o de t~o longo e meditado exame, e cuja, descrição sucinta aca~~ de apresentar a esta
augusta câmara.. propõ~·se desde já a emitir seu juíz()~ acerca .da
questão, verte.r:tte ;.· passand()·se :Cfepois a fundamentar esse juízo sobre
a opinião que forr'!la das alegações por parte da provÍncia do.· Mara...
nhãp comparativamente com as razões expos~as pela de Goiás.
"Parece pois à comissao que se deve recqmendar ao governo a
estrita e literal obs~rvância do decreto d~. 25 de outubro de 18.~1, que
criou a vi,la da Carolina na província de Goiál), n.a.parte que determina
os limites que foram .dados à mes.ma vila, e. que para .de uma .vez
pôr-se termo às dúvidas e desinteligência que. têm Sl!SCitado a ques~
tão de limi.tes existentes entre essa província e a do Maranhão, e
do que têm provindo graves conflitos e. embaraços; à:;; autoridades e
aos· habitantes do território em que se dá l)e,melhante questão,. pa~
rece de nec.~ssidade que 'o mesmo· governo dispqnha quanto antes que
a linha que naquele território determina os limites de uma e outra
província seja bem, d.isc;riminada e reconhecida por ambos, e de modo
tal que possa evitar.Juturas contestações.
"Funda-se a ço_missão neste parecer não só pelas razões incon~
troversas que são .apresentadas por parte d.a, província de Goiás,. . e
que ficam expedidas no lugar competente, .como pelas que se podem
deduzir. das refutações às alegações mais sobressalentes que são
feitas por parte do Maranhão, e que a comissão pas~a. a apresentá-las.
".A primeira .é. pelo que parece; a mais· valiosa alegação que há
por. parte do Maranhão em sustentação do pretendido direito sobre
o território em questão, a demarcação de limites e que aí se procedeu em. 1816, e que. por mais de uma vez se tem tratado neste pa·
recer. Ela· em v,erçlade seria decisiva em .semelhante questão e a favor do Maranhão, se ordenando o governo essa demarcação não lhe
impusesse a .cláusula expressa de, depois da mesma demarcação
concluída, subk ao governo para receber a real sanção e aprovação;
e sabendo-se, ou pelo· menos não constándo ~e ato algum governativo
que fosse posterior à demarcação, que não houve essa· sanção e apro~
vação da parte do poder real, c.laro .está que a mesma demarcação,
por mais. revestida- que .fosse· de·· autenticidade. em seu processo, fi·
cava de nenhum efeito, e virtualmente improcede.nte.
"Consiste a 2.a ale9ação em que por 10: anos (de .1828 a 1838),
a jurisdição civil, policial, eleitoral e militar fora no 3.0 distrito (a
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ribeira da Farinha) do termo da Chapada exercida por parte ·do Ma·
ranhão, sem que houvesse objeção alguma da ·parte de Goiás. Dado
mesmo que houvesse essa jurisdiÇão em todo esse espaço de tempo.
o que é apenas certificado pelas atas da câm~ra municipal· da Cha·
pada, que· nesta questão se apresentá nimiélrriÉmte interessada na in·
corporação daquele território ao seu termo; jurisdição ·cuja existência
parece ser equivoca, à :face da informação ·que deu ao·. governo o
presidente de Goiás em seu ofício· de ·18 de março de ···1835; inserto
no maço referido a esta província, e queí quando· mesmo a houvesse.·
não poderia ser senão· efeito da. ignorância em que se fazià· permanecer os habitantes daquela ribeira, a respeito da invalidade da demar.:
cação de 1816, por:falta ·da confirmação do soberano; essa jurisdição
3.0 distrito do· termo da Chapada,
pois, se a houve,.só foi exercida
que começa na margem direita do rio da Farinha, e vai ao norte ter·
minar na cachoeira de Santo Antonio, distrito ,que forma uma parte
do território em questãó.
· ·...
11
"O mais essencial da 3. alegação· é que da assembléia legislativa do Maranhão tinham emanado os atos de 29· :de abril de 1835, e
de 8 de maio do mesmo ano, designando o território que ·se compre·
endia no termo do Riachão; mas. além de que es.ses atos· são nulos
e de nenhum efeito em· presença do ·decreto de 25 de 'outubro de
1831, que criou a vila da Carolina (e por esta .circunstância a .comissão julga que a esta augusta câmara cumpre tomar· conhecimento
desses atos, e proceder a respeito conforme for de justiça), 'nunca
se deve legislar sobre tais objetos guiando-se pelas noÇões vagas
e incertas que se podem colher de descrições geográficas,· porque ordinariamente são inexatas, principalmente as que dizem respeito ao
nosso país.
"Também se alega que, sendo aquele territóri·o muito remoto e
distante da ação governativa de Goiás, serve ele· muitas vezes de re·
fúgio a revoltosos e malfeitores que dali vêm impunemente cometer
depredações no de Maranhão; e que ali se foram acoitar mais de 800
rebeldes depois .da derrota da ultima. ~evolta dessa província. o pri·
meiro inconveniente alegado há de sempre subsistir~ qualquer que
seja a província a cuja jurisdição pertencer () território em questão; ·e
isso mais porque a sua despopulação, e os meios de subsistência que
oferecem as suas extensas matas e rios, proporcionam aos trâns·
fugas um refúgio seguro e providente, do que a distância a que· se
acha das capitais das duas províncias; e quanto ,ao segundo ponto,
parece que fica refutado com o próprio documento sob n.o 7 por parte
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do Maranhão, inf()rmand.o a() .presidente desta pr()víncia qu,e. o d.e
Goiás tinha nessa. ppa~ião vindo à· Caroliriâ, ·não s~ :P~ra to_mar me-.
di das contra os revoltosos que se haviam ali . acolhido, como revalidar
a jurisdição gov~r~~tiva que tinha sobre aquele território. ..
.
_ ·:Não apr~sentand..o ~s pe_~~is ~l.eg~ções arg4rnento sequer plau~
sível para poder objetá-las, e.. ~lém disso, indo, já mui lqngo _e~te pa·
recer, a_comissã.()deixa de .prossegui~lo; .recomendando ultimamente
que para a melh.9r,,~l,u:ddaÇão'.e'âpreciação _desta tão.altercada'qu~s-.
tão, e a nã() ~~ jul~iarconveniente a opinião da ,co'rriissão; s_e institua
um novo e'xame corfiparátivo· sobre oS . diferentes pap~is desta questão;
e por uma Cbllli,ssã6 espeêial; pÔrquá a comissão d·e ·estatística,, nã.o
confiando muito da própria opinião, só . deseja que esta augusta câmara se decida p~la verdade e jusfiç·a. • ·- _. ___ ·_ _
.· · _· . ·
"Paço 'da Câmara dos. Deputados, 23 de niarço de 1845. - José
Joaquim Machado ~de·_ 9tiveira ..:_ tL J. Rodrigues dos Santos· __;
Antônio Thomaz de·· Gotloy_ .· " _ ···· · · ·- _· _- · ·
·
Eis, senhores, a c'()ndusão d~ste p~réc~f luminoso que foi dado
depois de lbngo ,e ~editado' exame, como . dÍssé a comissão de' estatística composta· dos Srs. coronel Machado dé· oHveira, Dr. Gabriel
Rodrigues dbs Santos, ~ D-r. Anto~io Thomaz-de Godoy, homens filhos
de províncias di'ferentes,que não têm relações particulares nem com
o Maranhão nem com Goiás. A vista deste parecer, o que cumprtá,
senhores? Era· conserVar as coisas no statüs quo; rrias
homem te·
naz, um homem· que: há muito projeta reunir o municípioda Carolina
ao Maranhão não __ dormia, e agora que tem ·o apoio _esp_ecial .do Sr:·
ministro do império,·· a ponto de obrigar a pedir votos a fàvor deste
prÔjeto, vê :realizados os seus desejós.
' . •'
' '' '
Não tenho esperança alguma de fazer cair esta proposição; mas,
senhores, cumpr'o à meu' dever combatendo-a·. ·Se.i que nada consigo, ·
porque, como disse, estou na 1.a linha dessa lista'de proscrição que
talvez aparecerá' brevemente, porque de ordinário' quando um S,over·
no liberal representativo como o nosso vai morrendo, :já se sabe que
ou é substituído pelo. despotismo, ou pela anarquia; .e eu estou -persua·
dido que,. qualquer que seja o resultado da-~morte do go~erno constitucional,hei de ,ser: proscrito, porque não hei .de co_nformar~me n~~ ·
com a anarquia nem. com o .d~spotismo, se não puder. sâfar-me. ante~,
o que talvez teria .feito já se não _fosse ter 4 filhos .menores~ para ou·
vir de longe o estrondo da queda, como disse um nobre senador que
se retirou do Brasil, porque já previa os acontecimentos de 18~1, .e
não queria ser testemunha deles. t: um fato da história, e da história
0
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não francesa nem inglesa, e sim da história do Brasil; são os que
nós vimos. Eu não os vi, é verdade, porque por minha felicidade não
me achava no Brasil nessa época, estava na Europa, niás meu irmão
assistiu a tudo, e comportou-se como devia, não ·abandona·ndo o imortal fundador do império até o momento de embarçar; e irido depois
beijar-lh~ a m·ão à bordo da nau inglesa.
:
··
A fidelidade tem sido a divisa de nieus parentes, Deus há de
permitir que a fidelidade seja sempre a minha divisa e de meus filhos,
ainda que sejamos olvidados, .desprezados, e até refügiados. Deus
há de permitir que eu seja fiel aos juramentos s~g~~dos que por mais
de uma vez tenho prestado, de defender a forma de governo que felizmente rege a terra da Santa Cruz.
·
·
. Senhores, devo ser franco, atualmente. ·o muni:cípio da Carolina
nem pode ser de gra~de utilidade para o Maranhão,· nem também a
sua separação causará· grande ma i ·a Goiás; pprque, ·como o Senado
sabe, é' um município composto de muitas terras e muito férteis, mas
habitadas por muito pouca gente. Para o futuro esse munipípio há
de servir, senão de capital, ao mesmo de parte integrante de uma
nova província que necessariamente se há de cri à r naqueles lugares.
Ora •. sendo assim, para que revogar-se uma. lei que vigorou por espaço
de 23 anos?
Para que este afã, este desejo ardente de. que esta proposição
passe este ano? É porque dizem: "Quem sabe o que virá para o ano?"
Eu também digo: "Quem sabe se esta câmara ótica não cairá toda
antes de maio?" E Deus queira que ela caia amanhã; sim, porque não
é possível que um edifício baseado sobre a .corrupção, sobre a imo·
ralidade, possa deixar de cair em breve ..
O SR. PRESID~NTE - Mas a discussão é sobre os limites. en·
tre Goiás e Maranhão.

e

9 SR. D. MANOEL -

É um incidente para provar .a V. Exa. o

afã com que alguns homens ou antes um homem trabalha pela ado·
ção desta proposição, apesar de não ser negócio urgente.
Que importava que este negócio ficasse adiado para o ano? Mas
não, andou-se na outra câmara pedindo votos de ban'co em banco, e
aqui tem-se preterido por causa deste negócio outros de muito maior
importância; por exemplo, a autorização para reformar as secretarias
de estado que o governo julga necessária. Entretanto havemos de
ter necessariamente prorrogação por êausa desta proposição, cuja
discussão tem demorado outros objetos que estão na ordem do dia.
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O SR. COSTA FERREIRA ..:_ Que interesse terá esse deputad()
em que passe esta medida?

:i

I

O. SR. D. MANO EL ~:Eu lhe digo. O maior interesse que tem
um deputado (digo deputado e não senador,· porque este já não pre:..
cisa d~ votos), o maior interesse que tem um deputado na sua pro;.
víncia é ·passar nela por homem -influente e poderoso. Eu desejava
ver as cartas que se hão ·de escrever, talvez hoje mesmo ou amanhã,
p'ara irem no vapor; porventura se há de dizer para o Maranhão que
foram os nobres senadores por aquela província a causa· de passar
esta medida, mormente os meus nobres amigos que entram na ·lista da
proscrição; o nobre senador (o Sr. Viveiros) não. é proscrito, mas
não obstante talvez não seja mencionado. Há de· se· mandar dizer
para o Maranhão: "vejam quanto eu pude fazer; até consegui que um
ministro andasse pedindo votos aos deputados, e que no Senado se
preterisse a discussão de. Objetos importantíssimos, para se tratar
do negócio da vila da Carolina. "
·
-·

·ouem não quer passar na sua província por> homem influé.nte?
Quando se está nesta casa e pode;.se dizer: "O governo não rri'e 'hã
de tirar esta cadeira na futura eleição" ainda bem,' mas quando se
diz: .. ·se eu não andar direitinho, adeus Câmara ·dos Deputados;"
caso é outro .. E apechincha não é má; está demonstrado· que é coisa
boa, e a prova é o que se; faz para obter a tal posto< · ··
' ·

o

' '

Um deputado .quer fazer acreditar em sua provícia· que tem' tudo
aquJna mão, c.âmaras e-g<?verno; e para isso o qu~~.não (cap~z de,
ffj~er? "Pois esse maranhanse .é .homem tão poderoso?. Dizem. os seus
patrícios. Conserve~se rÍ·a câmara para continuar a. fazer desses favo~
res e qutros, que ..eu não. pilho, meus senhores . . 'Nem quero pilhar,
porque· não quero . .fa~ores do governo atual .• ·De qua'iquer outro, ·Se,
por. exemplo o meu. nobre. amigo pelo MàraniÍão estivesse no minis·
tério, ·não digo ,que. não pro,curasse obter favores para, as minhas pro~
víncias, Rio Grande ·do Norte. e Goiás; mas ao atual.LMais fácil me
será .morrer.,
âbai~ar·me. pedir~lhe
menor. favor
. do
. que
.
.r
.
. . ... .·

o

· E qual o resultado deste meu procedimenot?· t: que· a, proposição
liá· de passar; as·. províncias pelas quais mais me ·interesso, posto que
eu me iriteres'se por todas; ·Goiás e· Rio· Grande ·dó· Norte, hão de so~
frer; porque o ministério atual ·é de pirraças e pirracinhas; e, como·
não pode .comigo, e está demonstrando evidentemente; como Deus
me colocou na posição de poder arrostar todas as iras dos ministros,
vão procurar Goiás e Rio Grande do Norte, porque sabem que o meu

263

coração sempre grato há' de sentir profundamente os males que so..
frerem essas províncias.
·
Creio que o meu nobre amigo Já reconhe.ce ·a razão de interesse
que move esse Sr. ·deputado pelo Maranhão: não é interesse parti·
cu lar sobre o município da Carolina, mas é o ·interesse de que fala
La Rochefoucault em suas máximas. Não é para ter·: mais meia dúzia
de patacas na algibeira, não é mesmo para· arranjar um· empregozinho·:
é o interesse de fazer acreditar na sua província que é pessoa impor·
tante e influente.
.
Quando o meu nobre amigo fala nesta casa, por que é movido?
Não será também pelo amor da glória? Certamente. Pois não .nos
lisonjeamos que os nossos concidadãos _digam de nós: "~ um digno
representante da nação?" Isto é uma ·bela recompensa dos nossos
serviços ..
E, Sr. presidente, falo de m·im próprio; que outra recompensa
almejo eu com os meus esforços na tribuna se ·não um nome no país?
Eu, que quase todos os dias combato o ministério e que hei de com·
batê-lo até o últirr1o dia, e só hei de meter a espada na bainha no dia
do encerramento, que. posso esperar .deste ministério?
espero do
país a coisa que mais anhelo, quero dizer, um nome, Lima .reputação,
e essa estima que mais que muito lisonjeia a
repre~enfante. da
nação; e que é um .estímulo para as maiores açqes, inclusivamente.~
perda da vida.
··
.
·
O que tenho eu obtido para as minhas províncias?, Nadá. Mas
eu devo cumprir o meu dever sem me importar· com as coriseqÍiên·
cias; é o caso do provérbio francês muito conhecido "faz o'que devesi
aconteça o que acontecer.
Mas, repito, nem o meu interesse, .nem· o interesse· dos meus
amigos posso· eu advogar, porque o' país· sab~ ·que um oposicionista
quer dizer um homem proscrito. Proscrição :hórirbsá, pórque a mêsma
história moderna ainda co'nsagra páginas brilhantes· 'à Aristides, proscrito pelas suas virtudes e pelo seu amor à pátria.
·
A constitUição, Sr. presidente, na divisão dâs províncias não
teve em vista senão o bem estar delas: não há proposição··mais verdadeira. O que devem fazer aqueles que assim pensam, e.principal·
mente os que se dão ao ·estudo dos negócios do país? !: apresentar
ao corpo legislativo um projeto de divisão de províncias. atendendo
unicamente ao bem estar delas, aos cômodos dos povos. !: o que
se tem feito? Quando se fala em divisão de certas províncias to-dos
os seus representantes se levantam contra tal medida.
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Na Câmara dos Srs. Deputados há onze anos que: se clama pela
anexação do Bananal à província -do 'Rio .de ·Janeiro, .isto é, há-onze
anos. que os deputados pelo Rio>de- Janeiro trabalham com .:o .maior
afinco'para anexar ao Rio de Janeiro o Bananal; e o :que tem acdnte·
cido?. Este projeto tem entrado em discussão por diversas vezes,
vários~ pareceres de comissão: têm sido .apresentados; e :-tem havido
adiame:ntos sobre adiamentos, :como ainda há pouco aconteceu, sendo
o projeto adiado de novo, porque a Câmara dos Srs: :Deputados ·en~
tendeu que essas medidas parciais de .nada valem, que quando o
poder legislativo tratar .de üma nova divisão de prqvíncias .:é que se
deve tomar em> c·onsideração este projeto. e .outros qúe ·existem a
respeito de separação de territórios de umas .províncias ·para: se ane~
xarem a outras.
·~:· assim que ·se está· pro~ederido a respeito de Goiás?.Não se
lhe quer tirar a Carolina para anexá-la ào Maranhão? Não se .vê ·nisto
uma medida parcial?
.···
Entretanto, vede· o que OS· deputados pelo Rio de Janeiro disse~
ram naquela câmara: "Nada mais justo do que· o Bananal pertencér
ao RiQ de Janeiro;" mas os deputados de S. Paulo fizeram liga com
os da Rússia e outros mais; e o caso é que passou. o· adiaménto do
projeto; porque, Sr. presidente? Pela. influência da deputação por
S. Paulo, que não tem só uma voz nem duas, tem vozes quase:-todas
eloqüentes, quando o pobre Goiás· tem a'penas duas vozes que não
estão habituadas às práticas: parlamentares, ao uso. da :tribuna'.
Quanto é desigual portanto a representação nacional? Sr. pre·
si dente; não se pode ser representante de uma província pequena·.
Não é porque nós não sejamos iguais;. todos sabem que o senador
do Rio Grande do Norte ou de. Goiás, é· como o de Minas; M·aranhão;
Bahia,• etc.; mas-.é a influência do número de representantes. -Quem
nesta ·casa poderá· por. exemplo com· a Rússia se elaHoda · s·e: unir?
Quem pode· na Câmara dos Deputados· com a Rússia quando ela se dá
as mãos? E .sempre está de mãos dadas. . .
:
.. O SR; .FERNANDES CHAVES:- Apoiado.
O SR. D. MANOEL- J: uma verdadeira maçonaria; em que existe
completa solidariedade.
· · ··
···r
Não ser eu senador p·o·r. Minas! Muito invejo a sorte de V. Exa.
(ao Sr. Mendes dos Santos) e· a dos outros meus nobres. colegas por
aquela província, não. porque não tenha 'à maior honra de ser senador
pelo Rio Grande. do Norte, mas porque não lhe posso . fazer os bene·
fícios que desejo, por achar-me só nesta casa.
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Ora, se esta questão fosse,· por. exemplo, .entre .S. Paulo e Minas,
quantas espadas. não estavam desembainhadas para ,cortar e~ :tiras.
o projeto em que porventura os paulistas ousassem tirar.: sequer. . um
palnio de terra" da província. de Minas:? .Quantos textos não ·seriam.
citados pelo nobre senador por Minas. sobre este :objeto, quantos
jurisconsultos antigos e. modernos, quantas .leis do Di gesto não, .se~
riam trazidas para a discussão?·. Que belas ·passagens: do padre An·
tonio Vie!ra ·não· seriam repetidas para provar a justiça da ,prov~ncia de Minas?!
., .
,, ..
Mas por que. o meu nobre amigo não me ·dá de socorrer nesta
conjuntura? .Porquê não .-há de expender .alguns·textos, dos que têm,
·contra este projeto? Por que ·não .supÕe que a Carolina. é arrancada
à Rússia do Brasil?
....
O SR. MENDES DOS SANTOS ~ O Maranhão é que é a Rússia.
O SR .. O. ·MANOEL-:- Só urna· voz contra e·ste projeto, e.tantas
a favor dele! Achei-me só nesta discussão, pobre Goiás! Aqueles
mesmos que ·me podiam/ prestar, valioso socorro, e .que semp~e me
têm socorrido nas ocasiões em que desfaleço, são neste momento
contra mim!
....
Até, senhores, o meu nobre amigo, que é sempre generoso para
comigo, é hoje contra mim. Mas não lhe posso levar a mal .o seu
procedimento; estou convencido que o meu nobre amigo se persuade
que o Maranhão tem incontestável direito ao município da Car:opna.
No seu discurso o nobre senador deu-me mais uma prova de .sua
bondade, pela maneira por que_ se dignou tratar-me, ..e.até pelo pouco
esforço que fez em favor do projeto.~. Estou persuadido que tudo isso
foi em atenção à amizade que felizmente me prende. a S. EXa., ami·
zade que me parece jamais . s.e .romp·erá enquanto vivermos,:~ porque
entre nós há muitos pontos de contato;. e, Sr. presidente, para mim
seria um dia de luto, um dia de, grande dor aquele em ,que a, discussão
me separasse de um amigo com o qual sinto não ter há mai.s tempo
cultivado as relações que verdadeiramente principiaram a :estreitar·
se desde que tive a honra de tomar. ass-ento nesta. casa.
Vou terminar, Sr. presidente, ·não :quero protelar esta discussão,
acaba de dar meio dia e creio que o Sr. ministro do império. já se
acha na casa. ·. ·
.·.
.
O SR. PRESIDENTE- Ainda não tive notícia~disso. ..
O SR. D. MANOEL- Então direi mais alguma. coisa.
. .. ··
t: portanto claro, à vista do que tenho dito, .que o direito está
da parte de Goiás, fundado na lei de 25 -de outubro de· 1831. t: também
o
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claro que nesta :c~sa·áihda 'n'ão··houve· a ·menor prôva .·da· riecêsstd~de
e· :utilidade de <·anexâr~se~ :ao ·:Maranhão :.·o·'. múllicípi'o ;dá Carôlil1a·;< ~
também claro que o. Maranhãoh.enhum benefício pode fazer ·aquele
mllhicípio; ·à vista do '·e·stàai:fdê. decadência:'em que' se achà,:;decadên·
cia pintada pelo m'eli'nobre·ámigíf'coin''cores::üm .poüéo' carrêgâdás~
· :t UMA~voz:~-Não~:são:carreg·adas .. ·
"·.· ..... ·. ·
,·!,
. ·.· O· SR:. ·D> MANOEr-~ Aihda:-·melhor·;.:.corrf cores. ve·rdadeiraá:
Não estou ·persuadido:·que: o município·.:da Gal'olina possa levantar o
Maranhão. :do 'abatime-nto em ·:qúe::· se -~àcha•:i : :
·: ..,. · ·::
.. ": ::rv1as:.- sr:: iprêsidehte; o· que tambérir-está ::prbv'ad<f e:.·:qué nós pro~
cedemo~ com parcialidade;··e parcialidà.dtf,'i:li'gna· de :aJgiJin~· réparo~:·a
respeito· das províncfas·pequerúis.1 /Ningüém::~~.se: âfreVe·a bülfr na. Ba·
hia, em Pernambuco, Minas, etc., :por rriais·qüê se:·ci::lame peJ·a·.sepa·
ração> de· certos.;terr:itórios dessas p·rovíncias;:.tudo:·isso é ·abafado
pela infh:Jênqia.: pelo._poder.-dos representàntes·.delas; e. quando apa·
reqe algum projeto, como esse de que há,pouéo: fiz . menção,,sepa;
r~nd,a .o ~ananal.::d~.:-8~ · Paulo;,:os: adiamentosT:conseguem. dem:orá·lo
por espaço d~ 11· anqs ...• .
:·: : . . •· · ... · -; .•... ·
-,Isso o. que prova, senh,ores? prova justiç.~·; !Jrnparcialidade; inte- .
resse pelo bem das .prpv.índas.?... lssa, o· que prova; ~se.nhores, :é . .o quanto pode nestas. casa~ .o empenho . e.·à infl~ên:c_iª~·:P~~~oaJ·-·dOS: mern~
bras dela;. isso_. o_ qu~. prova é,,a conveniência--e a:vantaget;Tl de ser
ministerial.·~ Eu. dir:.ei a:todó$...os meus'amigas':~ .. ".Sede. ministeriais .."
Direi· .corn() ·a. nobre.. senador .. po~:·P.e.rnambuÇo·:· ~:Sequereis ...coríseguir
algum benefício para a vossa província, sede ministerial. E o:. mes~
mo ~conselha~ei ao. m~ll.. nob.re., axntgq .senador..pel.ó. Maranb~o •. e até
.acresce
' : .- ·. ntÓ _q'de',, se'
rninisteri~l''!
·.J '.
;
.,J, .. ,~ ..... · .. q_.· .. · ,, ......., . ··:.·· ·.·. .
.....
. O·sR. COSTA. FER'REIRA _..:· S·ôu rriínistéri'ãl:. . . '. .
o_SR .. D. MANQ~k~.M~f? não~,.q~:a~d~~e~~~~-~ ~: /•' ''· ", ·,
f 'verdade cjue·'·o .· m.~u ·.n()br~ .á~ i9o . ·íl:ô#~··cresporider7me: . ~e _eu
s~9tii~- 9 ·:~q~so··: coris;~IW9._.··,ãa ii89er~l;~_cp~~v~rt~r.~.\ips?~. •. ci~~~á ~:u~ .·o
meú:,nôbré amigo ·se·etl·c~rr~_g.aª~~·· Çli~so.:.o~~Há élUé-_ele _püdesse. cpn~
~encer~rrte;; e 'quérri 'sâo~:-talvez o cbhsigu'isse ~:peià. a~izadê e'.r.e.spei:
~9 que, lhetrib~t9 ..~e.() .~?br~ s~~n~dor,, corn . .ac~~P.~d§ri,a· ~~ ~.~~-é' do·
bido, 'procurasse· ·convencer-me ·que·" os 'interesses' públicos ··e.*JgJ~Ill
que eu fossé ministerial, ªcas·o supõe. que ~u não me c.onvêrteria?
Pois' supõe~me Úrn pecador tad·· i:mpenite~té., :tão ·calêjado nÓ . pecado?
o meu nobre; àrnig'o;: hão' proc~de senão'; por~ e~se modo:·· _estou
qúe à' sua ilustração •:_h.~:~.i~ ;.de ach~r'' réc~rso.~ .. pa~a nios_t~~i~m~ qu~
devia deixar esta carre1ra em que· estou para segUir outra; era a car..
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reira dos gozos, dos fayores, dos prazeres •. dª~·:_.consl~erações,_ ;das
~~~:enções, e não esta cheia de espinhos _que m~ ,p_briga a tanto~ tra~
balhos.
·
·
. ,,
""

)

Deus sabe como tenho ainda saúde., como .V;ivo, cQmo p~ssQ alçar
a voz nesta c.asa, privado das graças do.s mini~tros.
Sr. presidente, se eu fora ministerial esta. proposiç~o .não pas·
sa\fa! Causou este dito uma impressão. terrível a um nobre senador:
ontem respondendo-se mostrou-se maravilhado, perguntou como era
isso. Mal sabia o nobre senador:. ou não se recQrdava:de que se tinha
dito que na C.âmara dos .:Deputados um ministro andara de banco em
banco pedindo que se: votasse pelo projeto. ., . ·
O SR. PRESIQENlE DO CONSELHO ~ É fa~so.
O SR. D. MANOEL - É· exato.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ...;.... .Não falou a ninguém:0 SR. D .. MANOEL ·.:._ É falso, porque eu acredito muito nas ..
pessoas que me informaram.·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO·-· Pois eu· não acredito nada ..
dessa informação. O meu colega disse que era falso.·
· ··
O SR. D. MANOEL- Ah! o seu colega ... Eritão não acredito ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Também eu. não acreditÔ .
no que está dizendo. · .
.
·. :: ·.
.. .
O SR. D. · MANOEL - Pois não acredite. 'Cuida alguém que
eu falo para o Sr. ministro? Falo para os meus' colegas, para o país: ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá Um aparte que não.·: oü:
vimos.·
O SR. D. MANOEL' ~ Aqui. não era prepiso falaf'·. ninguérn,
não era preciso fazer o menor esforço .. Ou~ novidade nos dá Sr~·
ministro!
Sr. presidente, eu obêdeço· à recomendação .que V.. Exa. me
fez há pouco; eu disse.. que não falaya mais .so~r.~ esta matéria. ainda
que V. Exa. me conti'nuassê a paiãvra. Tenho 'cü~prido' ti meu dever
como filho de Goiás, e não posso 'ser responsável pelo resültaçlo d~
votação do. Senado. ·
.
·
.
.
Julga-se a matériadiscutida e é aprovada para subir à sanção
imperiaL
.. .
.. ~ ,:~·;~~·,:.
.·
.
Consta achar-se na antecâmàra o Sr..ministro dos negócios
do império, é introduzido com as formalidade~ do estilo ...
Continua a 2.a discussão, adiada pela hÔ:ra. na antecedente sessão, da proposta do poder executivo e emendas. da Câmara dos Depu~
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tados marcando' a .despesa e orçamento a receita para.o ano-de 1855
e 1856 no art .· 2.() e :seus parágrafos. . ·.... : .
O SR. VERGUEI AO - Continuarei o discurso 'de sábado, que
interrompi por ·estar.. a hora -muito .adiantada.
·Eu tenho reconhecido a vantagem: incontestável ;que tem>a co·
Ionização espontân_ea:.sobre a subsidiada,··porémobservei ·que,"a :es·
pontânea não; esta em :nosso-poder;·está na: vontade dos emigrantes,·
que· por isso-era necessário procurar os meios de influir sobre ess·a.
vontade, e que não .havia outros meios para isso senão' fazer alguma
despesa, acompanhahdo·.tambérrreste meio com o da ilustração;· isto
é, fazendo conVencer a ess·ês homens da utiJidade que .tiram em vir
para o nosso país. ·
Observei que a marcha mais conveniente a seguir era subsidiar
os primeiros emigrantes para que ::viessem p·ara o país, e daqui in·
formassem seus compatriotas convidando-os a. vir também, A .par
disto sustentei eu uma proposição~: e chamo ·ainda outrà vez a atençã'o do Senado· e do governo para este ·.p·roblema que ela envolve, e
que eu me propus a resolver: ..;.. se é mais útil povoar as terras de~
volutas ou repovoar ás ·que ·estão· mal· povoadas. .
· Se eu falo ainda n'isto· é· pela: grandíssima-importância que dou
a esta qUestão, questão; de. um peso: imenso, de grandíssimas vanta.::
gens. -Parece~me que é incontestável ·que é. de utilidade muita·· pa·
tente, muito visíveli::pr·ef.erir a repovoação.·dó que estar mal·pOvoado·; .
a espalhar pelos desertos os emigrantes que hão de vir; não·sô sà·
aproveita rna·is.ou se -tira um.·resultado mais pronto, -mais imediato·,
como também ·'·conde'nsa~se :a ·populaçãó,·· e ia civilização pode-se de~
senvolver com muito·:.:m·aior·facilidade.- Tenho para ·mim que os ho·
mens são como os diamantes;' não se pufem .~enão :qu~ndo se .roçam
UflS aos outros; a civilização progride nas grandes'-reuni·ões,· na con·.
densação dà populaÇão;. Portanto não só resultam ·grandíssimos pro~
veitos à nossa principal indústria·, que é a agricultura, cbmo também
resultam ·grandes .:proveitos·· à· civilização~·· Ora,-concorrendo estas
duas vantagens não se deverá preferir a repovoação do que estar
(
'
mal· povoado? · -· · _.. ·
.
. · · ·
Mas dizem·nos: há de vir emigração quando houve~ terras medidàs e demarcadas-para comp~~r, que para .;isso· é que se vão me~
di r. Pois não há tantas ·terras postas à venda.? Quem as quiser com·
prar é só apresentar-se com dinheiro, e talvez se vendam: mai's · ba~.
ratas do que as terras devolutas; e ainda com a vantagem de se po.:.
derem mais facilmente :cultivar, porque ao menos já há cámlnho,
'
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ainda que maus, para se· chegar· a:· elas. ,Se ~houver ;dedicação; fazer::
estradas não é coisa muito dificultosa;, ma~ ,é_tfado do~ Br:asiLque::~nele
só s·e quer o sublime; não se quer o que é fácil''eci~ordinário: agora
trata-se ·de estradas de ferro·, ninguém quer-:.senão:estradas:de,·ferro ..
. Pois, senhores, quando ·se. não possam::fazer:;·,deJetro·; façam-se
de carro, é já um .melhoramento muitoavantajado!::Porém:não.-~epito,
·isso nãq se quer. 'Ainda se se consultassem os:·.verdadeiros-:interes-:
ses do. país não .seria isso.·. tão. mau; . . mas conceber . estradas e:·.sujeFtar a um projeto de hoje três ou quatro geraçõ.es r:~·~.. ·, Pa~ece~me que
quando o governo. pensar seriamente··nisso:há· de•:.ter .~lgum remorso
pelas conseqüências~ ~Mas :enfim ·vamos .::;só :ao ::sublime.: dsto :é já
defeito velho. Qual é a indústria ·que se promoveu·:: not··Brasil ccrian~
do·se. uma acac;J·emia,para ·e la? Criou-se. só a academia. das ,Belas. Artes.
Não havia ferreiros, nem carpintei~os.: mas fez·se, ,uma academia_ de
Belas Artes.. ·
.· . · ..........
Houve úm tempo em que se .pretendeu ·olhar. ;de.ralgum :modo
para isso, foi em 183,1; aprovei.tou..se porJirn UJtl seminário que_ tinha
sido instituído pelos fiéis :com esmolas, ·tomou;se: c_onta dele; a.:casa
estava arruinada, beneficiou-se etc .• ~ para.:re.col.her ali ,pobres. que se
educassem em escolas de _geornetria.'apHcad.a.· às artes e apr-éndessem
ofícios. Porém passado algum tempo tinha-s.e'Jrab.alhado .:só na ..re·
fort:na do patrimônio e da pasa; ·disse-se:./ nada, ;isto não::e.stá b~Ql~
pode servir para a ed,ucaçãp<clássic.a da moci~~de":::O ;QUEt.e,stava
destinado para os pobreª foi para: o.s:·ri_cos; conyer~eu~se·:.em esta~ele.:
cimento para a alta educação •.:,É .. :.uma:Jnstituição. ,muito útil, _.mas
trago isso· para mostrar que à vista da ese.ola::por. onde ·se caminhéi
não se quer subir. gradualmente, .e sim por:,saltos .. ·.:
. · Voltando à questão,. não-sei o. qu~':se . tenha de argüjr .cont~a. o
que ·eu disse; vejo que o, nobre min.i.stro ·es~á disposto a· admitirtam-.
bém o meio .que,propus, a admitir a·,colonização de ·_qualquer :modo,
e que ·não há de· ficar d_e braços cruzados~: Mas cruzados:estão há
muito tempo, já seus antecessores p fizeram. )H~ ;muito .tet:npo, _que
se reconhece a. necessjdade da colonização, :e o·~:que s~ tem, feito?.
Eu nada vi; a não ser alguma coisa em que tive parte nad(:l mais.,S(;):
fez. Em 1846. tratou o governo·· comigo· uma importaçã_o .de col.onos,
tendo. convidado todos ·OS lavi!adores do Brasil.~ 1 Expediram-se -ordens
aos diversos pr.esidentes. para convidarem-os: ·só· e!J;;meapresentei.
Depois pedi recursos pa~a:, levar .essa empresa mai;s::: adian~e, então,
não se me disse nem ·sim nem não, ,quatro requetimentos ficaram
na poeira da secretaria sem se .me responder,;e depois. nesta c~sa
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fui tratado de monopolista~ .Qra,: fenz monopólio·era.este ·que ·não
tinha· um concorrente,· que. não:; ·prejudicava· ,ninguém .·1 As. ordens' '.do:
governo chamavam todos; só.~eu me .apresentar; entretanto disse~se
que eu queriafaz·er monopólio•. ·•
·
.....
· Toda a importação que o !governo teln· feno desde e.sse:..tempo,
desde' que se·· consignou os·:.200~;ooosooo··.· em-:. 1845, é· aminha; ..:hão.
houve mais, nem' antes; 'nem depois;: o~: governo.· não •tem· in'lportado
para a lavoUra um· só' colono;· os seus . braças estão cruzados.· · i:> ne·
cess.ário porém .desa.tá·los agora,?fazer·alguma coisa;. não:.levar to.do.
o tempo a pensar naquilo que se há' de fazer, é já bastante. A necessidade 's·ehte·se···grandemente desdecJ830,_ ~houve· depois•. álgum in·
tervalo em que·: não se: pensou· tantô nisso,.: porém· são·. miseráveis :os
mothios; . ··agora de. 1850 para •cá· é;:lJrgentíssima·,· porcque. ·os· :meios
criminosos de suprir· os braços cessaram; .agora não!: há recurso .na·
nhumr·Mas··em· 1850 o governo.cruzou os·.braços;.e·nãotem•·.feito
coisa inêrihuma:ô até:hoje ::-.
· · ···'
·. · . ··
·•.
· ·Portanto> 'já temos tido muito tempo de pensar .:sobre esse. ne·
gócio~· 'sobre o meio ·de ·importar ·.gente: ... eu creio .que não se ··podê
admitir mais desculp·a, nem·que dfga "estou pensando,: estou combi·
nando, 'hef de fazêr ;'" .Tudo isso são satisfaç6es que rião ·podem ser
admiti'das~· o· qué' qUeremos é: obras. · .,, ·
.
: :· . . ,
Eu torno a dizer; ·charno mllito particularmente·a· atenção do Se·
nado: é dó governo para· •este>problema que ·se·: •apresenta .. Cohtestem~me,··más di~cuta·se o negócio, vejamos o.q~e :c·onvém:i:mais•. O
negóCio é de·>g·randé .. importâôcia, não'•de.ve passar assim··perfunctó·
riarriente) Eu' sustentô·· a reprOvação,·: estou ·intimamente ·colwencido
de· que ·e n1uito preferível à· povoação das terras ·•devolutas; mas se
.rião.·é ássfin·•cónteste·se~me: quando aparece . uma questão·•de tão
aitairhportância··nãodeve· ser>apalldonada ....... '·' ,-: .::.···. :>,:... .
· . Paréceu~me-que disse ·que a colonização :das terras··.devolutas
aünieritâva o mal a respeito da: 'condensação. Talvez· eu: dissesse isso,
mas ~o :méuperisaménto'não :era :esse~.· Não é, dizer;que·; aumenta ou
que s'e :opõe. à condensação. a colonização das terras. desocupadas;
0 que~.eü queria ·dizer é 'que o 'rrial se estendia, :·que'era··estender o'
maJ.para· as terras devolutas, porque· eú ;não creio··.que a colonização
das terras devolutas· se faça de··tal 'modo~ que a população fique~. logo
apinhada. ·Eu ·julgo qu·e se rião há de· seguir o: antigo: sistema: dos
Estados' Unidos .de· não· deHxar>interval'os" nas .vendas' das terras:' é
preciso que se deixe. Em toda a p·arte· há terreno desigual,· há·peda~
~os qUe são muito férteis é outros que o não são. O interesse da
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agricultura é cultivar os mais férteis; .quem vai comprar compra os
melhores e não os outros; mas estes outros menos férteis, com o
andar do tempo, e não são precisos muitos anos, tornam-se màis va·
liosos. Não faz conta ao princípio comprá-los, mas povoando~se as
terras boas .as outras inferiores que lhes estão contíguas adquirem
então um valor igual ao que tiveram. estas. Portanto. a população
não se há de ostentar com· grande densidade, há de ficar· um tanto
espalhada. Mas já digo, em lugar de se fazer essa povoação é melhor
logo aumentar aquela povoação que temos já estabelecida no território.
,
Eu não sei calcular o territóri~ que se diz povoado, mas há·. uma
extensão muito grande que se diz :apropriada, e. o que está _ago·ra
apropriado, segundo a lei e o regulamento, constitui propriedade particular. Vai·se 'daqui até Mato Grosso sempre por terreno apropriado
que se diz povoado. Depois que os mineiros fizeram essa invasão
em Mato Grosso, que ocuparam todas as vertentes da Chapada para
o Paraná e para outro lado encontrÇtram com a povoação de Mato
Grosso; está visto que tudo está. ocupado, é propriedade particular,
e é um território extraordinário. Estou persuadido de que só. a pro·
vínci~ de S. Paulo podia acomodar toda a população do Brasil, que
r-egula por 5 a 6 milhões de pessoas liY.res, ao todo 7 a 8 milhões -de
almas, e não ficava a povoação· muito apertada.
Não falemos agora nas. províncias maiores como a de Minas;
essa pode receber muitos tantos da população total. do -Brasil. Ora,
se nós vemos que ha estas terras vazias de gente, porque não ha·
vemos de cuidar em povoá-las? Já digo, a vantagem. que se espera
das terras públicas, que é serem expostas· à venda. depois de medidas e demarcadas, essa vantagem já existe, porque. a maior parte
das hoje ocupadas estão expostas à venda, há. a maior facilidade. do
mundo em adquirí-las; a dificuldade é vendê-las; comprá-las, qualquer que tenha dinheiro o faz. Eu creio que será uma boa especulação para os capitalistas, seria um empate de que tirariam vantagem.
Ora, s·e há esta facilidade, se há muita terra à venda, porque se
há de ir para os desertos! O benefício público é extraordinariamente superior trazendo-se a colonização·. para as terras ocupadas. Eu
sei o que custa a rotear um sertão, tenho roteado, sei disso. Os
colonos que forem para as terras devolutas hão de levar anos e :sofrer
muitas misérias e privações para poderem ,chegar a uma subsistên·
cia honesta, e os que forem empenhados nãp sei quando se hão de
desempenhar. i: muito custoso estabel·ecer·se no sertão; pelo con·
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trário se os colonos vierem engrossar a nossa população onde já está
estabelecida encontram todos aqueles cômodos ..que se. podem·. en·
centrar na sociedade, e principiam des~e Jogo a fazereminteress·e.
Isto é quando não querem .formar estabelecimentos seus. Ma~ ·o
Brasil oferece-lhes.-:grandes vantagens, porque ,se· não têm um .capi·
· tal para cpmprar terras, ·.entram para as. fazendas' particular.es, .. e quan·
do podem comprar compram coni muito maior. facilidade· a proprie·
dade particular do que a pública, e .compram as 'terras . que lhes con·
vém, saoem a quqfidade ·que elas têm; o que não sucede nas terras
devoJutas; as terras devolutas quando se compram é pelo . mapa,~ não
se pode fazer um exame;. diz~se "é a sorte.; número. tanto .. ·"
·' ·
Aquele que quer.. comprar terras de propriedade particular vai
vê-las, esco.lhe conforme .o destino que lhe quer dar; examina :se. as
terras são apropriadas à cultura. que ele pretende, obra .com conheci·
mento de causa, por isso pode tirar maior 'interesse. Os .qUe não
têm capital para comprar terras encontram f_acilmente ·onde empre·
gar-se, ou com o sistema :que eu introduzi .de parceria, ou com o do .
jornal, de ·empreitada, ou como se quiser. Eu não insisto .em. que: seJa
o sistema de parceria; cada um. escolhe o :que quiser;· pref.eri·o, por·
que por esse sistema o colono goza de· toda a liberdade· doméstica,
e o proprietário :também não precisa ·estar inspecionando se o colonó
trabalha ou não ..
Agora para o interesse público, nem :é coisa que .. possa entrar
em questão, porque se os. colonos produzem logo desde o primeiro
ano, entra com sua produção para a riqueza nacional, e continua pro·
gressivamente .a aumentá-la. ·
Nas informaçõe·s que tenho dado .ao :governo, tenho produzido
o exemplo de minha fazenda. Eu não havia de empreendê~la sem
colonos,· .não era ·isso . possível; mas com: O·s colonos essa fazenda
tem.quadruplicadore a experiência dele serviu para empreenderem-se
outras em maior. escala. :
.,._
· Pois, senhores, não merecem. consideração os fazendeiros que
têm empregado uma tão grande soma de capitais para formarem seus
estabelecimentos, e que estão ·a ponto de perdê~los por falta ·.de
braços? Essa grande soma. de capitais que está· empregado não· me·
recerá a proteção do governo? E será proteção a. esses estabeleci~
mentos o mandar-se os colonos:-ocuparem as terras devolutas? Cer·
tamente que não.:
O governo deve tomar muito em consideração o estado, o perigo
que ameaça as grandes fazendas que estão em termos de s·e inutili·
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zarem por falta de braços; é um dever do governo preferir a Impor•
tação de colonos·_para as terras que já estão rateadas. Satisfaz. as·
sim a todas as necessidades; salva'ÓS'fazendeiros do ·per.lgo lmlnen·
te para que caminham: :por falta de: braços, .aumenta 'a riqueza naclo·
nal instantaneamente, e dá;.Jhe. um progresso muito maior .. ·
Façam a.experiência; .temos .já uma·colônia. dessas para. a qual
o.governo pareceu estar mais propenso, é a colônia O;.Francisca~ Que
proveito tem.ela'dado; com que soma de produto:tem entrado na produção geral?· Com mui1:o>pequena;. ·entretanto<creio que esta colônla
~nda muito ·~em ·administrada~ os; empresários têm: empregado :todos
os esforços para bem dirigir .seus capitais; mas Aaz~r· que um
sertão .produza de repente é ·contra a natureza.: das. coisas, a tanto
não chega o .poder humano; por força tem-se de,· ir lentamente~
·· Essas setecentas; e ·.tantos pessoas ·que estão ·empregadas. na
colônia · D. Francisca se estivessem empregadas. repartidamente ·em
estabelecimentos de agricultura, ou estivessem trabalhando no: plan•
. ti'o e colheita do café, não teriam dado um interesse maior? Isto .é
claro, é visível! · ·
Eu não considero inúteis os trabalhos que houve para a confec·
ção ·da lei das terras: pelo contrário deu grande, :importância ~ essa
lei. Ainda que o seu resultado não s·eja. senão. estabelecer a linha
divisória entre as terras devolutas e as apropriadas,.isto . é, separar
o domínio. público do parti cu! ar, é de muita importância.
Se· a lei fosse feita quando apresentei uma;:moção .nesse sentido em t823, decerto que o patrimônio público possuiria mais muitos milhares de contos, possuiria as terras que depois' disso foram
invadidas, e que agora somos ·obrigados a, ceder pelos interesses
adquiridos.
O remédio demorou-se· muito e o mal cresceu de. ano ·a ano,
porque a invasão. continuou,. e afinal que poder tinha o governo para
reaver essa propriedade mal havida? Não tinha .força suficiente por·
que essa invasão do patrimônio público era feita:: nas extremidades
da população, onde a autoridade tem poucaforça,:·e por:isso era ne·
cessá rio c·eder aos 'invasores, até porque, se eles· não. tinham· direito
ao menos tinham bastante ~desculpa para invadir, pois que a legislação
antiga· Jazia· certas prome,ssas ...
· Portanto convença-se o nobre ministro desta necessidade, e, se
existem obstáculos em remediá-la, se estoú · em erro•; digam-me,
quero estudar mais a matéria; porém o estudo que tenho .feito dela
(e tenho sobre isso meditado muito tempo) dá-me esse resultado,
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esta íotima ·~-muito ínt!ma.:·. C,QilVicção. de:que é .d.e,·muito maior. Jnte·.
re.sserpúbli.co.. ~epovpar Q. qiJe:.;está:-·mal·povoado do. que p.ovoar,_Ó
deserto.
.i
.. ,. '.....D:~i?.<el,llos,;desca_nsar: as nQss~~ 'matas;:.mas não dtg~ c~~ Is~
que,: (): . go,yer~o.- :deixe ~d~, ,,ex,tr,ery1~r ·o . . domf·~,~- <P.-~q-Iiqq:·.~P :,part}é~lar:,~:.
Q~Pq!s os parti_culare~_:_u.p~ CÇ>J1l ou~ros, . .lá .,se ~~~r;lb~m. pprq~~ .s~.
o• gov~rno. ~qmasse par,té -nissoera.necessário que,mabdasse ,:Vir ',to·
. dos os engenheiros da.Eurb~a para .fazerem :essa.s.;med.iÇÕes~,· Mas
o que é p~s~'ív~l'
e .assi'm· '~esmo há' d~ ser .n1'uito custo~o,' i extre-·
. . ·.
ITI,ar ~Lpropr_ied~cle.;públiqa d~ partic~l~r; e~ta é,a . _ljtilida~e.que presen·
tein:~n~é ~chpry,a,.)ei:: · ·.:~:.-~---.·::::.z::,:<~ ·:'c•. -: .• ·.:.'·-~···:···_,.··<'·-··: ,:· ,, · .. ,,.,,
. <;Cluàndo. dJg9, 9~e: a. . ,p,~tprizaç~o· 9~Y~ ~~~r, e1;npr~~ad~ p~r~ .,r~po~
voar o que es.tá .m(ll povoa~o, não. tEm~,o .em.)ist~ ~xcluir Jodos
os
i. ,, •
:
tt}rritórios não povoados dessa introdução de1 colonos. · Provavelmen·
te: ser.á _conve.n'i_ent~,.~s-tªb~l~c.ér ~l_9umas. ·_éo!Ç>~ia~ t:lc? .. Am~~e>.r~s.·,· por·
que ·:· estrada.
al'i ·e'stá fé'itâ;
.e. ~ssa
.estr'ada
i com .suas ra'mific'açõ_es
.._ -_'. . . _.-·. _.· :._,:·
.. -·.· ..
. ..--.·.:-·-·.- .
. _:_·: ·. ;.:.··
__. , .._· ..·:._···.· .. :·· .... ·-:··
tem milhares dé léguas .... Ali se 'poderá 'fazer -·ãlguma doisa, n'ãtf sei'
o que, :n~da,afi~mo:ner~····i:,~gb á' ésse·~~spêito;·n1·ã~·· vejo·~quefã.·9~ari5
dt:fàstrada. aberta
terrenos ·incUltos; êôngu~ritO' eu não sai·
ba se ~,.ãb' pantanoso~, cdbertos pelas grandes ~he_i~.s~{etc'.} não ..co:;
nheço·o país; 'qUanto ao·sul,potém; já_disserqtial'é a·minha··opin'iã'õ·J:
. _. Parece-me que\) nob~e·séh.ádor
~os: ôb'stác'uiÓf{que Havia
à coiÓhiz~ção. CreiO que :não Iíã obstãc~l~ lle~hu~"ê~fntra:i ir#port~:
ção df{ ·c-olonos'·: . Havia :uni'· hiuito 9ràndé,' m~s-· esse;:· rórr)peu-s~:: e'rá
a opÜ)iãÔ. e~radá que- havià' rio· Braiúf der que' era 'impossível' a agri.cul:
tura em grande por meio de braços B~/res-:.~:~~renho :a''gtória'
9estr1Jído essê'·prejuízo, e<mos'tiadó' côrri 'êxempÍo··qúe é''póssível a
agricultura ~m ·,grande por ;meio' de>braços li\ireS'. :·r: ; .;: ' : ··..•. " ::
· ·. ·. A princípio;;nãc)havia'sojá~'difiduldade de.>virerri ós colonos,·tam~·
bém 'se'. IUtavà com' à de riãoi haver qâe'rn':::ôs .recebêàser;· mas ·atüal;;
mente ·não aconteée: issb. >se ;nas mirtliâ's\tiz'inhánÇás~ :há.' mais :de :seis
colonos, em povoações mais perto há· já óutras'~(uffias grándes e' outras
pequenas;· ,:está-se 'principiando, e estou: :certo que se: houver colonos,
em ·pouco·tempo se ·estabelecerão talve'z ~mais de .:100 ·.ou· 200 •colônias
naquelas redondezas;: porque. todo o mundo está disposto a, isso. ·.
· · · · .· Um. outro embara·ço era· também a opinião que haviá na, :Alem a·
nha contra· a· emigração- para•:oc Brasil, ·opinião ·proch.Jzid~f.por ,mi.Jitas
causas, umas sugeridas pelo Brasil, p~Ja<maneira:.por. que -se tratava
esse, negó.cio precedentemente,·. ,e: outras também aventadas ·pelos
interesses estabelecidos e que sofriam algum detrimento .com a em i~
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gração para este lado do globo. Mas esse mesmo embaraço, se não
está destruído de todo,. ao menos será·· muito abalado, e estou auto ri~
zado para justificar isto por fatos.
·· · ·1 •·
Neste e no outro discurso que proferi sobre a matéria tenho-me
sempre referido a fatos: Já expus ao'Senado que recebi nesta cidade
16 suícas franceses qúe vieram de lá despachados para a minh~
colônia, fazendo tddas às despesas à su{custa; e'quei•recebi depois
um navio com 180 ·colonos que trouxeràin · 2/4 de suas ·passagens
pagas.
· ··
.
.
.
Portanto ·parece~ITie que à' ·emigração· espontânea está despon~
tando no nosso país, e não s,ei se desponta tão faciimente
as
terras devolutas como para as terras cultiV~das; parecê·'me·que háde
vir primeiro espontaneamente parà as terras cultivadas~
· . ··

para

Mas não impugno que se faça' a ~xperiêhóia ~·de ~lévàr álg'un~
colonos para o mato. Experimente-se. também is.~o. ·porque na minha
opinião, como· por vezes. tenho exposto,· todos os modds de ·col,oni~
zação são bons. Que venha gente para o país é ó qúe de~ejo. _ ···
Eu· até achei. lucrativa essa colônia, a·mals ,cara, que. tem tido
o país, de . Nova Friburgo, colocada ~ITI mau terreno, composta· de
gente mau escolhida, e com a qual se tem feito grande_despesa .. Eu
vi· as contas; e~tava importando cada colono em 240 é ·tanto's rml
réis, porém mesmo assim faz muita contâ ao país~. É uma população
que ali está estabelecida, não rica, porque o terreno não. con'se'nte,
mas tem saído d~li mui~os que. têm enriquecido, e têm dado.-graride
desenvolvimento à· a~ricyltura.
.
. .
.· . . ·
.
Acho que não _é perdido o dinheiro .que se empreg~ na importa~
ção de gente para o país, porque um .homem tra~alhador que, aqui
chega aumenta a produção; e se for a ,fazer a cont~ dos direitos .qüe
pagam na alfândega as fazendas que, ele. con~ome e os. direitos que
pagam ao consulado na exportação os gêneros que ele .produz, .ver~
se~á que o lucro é muito vantajoso.
Não se pode tratar de colonização sem tratar de outros objetos,
porque no sistema tudo está ligado; tudo se .toca e se .encontra, e. é
necessário também olhar para diversos pontos a fim de poder·se
caminhar ·em harmonia. Ter gente que· trabalha; que produza, traz
consigo a idéia de ter também estradas para dar movimento a essa
produção. É necessário pois cuidar nisso...
Eu já deixei escapar uma idéia que me ocorreu fora de lugar
a respeito das obrigações a que vamos sujeitar as gerações futuras.
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Chamo também sobre isto .i muito particularmente
a'· atenção do... .go·
,.
verno.
.. . ....
. É neces~ário,.que estudemos.
as . circunstâncias
do.:nosso
país,
.
.
.·
I
.·
. .
' '.· .·
· ....
,
·''
que é novo, e que está com.muito vigor para ser.n9 fu~uro uma coisa.
muito grande, 111.lJito diferer,tte do que é atualmente ~ Comparemos Jl
Brasil de hoje com o Brasil ,de há 20 ou 30 anos; ,poÍs essa 'diferenÇa
QUE! n6s ~chamas comparancic: cqm 9 tempo pa.ssa9o há d~ ser maior
c·omparand.o corr:t.outrotanto tempo fut4ro, porque vamos em prÕgres·
so a~elerado~
·
. : · ... · · · ··
· ··
'
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. Por i.~s·o creio. que os contratos que se têmJeito ou .que se trata
de· fa?er não:, q·evi~m ou. ~~-o devem. ~e r regul~dos ~p-~IÔ~. e~til~~ · da
· Europ~, j:)a~s .maduro, que :es.tá, .para •assim. dize_r, .: e~.t~cionadp,· qu,e
chegou. a"o seu· último· ~f)t~d():. d~ cresci.rnen~() ~ Ag9ra na>~~,ropa. só
se trata de aperfeiçoar, de .polir; nós não, n6s -estamos. muitfssimo
longe disso, talvez como de 1 para 1.00; ·e portant~ não d~vem~s tomar à letra as coisa~ .que •se· fazem na . Europa, para march~rmos
aqui, principalmente a re~peito de. estradas.
Na Europa costuma-se -fazer esses contratos a ·prazos muito longos, e facilmente se. pode, calcular m::ljS OU m~nOS·. O intere~.S.e que
.a estrada pode continuar a dar. N.o ._Brasil não.~- assim; _a .estrada
Q!Je noje, ~xporta, por exe;rnplo, 1 .000. ou_, too. 000. ;arrobas,, quantas
exportará daqui . ·a_ 1O anos?-~ Pode exportar 9 dohrQ,,.:o triplo e a~s.im
por; diante, vai sempre .em." crescimento. . .
, . . . . ....
· Não é pqssível que:vol~e ao esta~o. de hoje porque a população
cresce, espontaneamente .e a agricultura· do mesn:i:P modo .. até .sem
diligência. nenhuma do governo. _o Brasil cres,ee ~taDtO q~:~e em 300
ano.s de colônia, -~·debaixo·~de um governo o-mais. nefando.po~sível,
qu~ ·era o despotismocombinado oom o sistema:·:colorial, sistema c:Je
arrancar tudo que .se pudesse ao Brasil para levar~se:à::metrópole, que
apesar disso, digo, chegou a declarar .·sua indepemdência. Vejam
como .a força. natural de.:cr~scimento: do . Bras i I: é :po,derosa .
. Depois da independência o Brasil tem_ continu~9P a cresc~r em
muito· maior. proporção, e es~á em crescimento pr()gressiv~. Como
é pois que havemos de aplicar· entre. nós o sistema de 'contratar
que se usa na Europa?. Cre!o que isso .qão conv~m,: 'é: ~o.nerar as ge·
rações futuras, sobrecarregá-las. de. um: imposto de qu~;pod,!3.m estar
aliviadas. Como fazer-se, hoje: um contrato. por 9,q .anos? O Brasil
daqui a 90. anos há de ter alguma semelhança com ,isto que é hoje?
Por certo que não.
: A quanto estará elevado? Quero dar um prazo.· largo; suponha·
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se que. o .Brasil duplica ~ua população à rlqúeza ·em 30 anos, e que
é muito principalmente quan~o à riqueza; no fim de 30 anos é o duplo,
no fim de 60 o 'quadruplo, no fim de'90 sêrá oito vezés~-rilaior do
que é hoje·. Ora, contratar hoje.o que·vaJe:·um··parà'·continuar:até:
valer oito, é muita éoisa. Por isso· digo--que ''é necessário muibfêau~
tela, muita circunspecçã(f a esse ·r~speitô. <:.' .: - • '-. . , :.: ~i .. -'
Concedeu.;se·· a uma êorripanhia·;: além ·desse prázo,: que~ :achomuito demasiado', a· garantia de ·5%-'de jú'ro/ e agora..ttoda's· querem·
essa garantia. Tem razão, porque a nossa constituição:::não-•admite
privilégios·senão àqueles que"estão:···esséncialmentê -ligados côm os
carg.Os:. ·Todas:as ·províncias quere111:agóra estràdas·de ferro:e~~êom
garantia; de· sorte que não sei on~e·há de ir párar:·o'' governo:.co-rri
essa ~farantia; e "de mais a m·ais ouço agora rosnar que não se .con·
ten:tàrri com: a garantia--de '5, querem· 7%; .
O-S~. o.· MANOEL- -A dâ Bahia·. ~: ·
•· ·.·
o s~: ·VERGUEIRO - ~sso fica muito caro!
·.- ·
O SR. D. MANOEL ~ ~ uma boa::mélgueira~. ~0 SR. VERGUEIRO ....:.... 5%;para·estrada'do-Rio· de Janeiro,· eu
entendia que· nem era ·necessário, e·· 'não tivé -dúvida de· votar por essa
garantia; mas ou·ço dizer qúer·eles• querem ter 7%,· porque o: juro ·na
Inglaterra tem crescido; 'assim· e a sociedade que arranJa· esse neg~
cio, ·isto é, que vende as aÇões, quer gánnar; 2%; isto ·é/quer gallh~r .
· o capital correspondente a 2%. ·-E nós' havémos: âe pagar·tod() isso
para todas essas especulações'.~ Creio que é:· um· caminho muito perigoso·:esse em, que se.,está~ ·Há um grande ·entusiasmo-pelas ··estradas:·de· ferro e·:eü-'parti•
cipo desse entusiasmo; mas -o que quero é· que não se sacrifiquem
os interesses públicos a esses interesses particulares, ·e· que seja
isto bem calculado.·
-·
·· ·
·· :
O SR. b. MANOEL ;__ Apoiado.
' ..
.;:" .·
O SR. VERGUEIRO- ~ melhor fazermos estradas·mais-:pequenas, e -que enquanto for -possível fazê·las ·com dinheiro da- riossá casa
será isso mui preferível· ao fazê-lo ·com dinheiros alheios.
O SR. D. MANOEL --.;·Apoiado~ ,· ·· ·•
O SR. VERGUEIRO- Sei'qi:.'e os higleses têm muito mais capi·
tais para dispor do que nós; porém eu também vejo~que :nesta. :praça
já aparece Uma grand-e soma de capitais·. O que:~ s-e deve··fazer é não
acanhá-los, e deixar que os proprietários usem deles como melhor
entenderem aos seus interesses.
A esse respeito responderei a uma observação· que fez o 'nobre
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senador pela província do Rio de. Janeiro· o :Sr .. ,Rodrigues·- Torres:
observação que, rrie 'parece,:· não vem :muito: ao'··casoç más quê1:ele
introduziu nesta:disclissão,~com a qual;·ná verdade, não. deixa· de ter
alguma relação.. .
. ·. - ·
,
.···'
·:· · ·· ::; ·
··. O nobre senador pela província. do Rio de Janeiro ·negoU· às
sociedades comanditárias o· direito de dividirem os·::seus capitais :e111
ações. Paréce .que o nobre ·senador não· tem razão ,.nisso. As .sacie~
·dades ·.comanditárias ·podem· dividir· seus.capitai·s:.como. quiserem;..:e
até seria· um estorvo, ou. pelo menos um ~constrangimento· ·sem-·pro~
veito nenhum c)!)rivá~las ·desse direito~que· têm~ . , ·.. ·. :. · :· .;;.::.
Digo .que elas. têm essa regalià, fundando-me ·no prin·cfpio oposto
àquele que apresentou o· nobre senador: S~:· Exa. disse que elas;~não
·estavam autorizadas para :.isso, e :eu digo. que :não há proibição re é
quanto me basta.
·
t: necessário que nos entendamos; eu já tive ocasião de falar
aqui<sobre .o· mesmo princípio ·com: aplicação diversa; o .funcioná·
rio tem só as :atribuições;, os poderes que a:•lei lhe' dá,' mas> o cidadão
pode fazer tudo ·a que a lei não proíbe; Ora, se a lei não .proíbe aos
capitalistas· dividJrem ~eus capitais .em ,aç.ões, como. se lhes., há de
impedir .isso? E. que faz isso ao ·:caso? Podern. circ_l)lat essas .a.çõ~s.
m~s não, sendo ações ,podem :também. circ~lar;· cada.um_ . d~ m)spcr
derá. alie.na~ :.todo ou uma:. porção de. capital. Eu .tenho também uma
sociedade que. não .é em coma.ndita, mas .é .em ações .. · O~a. se ,me
der .na cab~ça, em: lugar de, dizer os fundos. da •. sociedade são ·tantos
contos de réis,
..dizer· são tantas ações ·cada uma.de·urn ·conto de ré is,
.,
que diferença há nisso?
. . .\
. E nptarei por .esta ocasião o que m·e aconteceu com essa ex·
tensão. d'e poder. qúe
gov~rnci
.. tem fo~ado â ·re-speito· de· ·ré.gula.. · ....·...
:: .. '.. -.. : ..
."··<'
.· .. ·. _.·;
,, ::.,','' ,. ···:.·'f'" ',•
-:.,.,-,-' .. _, .. _,,:·
mentes. Fui p·rejudicado, no meu entender, em.150$,,porque a lei diz
que se pagará o selo _proporcional de compras. iv'en~da~ todas as ·v~~
zes ·qúe houver transferência/ dê'pro.priedade ·ou coisa ·:assül1':;·· e o go·
vernô··entenâeÜ
sêú' regúlamerito 'q'ue . havi'a transfe'rêricia' qúand()
.
.
.
.
. ..
·,
.. .
. .. .. . . ...... .
.:
..
::· ·..'
mais· de duas·· pessoas. reúnem · seu~ capitais· 'párá ·.r1égôçiar em co•
mum, rec~béndô.'d:idâ'· úm o· in.teressé côrrêspcmâénte ao ·seu·· c·apitaL
' . E:nte'ndel.l~sê· ciue 'isso· era uma:·:tr~msf'erência ·de propriedade·,. ·êu
não sabia senão da lei', parecia~mê' ·que a~ 'sôciedades•não eram SU·
jeitas ao selo proporcional, mas' 'na repartição ·exigiram~o; eu fui· ver
o regulamento, .e :achei: que tinham. razão, dei os· meus 150$, não
havia de estar fazendo questão po'r ',i.sso ..
·_.,.,
· ··
Eis uma sociedade que· não é em comandita, · porque todos os
.
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sócios são responsáveis, mas pareceu-nos_ conveniente, ou· para .a
escrituração, ou o que quer que fosse,·em lugar de dizer tantos con·
tos, dizer tantas ações ~- Será isto proibido? Eu.: quando ouvi falar
neste negócio fiquei pensando em mim se isto iria bulir com a minha
sociedade, que .não é em: co~andita. Mas seja ou não. Nas socie·
dades em comandita a com~nditário não pode figurar, parece que é o
que quer o código do comércio, não pode aparecer na firma da so·
ciedade, não .pode entrar nela o nome do sócio comanditário, mas só
os dos sócios responsáveis. Esta é a diferença que. há destas. socie·
dades anônimas, porque aí não há nome .de ninguém, há .a associa·
ção, é, por exemplo, o Banco do Brasil, a sociedade dos. seg~ros, a
de caridade -em França, etc. ; mas nas sociedades em comandita há
a firma pessoal, quem negocia sobre essa ·firma· é sobre o crédito
qÜe tem nas pessoas que se responsabilizam, que firmam os atos
da sociedade, não lhe importa saber quem são: os comanditários;
mesmo para que alguém não se iluda pensando que é responsável, os
códigos comerciais proíbem que o nome do comanditário seja· no~
meado, que faça parte da firma.
Está-se formando uma sociedade desta natureza; e eu desejava
que outras muitas aparecessem; isto não -pode prejudicar os lucros
lícitos de banco que têm a proteção do governo. Não é possível que
essas sociedades possam concorrer som ele tendo, como têm, o pri·
vilégio de emissão, além de outros favor·es; até' me admira que elas
se formem, mas enfim elas se apresentam, confiam na sua atividade.
Quanto mais caixas de desc·ontos houver melhor para quem precisar
de dinheiro.
.
.

Distrai-me com este episódio, mas foi porque tinha tenção de
responder ao que o nobre senador -pelo Rio de Janei-ro tinha dito
. ·
nesta mesma discussão. ·
Prosseguindo no ponto. interrompido,. r-epito·. que é .necessário
ter muita cautela com .os. negócios que se fazem. com as estradas.
S~ se pudesse promover .os caminhos de carro fazia-se um grande
benefício. Mesmo as estr,adas de ferro não dispensam cáminhos. de
carro, a estrada de ferro não pode ir à casa. do lavrador, há de ter
n1uitos ramais que não. vale
.a .pena
faz~~:~;de
ferro. por causa. dos
.
.
. tiS..,.,
,•
poucos gêneros que têm de ser transpor~ados por eles.

..

'

'

Mas deixemos isso. A agricultura precisa entre nós de uma
inversão geral, porque não temos agricultura presentemente, não
se pode chamar assim a que nós temos; aí estão algumas lojas ch~las
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de instrumerytos aratório~ . quenãotêm:saída~nenhuma ... lsto é que.o
goveno deve ·,.promover de. algúmá,.)orma .. · .· ...... ·... · ....';.' :. .: ~- ..
A agricultura, por·s:er· .múi'to vulgar: por._hâve·r· multá gente ·que
professa e~sa indústria, é.. tida· eJTI·d~sprezo, j~m ... sido pel~ maior
parte exerci_tada.por leigOs,· não se~lhe...da . inipo~tânciâ .. Mas eu cuido
que é () ram,o de 'Jndústria que:.,.dep~nde, d~ "maior somà ..'d.e•...qonhect
. meritos. Pôr· isso âo. goyerno 'comp!etê..estab~lécer 'escolas~ :·.t: t~.m·
po de haver alguma . escóla 'paraa,eclu.~aça9 pro'fissit>nal 'da agrlcul·
tura .. Eu julgo que nãq ·se ·pode. ser'bOm ag~ic~ltÔr .. sem.~ier ..alguns
conhecimentos de. química, de 'física: devmeêâ~ica~ e 'iambém':''Cie
cálculo; ao menos. essaparte das matemáticas. element~res entendo
que muito necessária. Pois, senhdres:;·como· há. d~ ô· ··agricultor en·
tender omqdo porque ·~e faz 'a veg~tação''.e·'~~)neio~;de.á melhorar
. sem ter alg~ns _con~ecimento qÚíl11i.çbs?.~Nãp i~p~ssív~l. ·
. Nós temos ~qúr uma socié.dâq~ :.pâtri'otica; 'digna· d~ todo .o
elogio, qUe .tem feito grar1dés ésforÇos· ·parà .pror:nover) agricLiltljra,
é uma. soci,edade aúxiliadora da i'ndústriae·m··geral .. Essa· soci-edade
tem feito· bastantes.~ tnibaHíos: m~s·. per'~ita~~e~mé dizer;· .são }raba-'
lhos pou~o profípuôs, porquéela''ô não p()d_eJaz~r melhores<.~late,m
man rfestàdo os. mel hor·es :dese]os . . Mas :c-ômo ·são as soei edades
agrôn9mas e .industriais qué.seô~g.ani'~âm'n.à'Eúropa? Sã~ fo.rmadas
de propriet~rios. inteligef.Í'tes _:que •têm.ps·conhe.éimeritos. prefi(riim~res
que são· nepessáriOs,. es.~ã9 .prepárad~s.corri.;o~ conh.ecim~r1tos· . étue
são aux.iliares d~qüele ·objeto,: e, rião é .8.6. da ag.rfÇulfi.Jra, t~mbén1. das
outra~ ·ipdústrias·.· Por
issa··est~~ s9cÚ)s~prqprietãrios,·
qu~-·.· são ,os
.
·: :.
.
...
que têm desenvolvido. mais. ~ agricultura Q~ Euiqpa; são· os. proprie·
tá rios inteligentes, porquê ·O's ·auhós · qu·e ·.:nã.oO)êm inteHgêÍJciâ;: :qu.e
não têm estudos, não podem ayançar para .·dianté; esses·. deixam-se
ficar na rotina, o que. fazem é â·~·érfeiÇoar ta~'bé.m,'~s.<V:êzes ··a rotina;
mas os grandes rr.-elho:rameritos é:só a· inteligê'riêlá.'·'qúe os' produ~.
Essa inteligência porém deve ·ser auxiliada p_élos prihcípi()s··qlJ~ ·ço:n·
duzem os· mêlhoramentos; .Éis· como·floresé'em as'·sbde'âadê's dê ag'ri·
cultura na, Europa. Eu vej'o' nos }ornais:- M·:\:ie.:taf
fez··,•' na suá.·fazen·
', ., .
·:1 : ,': ' .'.
:.
. '
da tais e tais melhoramentos,· etc.! .. · . :...;,_ · ,,,.
Mas entre.. nós não; ' a sociedade'
ê ícomJ:)o'st'a de· pessoa·s que
.
'
moram mesmo na corte, são: as que:trabalharri nissO; os sóciôs de fora contribuem com a sua mensalidade corno' eu:·:taço~ não fazem oütro
serviço. E·p~r que. é isto? Porqú'e·:n~o· há ~sóóias: quê façam :experiências, que auxiliem·· com seus conhecimentos próprios? Faltam-nos·estudos elementares.·· Se os estudo.s ele.mentàres ··es.tivessem generaliza·:
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dos haveriam mui'tos:: '·pfbprlêtárlos que auxillas·s.e'm este estabeleci~
menta. Assim, esta sociedad·e·-fazo que pode;>està·'colh'endo hida··o
que há' de bom no êstrangeirô:·::para pubiicàr aqüL : ··· ··: ..~. . \., .. •'
Mas· a ag·ricultU,ra 'do Brâsil tem unj caráte'r ·rnuito particul~r ·que
não pode sofrer tod~S ás regras, n:;ãõ 'lhe são~ aplicaveis .todas· as' Ôb·
servações que fazem os agrônomoi~:da' Éuropa. 'Os da Europa esCre~
vem em urn ponto mais :eh~vado;<; s·e esC'revés.sem no Brasil por:··sua
experiência· própria,·· refe'rlàrh~s.é3 à .atuaiidadé'· em que. se.·. acha: Por·
tanto o que o ·governo• ·pod~e ·fazer' a este'' respeito é 'criar algum:as
cadeiras destas~
.:: -:'i .• ,,::.:: ·
·
•
.·...·!
.'
!

Quando eu estive-"nÓ Ministério'.do irhpé~ió. eni
le'mbrei':ffie
de estabelec·er um_ curso· 'à. mânelra do ~uê ém Coimb-ra _sé:' ~haillá·
curso de filosofia, qÚe ·~ra=um' _cu~~ó'de ciências ma'te.mátÍclas. e fisicas.
Porém eu não .queria· qÚe.:esté )cÓrs'o tivêsse
extéri~ão tãb gran· .
de; queria q~e se ensin~~s·~~,--d~:_r~~~t~~-~~~.b~s 'some,lli~. ã_que~âs~ el~~
mentaresque servempara·o uso. domestico, _e tambem qe _qunruca e
. mecânic·a somente àquiÍa'· que· tivesse aplicaÇã~-- âin.dústha, ~~ ·prin·
cipai mente à agricu itura·. · Parecia~me qÚe ··a •córte···ao 'menos'de~h:l- ter
um estabelecimento·-'dessés, ·e ·julgo· que _as p:rovincias haviam de
copiá~! o· logo que ele)Ó~sefbom;que ·fosse plaúsível·., , · ·•· ··•· :·_ .
Mas há ainda à'utra•c·ofs~ ·i,rripbrtante á conside~âr em.todas ~stas
questões, é a moralidàde:. úmà sOciedade não·vai bem's~não't]~itndo.
a política assenta sobre·~:·rltor~lidade; um~fvez que
desloque -para
outra base, tudo se tra:nsfórrila·: Pareêeu áo prinCfpib. que·~- _atual·
ministração queri'a· enir'a?nestas vistas, qu~ndo nos~_pronieteu .a coJj·
ciliação e· alguma· coisa:de prdgresso: Eu a falar a v,erdad~ nãó~ a·cre·
ditei nestas promessa$i~.:
·: _· . · · · · ··.~:
•• -, · .· .

1âáa

úma.

se

aâ·

o SR .. o.· MANQÊ~'.'~· f\p_oiadó.

.
.. .
. . _ ._.
o SR. VERGUEIRÓ ~ Mas.enfirl1 não-contestei, disse: ;.Demos
tempo ao tempo, 'p(>cferá. ser ... ~.-.Mas·. ~ssas .• esperanÇas :duvidosas
que eu concebi' éstão ,perdidas,J~teiramente, tal concÜiaÇão, o' tal
progresso mOderado ·n_ão se ·quer, rejeita~se. . . .
. . ...
.

a

O SR. D. MÂNOEL - APÔ!~~o .... :
O SR. VERGU~_IRQ- Fiquei: de todo desenganado por uma con·
fissão que fez nesta casa :o.~nobre. presidente.r:do conselho, sobre
uma operação em que ..o nobre ministro do império teve também :parte. Algumas vezes tenh.Q :to.cado nisto nesta casa. . . ·
O SR. D. MANOEL: ~ Vá tocando sempre. ·.·
O :SR. VERGUEI AO ;__ EiJ, atribuo a grande desmoralizaÇão que
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se· Óos·é~a· nctBrasn à Intervenção qúe· ogove'rno tenr nas ·-etei'Ç5es.~ .•
·o sR-. o>:MANOEL-Apoiadíssimô:-' ~ ..; ',. >' <':·.:"':,i.:<:
o·sR~ VERGIJEIRO ~.,Más· nãõ pensei que'·es·sa liitervénção es·
tivesse· l·evada a um ponto ·tal qUe··o nóbré presidEmte~,:do- conselhO
contasse-o quê aqui· nos contou ·como' uma:·coisá:·ôrdinária~ como um
. bom feito;.·:·.·
.· :.
· · ' , , · ·:;
O· SR:;:· D. MANOEL'- E fundado na·:: constitUição! . · ·· .,,.
·O SR.-. VERGUEI AO ~. Quando.dhe ouvi: dizer:-, ~Eu oficiei, ou
~screvt ao ,prE:}sidente; de; Goiás :para: que- excluísse fulano .. da Jista
tríplic~.·para senador... ;;.~' e não se.:.diss·e rtambém~o que cu111pria:no~
mear,~.se: .O::o.ão ,disse consta isso por outr.a. parte!!·,.·;
. -;: ...
O SR· .. D~f:;MANOEL- Disse tamb_ém: A. chapa tinha ido:.antes ..
O SR. VEBGUEI.RO - O nobre .pr.esid~nte dp conselhorprlncl·
piou dizendo: "Isto não está proibido pelo. código,~;nem,. pela lei .da
responsa~i,lid~.de, logo.posso~ofaz~r ~·.~ D_epois, COQ.l().CO ,pr,esiden~e da
proyínc,ia.:.repu.gnoy. a. istº, _com9.13m ~~:~a ço11~ciênc_ia assent.olt::que
devi à, deixar., .o voto livre,. que era·.. do. seu; ·devermanter aliberdade
do voto, disse:;. ~-Não. neste caso. antes quero, a minha demissão n.; o
Sr-~ ·pr~~ide~te ~C>. ·.c9n~ielt~o ~efT1iti~~9 (~Nisi~ é q~e ·~~ h·~igo. -.qu~ _n.ã,o
p~~ia.;d~ixar ge.,~er,. p~rte o nobr~ mini~tro ~o .impéri~, po,rqu~ .. ~a~iª
de ser quem lavrou.a .. demissão.) Daí n~olh~ pareceu-que:.estavà
afnda segUro, 'qúe . podi_a· obter ·seus fins, clisse~· "Aindé . . que -escolhi
. U~. P,~esi.den_t~. ryl~itO··.·capaz . pa,ra não me cf~i?Car.:fiqa.r . mai:Q.Q .ent~e..
tanto podem-se-dispor as coisas em-contr~rio, ~:.é alterou a or.defn dos
vi ce-presidentes. C.reio também qlle fl)i o nóhrê :(fll·l.nistro dó~Jmpério
que' fez e~ta: âltéraÇão: Ora,.um ministé,riÔ qÚe.'-qu·e·r:. . .concil'iaç.ão
procede' d.ê~te·-· modo. •• dandó .ordem ao·pr~sidente~- .Província pa·ra
_introduzir fu[af1o. na listatrípl!ée, demitindo 9.Pr.esidente por,qÚe,..não
·~e)npJda à ~úa ~-~ns'agem? ... - .. ·• · .•. , -~. ··: ·.. ·. · ·· · · · · .· .
·' . "O' SR.' o.' MANOEL ~Porque foi .homem de. bem.. ....
.-. ··.·à vi:RGU,EIRO ~:Not~·se' que;e:u'nã·o·sou: d~s que:aqui·-m~ais
disputam contra o. governo, exceto nesta parte: .,não. lhe_.per:dou
coisa nenhuma a respeito de eleições,. porque. a. base do negócio é
essa o goyerno mostra que não 'terh· c'ônfiánç~, 'n,â nação,: pem nas
insti'tÚiçõés porque b -que •quer-ré fo.rmar as :maiorias' artificiais, P.Or·
que não desiste' disso, éstá pronto capitular' com' 'tudo ..'contento
que st:)'faÇanfis'eleições á'seu ·.g~sto. E v~~ dizer acÚ:ii rii·~ffra~a·
mente que deu ordens. aos presiden~es das proyíl1ci~s, ·.e que os
demite. quando eles não 'querem suJeitar-se . às . suas. disposições!
Pois um ministério assim é próprio para a conciliação?- E quand'o
1
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confessa isto, que eu julgo horroroso, declaro-o uma coisa natural e
inocente; se o não considerasse inocente não havia de ·dizê-lo aqui.
O Sr. presidente do conselho leu-nos também os trechos de
alguma·s cartas da correspondência que teve sobre a eJeição de S.
Paulo, e há quem diga que o mais importante não se leu....
O SR. D. MANOEL - Agora é que eu sei bem disso tudo. .
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Pode dizer o que quiser.
·o- SR. VERGUEIRO ~Agora me contaram: que V .··Exa. ·suprimiu
as cartas. mais importantes, e era natural que assim súcedesse,-pois
uma eleição que estava abandonada pela oposição, em,que não havià
candidato da oposiÇão, assim me~mo uma· correspondê-ncia tão atu·
rada, de tantas cartas! Eu suponho que necessidade da ·reforma das
secretarias é esta, é o grande-tempo que· se toma nas· el'eições; por
isso é necessário aumentar os trabalhadores.
Eu sinto muito repetir estas coisas que devem ser muito desa·
gradáveis ao nobre ministro do império, a quem .eu respeito, quem
tenho uma estirna particular de há niuito tempo; conheço suas bOas
qualidades, parece-me que se nãn fosse o grandê resp'éito e conside~
ração que lhe merece o Sr. presidente do conselho pela longa ex·
periência que ele tem dos negócios, o que certamente deve induzir
o nobre ministro a alguma con~escendência, estou que não havia de
assinar a demissão do presidente Mariani, nem a transferência ·do.
vi ce-presidente Fleúry: isto foi uma condescendência, desculpo isso ...
O SR. D. MANOEL .:._ Eu não.
O SR. VERGUEIRO - O riobre presidente do conselho é homem
que goza de grande consideração por seus taÍentos. ~- ~lJa atividade
a todos os respeitos; não admira que uni moço ··que -entra de novo
tenha com ele ·todas as considerações, todas as· contemplações, .é
isso muito desculpável. Mas estou certo de que,
o ·nobre m.ini,st~Ó
obrasse por si, independentemente, não havia de demitir o presidente Mariani, porque se não sujeitaria a praticar um ato ilegal ·e injust~
pára fazer a eleição.
.
..
··
'
,l,

.

·,

,.

'

a

a

se

,;

O SR. D. MANOEL -'Muito bem ..
O SR. VERGUEIRO - E aqui não se me há de dizer que: me
refiro às folhas declamadoras; não, eu r-efiro-me aos próprios fatos
relatados pelo nobre presidente do conselho, daí é que eu tiro q,ue
não cumpre a sua promessa. . .
..... . ., .
· O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Eu não fiz promessa ne·
nhutna.
~'
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O SR. O. MANOEL (para o orador) ·- Vai
,muito bem..., otima·
.
,...
mente.
O SR. VERGUEIRO - Não sei qual de nós está mais esquecido:
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Veja· o' meu. prOgrama.
O SR. VERGUEIRO - Parecia-me 'que convidava todós para uma
. conciliação, qi.Je dizia que havia .ser conservador' progressista~
O ·,SR( il.':- · OEl (rindo~se) - · Apbiado,<~ipoiadô. : · ·
O SR. PRESIDENTE - -CONSELHO- Isso ·sim, é·verdaCie.
O SR. VERGUEIRO- Bem:que'àbriu os:bfaç:o!s ªtodos> isto é,
a todos aqueles que quisessem votar co~forme suas prescrições.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO
-~ Segundo.
o senhor
é as·
.
.
···.
...
.·
sim .
. Ç) SR. VERGUEIRO - Que ·estava pronto a. r~cebe·r t()dos os
que fossem para· ele; mas como é que. que~ que vão para· ele? Os
fatos que produziu o mostram. . .
·
'
·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Sempre .fiz mais~ do que
· V. Exa. fez quando ministro. ·
O SR. VERGUEIRO ...;_ · . ~ . recebe· aqueles que se quiserem
sUJeitar cegamente sua vontade.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E o ~enhor quafldO era
ministro?
. .
O SR. VEHGUEIRO - Não tratamos de quando eu era ministro.
eu não prometi ser conservador pt:ogressista. Quando -eu fui· minis·
tro, até fui acusado de imoralidade, e ·respondi a isso parece-me que
vitoriosamente .
.O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ...- Também tudo iss-o que
diz já foi respondido.
.
. . . ' · ·.. · . ·
O SR. VÉRGUEIRO -·· Não é resposta ·dizer: "Vós fizestes o
mesmo"; 'sigam-se 'os nossos bons exemplos,·:mas' reprové'm·se os
maus. Não é dizer: "Vós· cometestes um crime, ~l.J posso cometer
outro."
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ~ Ou em não .sabe. _executar
nada do que aconselha é f-raco para acón~elhar.
SR. VERGUEIRO - ·.Já digo, agora não pode dizer: _que me
refiro a periÓdicos exagerados que propalam calânias,· refiro-me às
palavras proferidas aqui . ·
.. . · ·
. . ..
·. · ; ·
O ·sR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Mas_ nem. por isso pode
deixar de fazer o mesmo que fazem esses periÓdicos.
·
o SR. VERGUEIRO - O que eu digo é que o .nobre· ministro
tem adotado esse nefando sistema de dirigir as eleições ...
'

'

.

a

o
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: O SR . D: :. MANOEL -:--·· f\polado ...
. .. . . . ·.
. ..
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O senhor é que quer
dirigi-las.
· ·
.
O SR. VERGUEIRO - . . .. para fazer triunf~r ·a sua vontade.
Como não quer que. . se .diga
que
o sistema
constitucional
está·... · falsi·
....
,·
- ·- ......
.....
ficado.? O governo o. que. ,qu.er é fazer as eleições, e .para. isso é. que
muda os presidentes,· deixando somente, .aqueles.·.·qúe ·obedecem às
suas vontades.''· · · ·
· ! · · · · · • · •·· ·::. •..· · ·• · ··' ...
.
•:

'

'

.'

'

'

.

'

'

"

o SR-~ ·o·..·MANO EL ~

'

·.

Pe.rfeitamente.
.
.
.
O SR·. VÉRGUEIRO -- É como. se traduz aquilo que o senhor
disse. Veja que· não me refiro a periódicos· da .oposição. ·
·· ··
o SR. PRESIDENTE oo'coNSELHO ~ o senhor pode S·er tam·
bém periódico da .oposição ..
O SR. VERGUEIRO- ·a que eu sinto é o Sr. mir:tistro do impé·
rio estar também envolvido nestas maçadas. . .
·
·
O SR. D. MANOEL - Apoiado, maçadas!, .
O SR. VERGUÉIRO - Mas desculpo esta condescendência por .
p~ssoa tão respeitável e que deve preponderar .... ·.·
·
O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO.- Isso é tática sediça, não
produz efeito.
.
·
.
·
•· .
·
a· SR. D. MANOEl - Vá indo, vá indo:
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não precisa de suas
ordens.
.
O SR. D. MANOEL -·Vá indo.
o SR. VERGUEIRO - Nas irmandades todo aquele que tem ··maJs
viveza, ativid.ade e energia, e esforça-se em ir adiante, é· o que· do·
mina a irmandade; chama-se isto carola...
. .. ·.. ·
o SR. D. MANOEL- Apoiado. Ainda tem.'ô'utro nome. .
o SR. VERGUEI AO - O nobre presidente do .. ponselhÕ. tem
mais energia, mais ativ.idade, mais â'nimq para' ava'nçar, .portanto
deve dominar; ál.nda que não fosse presidente do ..co.nseiho dÔ~i~
naria.
.
. .
· .·
.·· ··:
O SR. PRESIDENTE DQ CONSELHO - Por .esse. ânimo .é qu,e
resisti no tempo em que servi com o senhor.
· .·.
·· · · '
O SR. VERGUEIRO - Já diio, sinto que o nobre ministro do
império estivesse metido nisto; porque nem todos lhe\ darão a d~~culpa que lhe eu dou.
. .
.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO.- Ele não· precisa, da s.ua
desculpa.
·· ·
.
.
·.
O SR. D. MANOEL - Vá andando, vai bem.
. ..
.

' '
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· . O SR .. VERGUEIRO -·E isto, senhores, cabe em todas as questões do Sen,ado ·..·. ~ _ ;
.· · .. ,-~" . :.::~· :. · '":_, !.•' · ·, · .. :.... . : .. . :··· "
O .SR.·
D,,..'. MANOELTodo-s
, '_.} .... :4 ·<: . ... .;_;...:. ..
.'' ''
'·' -: _. .. . . '
'· '
. ·.,os.
'·· . · 'dias.
.,.· .. ; . ·,;;
. O SR .• \(ERGUEIRO - ..~.·· pprque tem .r.e,laç~o.:,C()rn _a .ba_s:e e~· .
sencial do sistema constitucional .-que ,. está .aluída,: .arruinada com
e~sa m·archa -q~~ ·o nobre presid~nt~ d~-~-.~-Ô~~elh~ ~~~f~-~sà ter . .tid~ ~
. O SR.·.-PR~SIDENTE DO-GON$~1.HQ·,;,:Q~~ o ~-~~1hpr te_~~ pior.1
O SR. VERGUEIRO- Bem;. mas não tratamos disto .
.O .SR . D .. MANOEL ~,;Vai"rp,erfeitamente::Sr·.:~Verguelro. ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Ora, o senhor não. há :de
achar· que vai perfeitamenteL:Eu.contento-me,:com. o acordo da maio·
ria.
O SR. D. MANOEL ~·:Faz: bem'. · '
o SR. VERGUEiRO •_;_ Ouarit~ à· ...colonizaÇão
já tenho ·dito bas·
,..
· tante . . .
·
· ·· ·
.b SR·. PRESIDENTE DO CONSELHO ~-.:Fâlta·lhe•··outra·\f(:~z· contar
o caso de S. José dos Pinhais·; · · · ·
··· ., ' ·
' 1 :: ~ ·
.
·.
_.,
·- •.. ,.. -··· ····.' .'. .
':
,: . : .
o SR. ·VERGUEIRO -· Vou faze·r agora uma observação ·pára de·
nunciar ao nobre ministro, se não tem. notícia disso, 'úííf extravio.
É 'sobre a ·r~rída 'do correio, q~e ~nda· ITlüito . distraída.' E·sta renda
principalmente no tempo das eleições.· avulta muito;· e'· há nela Úm
defraude muito considerável. Os pres-identes dâs províncias. mandam
expedir pel~s respectivas secretarias ,_as chapas_: dos. indi~.íduos que
são ou dizem ser candidatos. do. governo·;. não .sei 'se são ·ou .não: o
que sei, é qü~ ·es·~as chapás são :··exp~didas · p~las ·s~cretâ~~a~ d~s
presidências;· tendo ··no sobrescritó ·-·.,. -~erviç'o Público --:'ao Sr:
Fcilano der taL
·
·· :·
·
. Cr.eio qu~ pelas .mesmas secretar~as se:. fa~em.qespesas de: ·pa·
p~l, 'penas,' ~oras'. etê. ~ que se gastam riestas chapas~- .Já "se:. sabe
que ~e elas fossem.lançad~s no.. cqfre ~ sem .ley~rem- as arrnâs" do
governo: haviam qe,pagar ó''pprte; ..d·~· f~~o rs., ou,qualqiie.r outra ..
É .v·erdade que pode-se· dizer.· qúe. iss_o são. pJngos _·de ,cera: "o
que é S. vinténs;?'' :_Mas, S.~nhor_es,, sãor,OS.: milhar.~s de ping,os de
ce~a que· chegá~ para umaS :pouc'as :·â~)o~has .• Par~_ciã-me,. qÜe era
bom que ao' me.nos s~ Ji~ess~ uma ~·re'co-,fnendaÇão,, áos ._presidentes
par~ ;quep~o;continuassem a -~err~u?a,~r.a::_r.enqa_.p.úbU~·~ d~ste ~?90,
obrigando ós cabalistas ?u as facç~~s -~ ·f~zerem ess~s. d~.s,pe_.s.~s ..
Na última elei9ão. em _s. Pa~lq tqrno.~~se_i_~S.9 m~ito patente,_ e
0 presidente não negou, antes confessou, porém disse que cuidava
~
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que isso não fazia mal. Não entro agora na questão da eleição; só
trato de mostrar que é necessário aproveitar essa rena a. ·
P'or esse defraude creio que o secretário da· presidência podia
ser responsabilizado, porque é fácil averiguar em quanto' andou, con·
tando-se o número dos eleitores à· razão de 120 rs. cada carta, papel,
tinta, obreia, etc. Julgo .que essa' responsabilidade pode ter lugar
desde que se pôs ó caso em pratos limpos sem admitir, ques.tão nenhuma. ·
Portanto recomendo ·este negócio à consideração do nobre mi·
nistro.
Também queria pedir uma 'simples informação a S. Exa. Há
na casa um projeto que já passou em 2.8 discusão, autorizando o
governo para reformar a secretaria do império. Eu tinha-me oposto
a esta reforma, porém_ desejara saber a opinião do nobre ministro
a este respeito, isto é, se com efeito a reforma é necessária, e é
tal que exija uma autorização do corpo legislativo.
Resumirei os ar·
.
.
gumentos que tenho contra essa medida.
O SR .. .PRESIDENTE ~ Perdoe-me o Sr. senador, isso. n·ão está
em discussão.
O SR. VERGUEIRO .-· Oh! se· está! Estamos discutindo a repar·
tição do impêrio. ·
·
O SR. PRESIDENTE - Mas não. a autorização para reformar a
secretaria ..
O SR. VERGUEIRO - Se .eu quiser propor uma emenda para
que essa idéia passe aqui, que me importo com o projeto em que a
lei está? ~ muita restrição da parte de V. Exa.! Posso falar sobre
a rubrica, e não hei de dizer ou perguntar o que é preciso . nessa
repartição.
O SR. PRESIDENTE - Pode 'falar sobre a secretaria, mas não
sobre a autorização.
O SR. VERGUEIRO - Se o nobre ministro fosse convidado para
discutir· o projeto em que se a~ha essa autorização, eu .n~da diria
agora; mas ele não tem de ser convidado, e visto que se. trata nesta
ocasião da secretaria do império, desejo qüe S. Exa. me ·informe
sobre as necessidades dessa secretaria para eu ·me pÓder regular.
Entendo que para o expediente da secretaria o nobre ministro
não precisa de autorização alguma, porque isso é objeto ~e regula·
menta do governo. O nobre ministro pode precisar de· autorização
para aumentar a despesa, aumentando ordenados . e criando novos
empregados.
'
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Isso é objeto de lei, se bem que··um nobre senador dissesse
aqui na casa que não sabia bem quais os limites ·entre leFe regulamento; porém sabe-se muito' bem no pdnto'a que me reHro, porqUe
é da constituição o pertencer ~o corpo legislativo criar empregos e
marcar ordenados, e portanto isso não pode ser nunca do poder
executivo. ·
. .
Assim, pois, se o nobre ministro -precisa· de mais empregados,
que custa dizê-lo? Quantos precisa?·Creio que· nenhum membro desta
casa quer negar ao governo aqueles meios de que necessita· para
bem desempenhar suas funções; e por conseguinte, se o nobre ministro disser que ·precisa de mais O·ficiais ·de· secretaria e de· mais
dinheiro para os pagar, tomaríamos isso em consideração·, e. lhe
daríamos aquilo que entendêssemos· qu'e era justo. Eis o meio por
onde ·eu queria acabar :essa longa discussão.
Porém esse projeto fala· em três diretorias, e eu já disse que
nãó entendia o· que eram diretorias dentro da secretaria: Suponho
que é o mesmo que seções; mas neste caso para que essa· mudança de nome? A palavra diretoria induz idéia de governar, de ter
uma autoridade própria; se isto é assim, então eu digo que é uma
monstruosidade criardiretorias dentro da secrefaria a que pertence
o expediente.
A secretaria é para o expediente; ninguém ·ali governa senão
o ministro, porque é o chefe da secretaria, porque é o secretário,
e por isso se diz: - ministro e secretário de estado -; mas, como
não pode assistir a todos os detalhes do expediente, nomeia-se. então ym oficial-mal'or para tomar contas disso debaixo das vistas do
secrétârio .de estado. Onde pois encaixa·r numa repartição de expediente três governos? Não sei de que' ma'neira; e por. ora 'iSSÇ>
está numa obscuridade tal que,· desejando ·eu dar ao governo 'todos
os meios necessários para funcionar, não· sei ·c·omo hei de· votar.
Essas diretorias, caso sejam necessárias, devem estar fora.··
Eu não tinha estudado bem a matéria quando falei, depois foi
que a examinei. Para que tantas diretodas? Já existe a diretoria das
terras públicas, a diretoria geral dos· correios; há também üma coisa
que não sei se é diretoria da higiene, é tàmbém uma estação administrativa imediata; há a inspetori.~' das escolas e não (s~j o que mais.
Tenho parafusado, e não me tem ·sido possível descobrir para que
são mais três diretO:rias, vindo a secretaria do império a ficar com
mais de meia dúzia delas. Acho isso muito extraordinário.
Portanto o que eu desejava era que o nobre ministro, com a in·
,

I

289

teligência que tem, com .o zelo. que costuma empregar no:. s~rvlço
público, e a sua dedicação ao trabalho examinas~e .o'que é preciso
fazer na -secretaria para melhorar: :O . expediente. independente de
lei.
·
·
· · ' ·
J

•

Eu já fiz minha semana nessa secretaria, e em, tempos calami·
tosos, em tempos em que ela com efeito necessitava de uma ré~
forma muito grande, porque tinha sido regida por um oficial maior
muito hábil, mas que tinha
arranjo _da. sec.retaria na cabeça; não
deixou ficar nada,. e. o que entrou era o oposto dele.
. .
Se. eu, por exemplo, queria não exc.eder as ver~.as·de orçamento
e perguntava se ainda havia dinheiro, o oficial maio·r.
respÓndia:
" Vou mandar saber· no tesourÇ»;" de .sorte que ao princípio foi .• ne·
cessário saber no tesouro quanto a secretaria tinha gasto; ao depÓis
estabeleci uma contabilidade que não sei se ainda existe: fiz contá·
los de um oficial, e assentei que estavano meu dire:ito·, que não era
necessário recorrer no corpo _legislativo para estabelecer essa con·
tabilidade.
. . . .·
· ·
·. · ·
·. ·

o

.me

.Houve ocasião de se procurar uns mapas, umas cartas topográ·
ficas, lembro-me que uma foi para a abertura do can~ldo 111angue, e
não foi possível achar, mandou-se procurar no arquivo. militar, tam·
bém aí não se achou, e afinal foi-se descobrir na mão do engenheiro
que a tinha feito, o Sr. Monteiro, que nesse. tempo .era . major .. Então
estabe.leci que não saísse papel nenhum daquela quàlidade. ·
De outra vez. procurou-se, .a carta do ·nivelamento: do canal 'da
Pavuna; esta tinha desaparecidoí e dizia·se que tinha. ido. para. a·
câmara.dos deputados; não estava lá,. e afinal apareceÚ· ·em casa de
um deputado. Disse eu: "Isto é umad~s.ordem, :·é necessário: haver·
uma caixa onde se guardem todos os documentos estatísticos." . .
Providenciei, é. assim fui andando sem barulho, não fiz regula-·
mentos nem incomodei o corpo legislativo. Port~mto .aqueles .defei·
tos que há na secretaria o ministro pode emendar muito bem, está
isso ·nas suas atribuições.
.
.
. . ...
Quero lembrar um melhoramento que eu quis fazer, m.as que
não se realizou, porque além de gravemente doente, estive muitÔ
pouco tempo nessa repartição. O q~e achei nequele tempo decerto
hoje não acontece, foi muita ignorância dos empregados; o que pas~
sava por mais hábil redigia muito bem um ofício, extratava tam,bém
muito bem, mas nãoera capaz de examinar um negócio. Não hayia
ali quem soubesse uma lei administrativa da repartição, e eu quero
que os oficiais de secretaria sejam, não doutores, não exijo isto, mas.
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que tenham conhecimento das leis administrativas que correm pelas
suas repartições; é isto indispensável. Tentei fazer uma coleção des·
sas leis, para entregar a cada -~m o seu exemplar, a fim de que es·
tudassem, ·porque .creio que todos aqueles que tivessem boa com·
preensão haviam de querem habilitar-se; porém saí e ficou isso
assim.
Isto aponto para mostrar que não vejo necessidade de dar-se au·
. torização para o arranjo do expediente; e aquilo que não é expedien·
te não deve fazer parte da secretaria; então essa autoridade que
obre sobre sua responsabilidadé,. deve' estar fora, é· daí haver o recurso competente para o governo. Entendo que o governo não deve
administrar, deve .só governar,· e . aquelas:·diretorias· que se criarem,
essas que· administrem, mas então não podem confundir-se com o
·éxpekJiérité da secFetaria·; este·é'·omeu ·modo ·de pÊmsar.
. :Desejo pois ouvir aopinião' do nobre ministro': á\este ·respeito.
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Costa Ferr:eira.
O SR. COSTA FERREIRA - Já é tarde, acho·me incomodado;
por ora. nada: posso' dizer;
ve·rifica-se hãó :haver casa, o Sr. presidente declara a discussão
adiada.
· · ·'
Retira-se o Sr. ministro· com as formalidádes com qúé foi re·
cebido.
O SR. PRESIDENTE dá ·pará a ordem do dia:
1.a Parte. - 1.8 discussão do parecer da comissão de constitui- ·
ção, autorü:ando' o: governo a conceder carta de naturalização: a Em i·
lia Eulalià Nervi; 3.á· discussão dos artigos aditivos destacados :.do
projeto de lei do orçamento de 1854 a 1855, com :as emendas"'aprovadas na 2.a discussão.
·
·
2.a Parte. - 'cõntinuação da 2.a di'scüssão do orÇamer:~to do
império.
.

.

.

.

·:;

'i

I

1.'

291

;

'

SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE '1854 .
Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda.
SUMARIO - Reforma de secretarias. Dircurs'o .do .Sr.
D. Manoel - Orçamento do império. Discurso do Sr .. Costa
Ferreira.
.

.

'

...

As 1O horas e meia da manhã, procedendo-se à chamada, reconhece-se haver número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão e lê~se a ata da anterior; é aprovada.
O SR. 1.0 -SECRETAR IO lê o seguinte

EXPEDIENTE .
Um ofício do secretário da Câmara dos Deputados, em que participa a eleição da mesa que tem de servir no ·corrente mês.
Outro acompanhando a seguinte proposição:
"A assembléia geral legislativa resolve:
"Art. 1.° Fica aprovada a aposentadoria concedida ·por decreto
de 22 de agosto de 1850 ao j.tlTz de direito Francisco de Souza Martins com o ordenado por inteiro de 1:600$.
"Art. 2.0 Révogam-se as qisposições em contrário.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de agosto de 1854. Visconde de Baependi, Presidente -.Francisco de Paula Cândido,
1.0 ·Secretário - Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0 -Secretário. " ·
Do 1.0 fica o Senado inteirado, e a proposição que· ácompanha o
· 2.0 vai a imprimir não o estando.
Um ofício do presidente da província do Maranhão, acompanhando uma representação da assembléia legislativa da mesma província
solicitando o pagamento da quantia de 621:463$533, bem como os ju'
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rosda lei que ela possa ter vencido pelo menos até o ano de.1827,
em' que foi. fundada a dívida geral..dÔ Estado. _.:_ Remetido...à comissão
de fa~enda. ·
· ·' ·
·
· · :· ·
· · ·. .r .:,,;
O SR ... VISCONDE DE ABRANTES - Sr. presidente,~vou. ter à
honra de,mandar à mesa um projeto de resoluç.ão autorizando·· o governo à .incorporar companhias que promovam pesca,· a salga e a
seqa .d~ pe,ixesno litoral e rios desta capital. ;r.:'n1tempo, se.nhores,
· sustentarei esta doutrina,
..
·. · ·· .... '. · · · ·· ·

a

·'

'

Lê-se e fica sobre a mesa o seguinte projeto:
"A assembléia geral legislativa resolve:
11
Art. 1.0 O governo fica a~tor_iz~do. a promover a incorporação
de companhias para a pesca, salga e seca de peixes no litoral e
rios do império, concedendo. às .primeiras que se .e~tabel~cerem regularmente en1 diversas -paragens todos .ou alguns dos seguint~s
favores. ·
,. .
..
11
0
§ 1. • Garan~ia de juros até 5% por tell'lpo que não .passe de
cinco anos. dos ca.pitais -efetivam~Qte empregados na aquisiçãq_ da~
embarcações e aprestos . necessári.os para a .pescaria, e no .estabelecimento de feitorias para o ·serviço da salga e seca, e. abrigo do
pessoal e material das companhias.·..
.
..
"§ 2.° Concessão de marinh~s e terrenos .públicos nàs · il~as e
costas de terra firme para a fundação das ditas feitori~s .
."§ 3.0 Isenção por 1O até 20 .anos: 1.0, de direito de importação das rT1atérias indispel')sáveis:.para o s~ryiçb próprio das companhias; 2.0 , dps direitos de export~ção, e dos de consumo iQterior. do
peixe salgado. ou· seco, produzido· pelas·· companhias; 3.~. do ..recrutamento para o exército e do serviço·.da guarda .naci.onal, a r~speit()
de~ todos.: os indivíduos utilmeQte empregados 110 .s~rviço ~as .companhias; e;4;0 ,:do reqrutamento·para a marinha, m~smo ~mJ~mpq de
guerra, a;~espeito dos p~trões das.~mbarcações, dos:moçp~ ().U :aprendizes menores de ·18ano-s, e dos mestr~s ou diretores dos.Jraba·
lhos e das feitorias. .
.
,
"§ 4,o Prêmios de 100 a 500 rs. por· arrob.a de peixe .salgado
ou seco com perfeição, que durante os. prim_eiros 4 anos for dir~ta·
mente vendido para o consumo interno, ou. exportado pelas ~om~
panhias. ·
..
"Art. .2~0 ·O mesmo governo poderá sujeitar as comp~nhias, ,em
compensação dos referidos favores, aos ônus que julgar co~du~
cente para maior fomento da ·..indústria das pescarias, ·e. aumento· da
população ·mar'ítima.
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''Outrossim poderá, nos regulamêhtos que:flzer, pára· ~vltàr' qUê
se abuse· dos mesmos· favore.s·~ impor, alérh da perda destes,··penas
de prisão até 6 meses, e multa até 1:000$.
"Art. 3.0 ,. Ficam revogadas.·. as· disposições ·em contrário .
.. Paço do Senado~ 7 de ag.osto
1854.- Visconde ·dé' A~rantes~"
O s·R. PRESIDE~TE declara que se vai proceder<aó )sorteio: 'da
deputação que têm
receber o Sr.' ministro dos negóCiosdo império:
e saem eleitos os Srs. marquês de ltanhaém; Hollanda Cavalcanti e
Araújo Ribeiro.
·

de

de

ORDEM:'DO DIA
,

''""
.

..·

't,,

Teve lugar a 1.e discussão do. projeto ap·resentado-pela comissão
de constitUição, auto-rizando o governo· a·· conceder~ carta de naturalização a Emília Eulália Nervi, natural de Gênova, e passa à 2.e~ '
Segue~se a 3.8 discussão, com as emendas aprovadas·: na· 2.e do
projeto apresentado pela comissãó de fâzenda;: dos artigos ·aditivos
destacados do projeto· do orçaniéntó· de: 1854· a ·1855. ·
O SR. PRESIDENTE (depois de alguma pausa.) - Não havendo
quem peça a palavra vou pôr a votos.
O SR. D. MANOEL ~ Peço-a éu. ·
.. .
.:: .
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. D.. Manoel. ·= O ~R. D. MANOEL ·-· Pobre Senado! Disse;,se na sessão de
1852. Pobre Senado!". Repito eu hoje. Nem o governo -co·nsidera :.ol.
Senado habilitado para fazer uma .reforma! O Senado que conta em
seu seio administradores, ministros de estado, homens- estudiosos e
aplicados, cheios de lüzes e experiência! Pobre Senado, répito ainda,
que o governo procura todos os dias desconceituar aos olhos do· país·,
e fazer acreditar que ele para nada serve, nem para decretar reformas das seêretarias! Pobre Senado, que agüehta tudo- isto, ·e que
em vez de atirar com este ministério pelos· ares pela maneira· por
que lhe concede a constituição, isto é, negando o seu apoiô-a.seme~
lhante ministério, condescende corrl:ele, da-lhe todas: as at.ftorizações
que ele pede para legislar, enfim ·parece que reconhece· a sua inca·
pacidade até para decretar as reformas que :a experiência tenha indi;,
cado como indispensáveis nas secretarias de justiça, império,- e estrangeiros!'· Pobre Senado que todos os dias cava a sua- ruí-ria, que
parece que quer justificar a necessidade de uma reforma radical nele!
E quem sabe, senhores, se eu mesmo me verei obrigado a advogar
essa reforma? Quem sabe! Se as coisas forem marchando por esta
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maneira eu serei o primeiro a advogâr a necessidade destá reforma~
para que 'ela se faça pelos meios le·gais, pelos meios:·caiistitücióriais~
Quem· sabei ·
. ,
· Estou persuadido que se C> Senado continuar na· trilha· que até
agora tem seguido, se continuar a abdicar, pará assim dizer, as im·
portantes funçõ·es · que lhe (estão ·incumbidâs pe'H:l ·lei :fundamental,
. se continuar a condescender com o governo pêlâ manei.ra: por qu·e
até agora·. o -tem' feito, o Senado .jüstifica completamente; a. ·necessi ..
dade de uma reforma nele,· o Senado apói'a ·e apóia vrgoros'ámente
aqueles que, talvez para· seus fins, têm<por mais de ümá~vé:Z~cla~
mado pela necessidade 'de:· Uma -reforma radical ·ne·ste ·corpo'' vita·
lício. E porque tomo pelo :senado: o maior interesse/porque: ·o. considero um dos esteios firmes 'do- governo ·representativo, pórque.: o
considero como um.- corpo conservador :qiJe tanto deve ter ·em mira
combater os excessos da· democracia representada> principalmente
pela outra· câmara, como os abusos do p·oder executivo, p'orque estou persuadido que o Senado :co·mo ··está constitUído ·pela· constituiçãO do Estado, dependendo ··da eleição· do'povo ·e da ··nomeação do
poder moderador, preenche perfeitamente os fins· que à mesma cons~
titúição teve 'em vista,· porque' estoú persuadido· que se o Senado
cumprisse fielmente a sua missão,,· se não ·demitisse dê'· si :atribui~
çõe.s que no meu hUmilde modó. de 'pensar não ·pode demitir, não
pode delegar; eu, senhores, ·ainda ergo a minhà vez pará·· pedi i" ao
Senado que reprove esté ·projeto; qüe· não continue· à dar ao governo
autorizações para legisl·ar_; e que· sobretudo não dê :éfrmás aéis adversários da instituição pâra continuarem a ·pedir uma reforma·:· radical
acabando com a ·vitaliciedade deste corpo..
··
. Que esclarecimentos precisa o :Senado para fazer as· reformas
na secretari·a:do império? Saber ·como são ali drrigidos·os trabalhos?
Saber quais sãô as :alterações qüe se :devem 'fazer? São·. estes o's esclarecimentos de que o Senado: precisa? Acham-sé todos -nos relatórios do ministro do império, não: no ·relatório deste ano;, porque· 'o Sr~ ·
ministro referiu~se aos· anteriores; ·e· entendeu que não era p;reciso
mais. do que chamar ·a atenção do corpo legisltivo para elés,:' estando
por conseguinte de· acordo com os seus antecessores· a. este respeito.
Quer o Senado saber quais são ~s reformas de· que'précrsa ·a
secretaria da 'justiça? Leia os relatórios dos ministros, él~s ·ar estão
indicadas.
.
..
Quer o Senado saber quais ·são as ·reformas de que carece a secretaria dos negócios estrangeiros? leia os relatórios dos ministros,
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aí estão elas Indicadas referindo-se até: ao oficio que o oficial-maior
dessa secretaria dirigiu ao Sr. ministro. logo" se o Senado tem todos
os esclarecimentos que são precisos para fazer as reformas, por
que vai" entregar isso ao governo? Por que vai autorizar o governo
para alterar as .leis existentes,. para aumentar o número dos emp~e
gados, para dar-lhes maiores vencimentos? Por que é que o Senado
não faz tudo isto por· meio de um projeto? Por que é. que a ilustre
comissão de fazenda não apresentou um. projeto detalhado sobre este
assunto, como eu disse na 1.a discussão? Para que, senhores, dar o
Senado . ao governo uma auto~ização amplíssima para fazer o que
bem lhe· aprouver a respeito das. secretarias do império, da justiça e de
estrangeiros? Para que uma emenda tão amplacomo:a que foi oferecida pelo nobre senador por Pernambuco, e aprovada pelo Senado?
Pois o mesmo nobre senador por Pernambuco rião foi .há pouco ministro dos negócios estrangeiros, não está mais que muito habili·
tado pelas suas luzes, pela sua inteligência ·e pela sua prática para
propor quais reformas nesta secretar,ia?
.
O que digo a respeito da secretaria dos negócios. estrangeiros,
não poderei dizer a respeito da secretaria do império? Não está nesta
casa um nobre ex-ministro do império que no· seu relatório indicou
extensamente as necessidades. que sofre aquela repartição e apon-.
tou as reformas de que ela carece? Não estão na casa também alguns ex-ministros da justiça, que igualmente tiveram t~mpo de examinar com atenção a sua secretaria,. conhecerem os seus defeitos·,
e as reformas que a experiência tem indicado? Pois, senhores, se
temos na casa um tal complexo de luzes para nos auxiliar nessas
reformas, por que é que um desses senhores mais habilitados não
apresentou ao Senado um projeto nesse sentido em substituição
do que atualrnente se discute? Será isto devido à maldita inércia
que tanto ataca aos brasileiros? Será isso devido .ao pouco desejo
de se estudar depois de certa idade? E é necessário um estudo
. acurado, minucioso e longo, para com todos esses esclarecimentos,
ajudado com a prática daqueles que têrn estado à testa dessas. repartições, poder-se apresentar um projeto que atenda às necessidades que sentem as secretarias a que me refiro? Será preciso que
deleguemos nossas atribuições ao governo, reconhecendo-nos assim
inabilitados. para fazer essas reformas? Não constam elas, como dis~
se, dos relatórios daqueles mesmos que têm assento nq Senado, e
que conheceram praticamente a necessidade delas? Ou quer-se. dar
ao governo uma nova prova de confiança (rindo-se ironicamente),
'

.

296

•.

\1,,

I
r
,.~

I

como. se .não bastassem:tantas que.tem recebidtrdo Senado? Ouer:.se·
ainda abrir uma: nova porta: para. o·patronato,~qüe vai' sendo .exercido·
em tão grande escala? -Já não':nos anunciou ·o :Sr:.ministro dos .ne~
gócios estrangeiros que a: nova reforma por ele proposta na emenda'
que mandou à mesa exigia aumento de despesa?.Não.:é o mesmo que
nos disse já o Sr .. ministro. do império? ·E~ não. é .o-mesmo que, decerto
· há .de dizer. o Sr. minis~ro. da justiça,· isto é,: qu.e todas. estas", refor~.
mas -necessariar:nente -hão de trazer aumento, e•:aumento considerá-·
vel .de despesa? E é quando.estamos a braços.com dificuldades, que
no meu moc:fo _de pensar: são grandes, quanc:io temos dados· muito·
seguros .para assentar,:: um juízo acerca da diminuição. da: nossa \renda, é quando os braços .nos vão. faltando ·:para: a: agricultura,· que 'h ave~
mos de. faze.r essas re.formas à. maneira das .:r.eformas ·da França,.
como dis.se o Sr. :mini.str.o de :estrangeiros.. no ·seu :relatório referin~.
do-se ao ofício de que fiz menção? De passagem diga ao Senado,que.
o relatório. da repartição dos negócios estrangeiros ·não foi feito· pelo
Sr. ministrp;· ~pe,n:as es~.reveu nele o seu -~orne.~.. •. . ..
.. .
O SR~ 'FERNANDES CHAVES '_··Isto não_B~ .·pode provar~··
o. SR·. 1:>: MANOEL ~- Ai.nda dig(;' mais,'foi..feitô tanto. pelo
ministro como foi feito por mim. Não digo qu~ <?::.relatório dos .negócios estrangeiros feito pelo oficial-maior da secretaria esteja mau,,
não senhor,· é. melhor-; do' que ·o da repartição dei fazenda; •que é' Insignificante, feüo · ta ivez pbf. algUm oficial de secretaria como. aqu~fe
que disse que· M. o Imperador era o ~êrbo de :uma oraçãó!' ·.·
Não faço, portanto,· ·censUra· algUma áo relatÓrio da repartição de
estrangeiros'; mas afirmo que ere foi tantô es"cr~tá' pelo. ~r. ministro
como po'r mim, e possop'rovar isto porque à minha políCi~:l·andél muito
ativa. Depois, quem lê Com atenção êsse relatório, quem conhecê
o esti1o do Sr. ministro; há de concordar co~igo: 11este;\juízo. 'O 'Sr~·:
ministro tem u'rrrestilo especial muito cónhecido, .. quet falando, quer.
éscrevendo. E, senhores, não há' aqui censuras, ·potqÚe preib' que ·hoje,
senão em todas as secretarias, ao menos em âlgúmas, segundo os
respectivos regulamentos, os oficiais maiores são obrigados a fazer
oS relátórios, já se sabe,· hão de receber as ordens e instru~ões· dos
Srs. ministros~
Mas quando se compara· o ofício que o oficiai-maior da secretaria
de estrangeiros dirigiu ao Sr. ministro desta repartição ·com a redação
do r'elatório, conhece-se. perfeit~hn-ente que () estilo ·desse ofício·, que
é 'bastante longo, que . compreende umas poücas ·'de páginas escritas,
é semelhante ao estilo do relatório; as palavras·do ofício são as mes~
.
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mas do relatório nesta parte, donde eu concluo que:·•.o: oficial-maior~
da secretaria tendo dirigido ao nobre ministro o .ofício .a que! me re-;.
firo, e de que logo":• lerei parte r consignou··. no .relatório . :as ·:·mesmas)
idéias que estavam no seu ofício, no que é ,relativo à: secretaria;~
porque esse trecho do relatório ..é .o transunto.. do.ofício.
.. :.·
·Ora; não disse e'-' aqui el11 uma das sessõespasS'adas que o Sr:
ministro nada tem que fazer? Pois, senhores;· tim ministro dê ·Estado:
que pega em um lápis, que se apura o mais qúe é possível ·:na letra~ .. i
(Note-se, o nobre ministro tem uma bonita·letréf, e -eu lh·a inVejo) que·
escreve com toda; a delicadeza .u·ma mfnuta( neste· sentido: ~Acuso
o ofício que V. Exa. me dirigiu em data ~de •tanto·s comunicando•me:
que Sua Majestade. vai melhor; e tendo levado<·este·ofícicfà· presençá~
de S; M. o Imperador, recebi ordem para diier-lhe qüe o mesmo au;.
gusto senhor. fica inteirado· etc.", dá· provas:. de·· que: tem :nn.iito qué;
fazer? ·
·. .
'·
O SR. F~RNANDES CHAVES - Nessa o'casião' podia n~o · te·r. ·
O SR. D. MANOEL.- Então é melhor. l~f os fo_lhe.tins. {é jus~
tamente, senhores, quando estes fatos ·se dão' •qu~ se vem pedir
aumento de empregados para a secretaria, novâs divisões, ·e ao mesmo tempo acréscimo de despesas? . ·
··
' .. . ·
Senhores, um d~s empregos mais be.los hoje é o de oficial da
secretaria
de negócios
estrangeiros. Em
·regra,'.
os .oficiais destà se·
.
:
.
.
.
cretaria entram para a repartição às .10 ,horas, e saem às 2, têm apenas 4 hor~s de trabalho por dia, e percebem 2:400$, sendo 1:200$
de ordenado, e 1:200$ .de emolumentos; às que são chefes de seçãp,
que são quase todos OS.. oficiais .da secretaria,. com exceção de U~
SÓ, creio eu, têm além disto uma. gratificaÇão de 800$; de maneira
que quase todos os .oficiais. da secretaria
negócios'. estrangeir-os
percebem anualmente 3:200$ de ordenado,.· emolumentos ·e ·grati~
ficação,' trab~lhando' apenas' diariamente 4 horas,.· com· exceição de
um ou outro dia de saída de paquete, em que o trabalho dura mais
algum tempo, e não é para todos,· é só. para alguns. ..•
.·Eu estou referi11do estes fatos que. foram contados· em uma
carta anônima muito longa e muito bem escrita, que até. supus qu~
era obra do Sr. ministro dos negócios estra,ngeiros;. está com. uma
letra tão bonita, apesar. de fingida, que eu julguei que o nobre minis·
tro tivesse feito isto de propósito para que eu o referisse no Senado;
mas creio qye a carta anônima contém verd.ades. A refor111a pedida
pelo nobre ministro no seu relatório é um verdadeiro luxo, é um apa- ·
.
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rato;digo mais; 'é uma velé'idâde do oficial~rriaior ·dê seéretaríá/ porque·cr·n.obre mini'strô clirâ·poucodistb. :.· ' . ::. :.: ·, . ~· · • .. ,[,:··,, ...
· :· ;:Pârà'eu ·mostrar, 'Sr. presidente, que ·nãb .s·e trata: s'enãcfde .árranjos, honras e dinheiro, vou ler ao Senado algumas passagens.desse
ofício do ·ofiêiál~maio'r, que. são na verdàdé digiiaS' ·dê serem :lidas, e
v.ou mostrar·porque· é· qúe se quer essáréformá·. Nãb'líár\ecessidadê·~
s·ehh<freS:, ·de semelhante refórma; à secretaria>ab8::négó'ció's:::estrâh~
gei r'os··; te rir' ta IVez ·mais gente·: do .que ;·é· prêcisõ,: :parff' 'o~-· serviÇo :·dei~~
e a·prova·e que·- 'o•trabalho; como·]ádisse,'dúrá;·auiqüâtrohôràs~ ordP
i'iariatiü3Ate·; co·m· éxceçãõ'dô dia erri que::·saem os·paqü~tes;>Eu não
lerer·:agora :o rartigo 'do" r'elatóri'ó-•reh:itiVo''à·.-secrêtáfià, ·porqüé/tàlvez
ténha>de ·o ler quando '';discutir·; o. orÇariientó do' 'ministério' ·de :estrangeirOs\: e·: porque: esse ártigo nãô' é' ·mais do que o<'frarisurito do··que
está' :'nêssé. ófíció. dirigido' ::pelo' oficialimaior aÓ' s·r: mrnistro· 'em· dâtâ
do' :1 ;o 1dEF'triâió deste ânó;'· lerei apêriás parté .do ofíció} isto' é;:· a '··sua
conclusão, para que o Senado veja o que vamos ter na se·cretaria de
éstran~rerrõà/-pois é isso decertó o qüer (), Sr. ·ministro ai)rov~ no.
seu·~rela~ório;e-dqüe se há de fazer :na:·seCretâria ..·Diz·o~ófíclo;cõh
cluindo: ·"se·gundó esta minha exposiçãô etc. (L:ê.FÔeveria 't{pessoa·l
da 'secretaria· •de: estaco dos :·n·egóCios' :estrangelrbs. ser; dividido do
segàinte: màdó:::_:1.0 ; direção,:·u·ma subdirê~ão -~~·.··~:'política·:· 2~o.· ·di.reçãa:
umà slibê!ireÇãó'::comerciéll; 3.0 ; di'reÇãó,·uritá subdireÇão cohteinciôsà;·
4:o/·din3ção(U'rha subdire·çãó, limites'; s.o: ~üma···seÇão';: ê'oritabilidade:
6.0 {'Umà dita<chàn·celaí-ia; 7.0 ~ :um arquivista,: úrn ca~fünto."i · '·.·: ..
Refere-se principalmente ao que está em"·uSêf~em Frânç'a.-·ora,
adotar-s·e: em ::um :país qUe· com'eÇóu ·ontein' :o· mesmo; 'Sisteúnâ de reforma. qÚe. se 'ádotôu em Françá, aonde·. há rriÚito'- ~rabàlho/ e::berta~
mente ~ri'ão ·:·conhecer ·a ··diferenÇá do~r ·aois· ·país~s~ ··•·se' :ria Eúrôpá sê
dissief·'que· rio'·Bràsil· um:, rninistrÓ. faz: minutas :pôr soa mão':i_:a· Üfpis,
e cohr'léfr'a boriita,·para ·sê fazer o ofíêiô ãcüsàrido·a:·recepçao· de
ôlitro~~·nã'ó's;e ·âcrédita,•hã de se dizer:;~ isto··· não põssíveh é unia
fársidâdé~-::; o-qüEfme·faz crer·que o ·nobre mini~fro de ~sfrancieiros
gosta de escrever em lápis, fazendo letra bonita,·.~ :quandO ··não 'tem
matéria ·mais:rmportante ·em qué se·ocupe·, ocUpa.:se:desta:S ninharias.
·:.:Agora vamoS''. honlás que .·o ofício c pede· 'p'i:irá ·os e'lllpregados
da s~eêretaria ;qj ·oficial~rhàior•liá de ter ás' honras~·-ae·: én~-i~do·· extra·
ordinário· e •·rnh1istro• )>lehi'potenciário! E 'que ·tal!' V.' Exá.:>sabe."~sr.
presidente,·:,'que' 'ilós nãó temos embaixadores,·: e':-este alto· carg"o :só
poderá realizaf~se em Lima. circl.mstâhciá extraordiriãiia, cômo;''·por
exemplo,·· para tratar do casamento de ·algumas:
das 'nossas
prince1....
..
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sas etc.; a não ~er este caso, nunca será .preciso que tenhamos um
embaixador, e então pode-se dizer que entre nqs a maior categoria
de diplomatas é a de _enviado extraordinári.o e ministro plenipotenc-iário.
. ..
Pois bem, senhores, o oficial-maior da secretaria de estrangel~
ros quer que se lhe dê a categoria de enviado extraordinário. e .ITii:nistro plenipotenciário, como vou ler no seu ofício; o regulamento
de 1852 não determinou o cargo diplomático que deve corresp~>nder
aos êmpregados :da secret~ria de estado. dos negócios estrangeiros,
mas seguindo-se· o uso geralmente admi~ido,_ e vista a naturez~:;dos
trabalhos da repartição dos negqcios.· estrangeiros, ao oficiabmaior
deveria pertencer, como se declara em outros regUiamen~os estrangeiros, e nomeadamente no de Espanha,_ a1 categoria de. enviado.-ex7
traordinário e ministro plenipotenciário, aos ·di retores. pelo menQs a
de éncarregado de negócios, e aos outrps empregados corresponden~
tes categorias.
.
, -' ·
Enfim, senhores, o governo, para galardoar .:a um moço., qlJe lhe
fez, por exemplo, serviços eleitorais ou outros de.sta _ordem, n()meia
este indivíduo oficial-maior da secr~taria· de negócios estrangeiros;.
desde este dia é este indivíduo considerad_o na categoria de enyiad()
extraordinário e ministro plenipotenciário, tem por cons.~guinte:~~mél
carta de conselho, e por conseqüência o ~ratamento de. ~e.n~oria. Ora,
aqui está o que se pretende com esta reforma .- honras. e dinheiro
-, porque já o n~bre ministro nos disse que o aumento de d.espesa
se tornava necessário.
....
.
O nobre ministro o que quer pois ,éter afilhados.a qu~.m distri·
bua boas fatias de pão-de-ló; por e~emplo o ·Oficial•maior d~ secre;.
taria, que hoje faz 6:QOO$ pouco mais. ou menos, entre ~rd~nt:tdo,
emolumentos etc., passará a ter 7:000$, terá a cat~goria: de. enyiado
extraordinário e ministr() plenipotenciário, terá. carta ..de conselh9, ~
os mais empregados, os chefes das diretotias, qi.Je também.hã,9;de
ser afilhados do nobre ministro, hão de ter a categoria de encarr~ga•
do de negócios e~c.
Eis, senhores, em que se cifra a reforma da secretaria de es~ran
geiros; não há necessidade nenhuma de tais reforml3s .. A secretaria
est~ dividida,· como as outras, em seções; essas seções têm os seus
chefes, estes chefes têm outros empregados, amanuenses, por exemplo, com quem dividem os trabalhos, e tudo se faz regularmente. Se.·.
algum trabalho mais pesa sobre o oficial-maior, é porque ele o quer,
porque tem a pachorra de receber do Sr. ministro de estran~eiros
.
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minutas de ofícios escritas-em. lápis por letra llonita,· e copiá-los pelas
suas mãos,. o que. não é trabalho do oficial~malo~,: ma~i sirrr :de· qualquer·"·óutro . oficial ou amanuense. · E· força :é cp:nfessar,' ·senhores,
oficial-maior é homem de muito trabalho, e· até. creio que ·ele tém
arruinado a sua saúde com O- trabalho excess'ivó qu·e faz sem ne·cessidáde alg'uma, o:que não aconteceria se divldisséro':trabalho por to·
dos:os empregados, e então tudo :se·- faria facilrrientit"· "· ·
.
· :Ora;: senhores; uma repa-rtição que nãcf exige mais :elo·:· quê 4 'hb~
ras de trabalho·por dia, precisa de:uma reform'a à imita'ção· dá Espanha:; :da,: França, de.· Portugal ·etc~? Pois. nós preÇisamos· ter: esses~ slib·
secretários de Estado que tem ·a França? .os.·nossos•·negóéios ·são·
hoje. tantos. que demandam uma reform~ semelhànte·; unicamente
para· se dar grande consideração aos empregados e mais dinheiro?
Como mostrou o nobre mil1istro de estrangeiros a nece·ssidade da
emenda que apresentou? E em que ocasião a apresentou? Quando
eu não a· podia combater; foi justamente ·quando ·tinha esgotado as
minhas vezes de falar que S. Exa. teve a pouca generosidade de oferecera sua emenda, a qual não foi adotada em ·consequênéiá da ·outrà
apresentada pelo nobre· senador por Pernambuco, qüe mereceu o assenso do Senado;·• Pois vai o:governo,· senhores, ser armado; de um
tão grande ·arbítrio -vai' elevar o oficial-maior da" secretaria à, categoria de enviado extraordfnario :e mh1istro plenipotenciário; e, os_ OlJ·
tros empregados à categoria de encarregado de negócios etc., vai aumentar as ·despesas pára galardoar os indivíduos dá áfeição, do peito
do~ nobre ministro.: Não há: senão o desejo ·de :arranjá!" áfilhados,· ou
sejam: ·parentes, ou amigos, ou protegidos do governo, dando-lhes
honras e dinheiro,: e sem a menor necessidade. A repartiÇão dos
negócioá.:'estrangeirós teve: uma époc~ de··algüm trabalho, màs,fói
excepcional, foi .na:ocasião.das ·nossás graves questõe~·:·com o m'inistro Jnglês;. teve também época· das qüestões com as .repúolicàs' do
Prata; mas, Sr. presidente·; tirando essas épocas excepcionais, à secretaria dê estrangéiros é uma das mais fáceis que· há ·rio império, e
é: tão fácil· que nem s·e ~exige que o ministro· saiba falar~ francês oU
inglês; de maneira que carece de.intérprete quando tem de:tràtar corn
algum estrangeiro; acontecendo~ que· negócios de grande importância
e. segredo· são confiados a intérpretes.
· ·· ·
Quais são, portanto, esses grandes trabalhOs que tem a seéretaria de estrangeiros que :não possam ·ser expedidos -cóm os empregados· que existem; quando o ministro até. tem tempo para fazer letras
bonltas' pintadas ·a lápis minutando ·ofícios'" ~o sentido .em que. falei?"
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uma. verdadeira: rnanla essa das diretorlas. No> tesouro; há ..quatro
bispos que .são os quatro ·di retores: lugares bons •. ·bem,, remunera~
dos. . . 1:800$ de. ord~mado por ano. carta de consel.hó. e membro·de
um tribunal! Todos os mais .ministros tiveram .inveja da::nova erga~
nização do tesouro. todos querem diretorias .. ,
. -~· ., . · ... ,,
E,_· Sr .. presiq_ent~. feita a reforma . . pelo . gove.rno •. -pod~ :V,, Exa.
estar certo de que ela: não há de sofrer a menor alteração •. e que
Senado lhe fará uma cortesia muito profunda em sinal. de •. seu. assen·
timento; há d~ .mesmo render graças ao·.governo. por ter. apresentado
um trapalho tãó minu_cioso, e por O· ter:aliviaçlo desse ônus .que ·devia
pesar sobre ele. : · ·, . .
·.
. ..
_,._ '·'· ·
. Ora, senhores, pode-se tolerar semelhante. esbanjamento dos.'dinheiros públicos? Os oficiais de secretaria. estão satisf~itos com. às
seus ordenados, e ainda o Sr. ministro não quer ·deixar . a pasta :sem.
aumentar-lhes os. ordenados, :sem esbanjar os: dinheiros •públicos;
Não basta o esbanjamento que se está fazendo em Montevidéu,? :E
a propósito, .hei de ler uma carta notável que recebLdali dando~me,
notícias circunstanciadas da maneira por que lá correm as coisas.
hei de ler até os nomes dos indivíduos· nessa. carta mencionados.
como se tem dis~ribuído o subsídio dado pelo Brasil.. ; · · _,••;.,.,
Não é istQ,: $r. pr_esidente. como .disse •.• desejo unicamente. de·
esbanjar cada vez .mais os ·dinheiros públicos?· E o, :nobre senado~
por Pernambuço que lamentou em uma das sessões passadas•:a ~re·
forma da aula do comércio por causado aumento de despesa. vai ·dar
autorização ampla ao governo. para reformar as secretarias. refOrmas
que hão de trazer grande despesa, como S~ ·Exa .• terá..de .observar~
para o ano? Embora S. Exa. possa erguer a sua eloqüente: voz . nesta·
casa para as. fulminar. elas hãct de ser aprovadas: tais quais., : >· ·
O nobr~ se11ador já deve .estar habituado a ver. pela ,prática .não
interrompida que as re.formas são sempre aprovadas . ou expressa.
ou tacitamente pela a~~embléia geraL E o. oo.bre. senador· pode ter
confiança neste governo? Não. não é possível •._não. pode. Considera·.
ções próprias .da posição de S. Exa. pod~rão obrigá-lo-a não sair ét
campo coni a sua lança, !Tia~ o nobre s.enador .em seu. coração: não
poâe ter confiança neste min!stério, pois~ que ninguém conhece m~
lhor o chefe dele do que o nobre senador, chefe que não sei'.se. ai~
guma vez não o comprpmeteu terrivelmente.
O nobre senador. já, se vai arrepiando com as ·reformas que im·:.
portam grande despesa, e se até arrepiou com a da .aula do .comér·
cio, que segundo o projeto apenas trará :,um aumento de 5:000$,: o·
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nobre senador me'. parece: não devia dar· essá prova. d~ confiança âo
ministério dando·-· uma ~~uitoridadé:tão ampla ··quEr consignou:·na:soa
emenda e que o Senado aprovotf em segunda ·dis.cüssão .- :. :
· ,
... o ·que eu disse:;a: respeito::da;:secretaria 'dós; negócios 'estr~ngei
ros··não o.;poderei dizer :a' 'respeito~ dá da 'justiÇa' ·e dó~:inipérlo?- Se~
rihores, ~estou persuadido .:de: que >com·. o :pessoal qué'->exfsté 1 n'éssâs
secretarias o serviço se. pode .fazer~ .regul'arnien'tE~. Ouândo ·d(go' 'pês:
soai, :n~o queró afirmar:Jque:.ele: :sejá habilitãdb;: digo: qüe ·o nume·ro
é suficiente .e muito ·suficiente~ para-lcf sérviçó2 ·· · · · · '· · . · ··
· -· . · Per-gunto eu: qüais .·são os<~hegócios déss'as ·répartiçõés :qÚe estão.átrasados? Nãó me' consta. Creio qu(fos ministros trabãlharn· regularmente;-• creiO'' que es·sas .·.'secretarias: dão· "expediente a todo· ó
trabalho, creio<que .não '.há· demora ria expediçã·o''dos ·negócios. ··Parece:me portanto ;que· i~to .nãc>::é ·mais dd-~que üm desejo de imitaçãO;:
O tesouro,·:·cómo:disse;::teni quatro di retores;; pois 'bem·,· por :qüe<as
secretariassda:.jüstiça.:.e·:de ~estrangêiros··não' hão· de· ter pel~:ni~·no~
duas oú três?·Aqui está:'a;pergunta qüe fazem os:srs~ ministros.· Pois
até agóra··alguém·pensava em -diretbrias· nessas ·secretaria.s? .. Não,:
fala~se nisso d·epois da-:~réforma do tesouro.
·
Senhores; .é. bem 'notável, o:, prin~ípio:, do ofício do· ofi,cial-maior ;da'
secretaria dos :negócios· estrangeiros: ·~Até há bénfpouc(f tempo duvidava~se da:,:importância que· tinha este repartiÇão!"· 'oe.;frian~ira'·que
foLó ~oficial-maior ·que nos· veio :·demonstrâr essâ ·importâ.ricia! Os ve1hos: do.: :seriàdcf até· agoraJ não sabiam ·que a ·seêretaria ·dos negócos·.
estrangeiros era . muitcf'.. importante: .creio. que .o' nobre senador .:·pór
Pernambuco quando:foif~regente duvidou da importânCiá'desta ··secré··
tfia~ po'rque·:i:r·coisa'é de:·pouco tempo. · .·:.
· ·;;
·
. -•·:
"Parecia ela destinada (diz· ainda o ofício) ao mêro expedie~te' e
de ·nenhum alcance :político.~ ··Ora. não há nada 'mais: ridículo. ::nem
mais irrisório~·é um:·oficial~maior que diz'qüe·;.:.: dê até hã bem pouco
tempo a s·ecretariá'dos-·negócios estrangeiros êra de ·m.ero ·axpedien~·
te ... - Ora,· o nobre senador o Sr. visconde de' Abrantes não me dirà:
se no seu tempo não deú a maior importância a i.'esta repartiÇão? ó
nobre senador pelo Rio· de >Janeiro que foi 'há' muito tempo 'mirilstro;
não .me dirá se no:seú te·mpo não consideroü' igualmente dá::maior
importância esta: repartição? : ·
· .:
··
·
·: ,.,Que·,·censura se:.faz íá<todos os ministros/'inciUsivt:f àqueles qüe·:
estiveram à testa daquela repartição depoi·s da maióridade(t- de :há·.
pouco·tempo. a ·esta'. parte::que· sé' prihcipi~(a ·julgar ·da importância'
da secretaria dos negócios estrangeiros~· quern sabe se esse tempo
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data da entrada do atual Sr. ministro para a repartição?.Mas o nobre
ministro não estevej~ à testa dessa ,repartição, e porventura julgou
S. Exa. que ela era de pouca importância!
Que censura feita por um empregac;lo subalterno, que proposição
tão exótica, tão absurda, tão. falsa! Que censura. tão infundada a tantos
dignos membros d'esta e da outra casa qu_e ocuparam o .cargo de~,mi·
nistro dos negócios estrang~iros! Ora, o nobre ministro não. me dir.á
se _quando foi pela primeira vez .nomeado ·para este importante ·car~
go deixou de reconhecer a importância da s.ua secretaria?
"Concorria rnuito para esse juízo a falta: de publicação· do. respectivo relatóri'o etc.!' $enhores, os relatórios. de ordinário ficam
nas câmaras, não se repartem por mais ninguém, só se é pelos pre·
sid.entes de província e membros do corpo diplomático; às vezes.· se
publicam nos. jornais, em todos os tempo eu;vi cópias dos relatórios
nos jornais, em todos os tempos houve sessões: nas câmaras e dis~
cussões sobre pontos de alta política, política dirigida pela repartição.
dos negócios estrange.iros. Qu~m é que nesSes. tempos duvi~ava da
importância da secretaria de estrangeiros? Ora, ·O nobre ministro não:
podia dizer ao seu oficial-maior que não pusesse. isso no seu ofício?:
Não viu nisto uma censura forte a si e a seus antecessores?
Tudo isto é para fundamentar a necess.idade da grande reforma
modelada pela França, ·Portugal e Espanha; tudo i.sto para se :fazer
a divisão eni diretorias, ter o. oficial-maior: as honras ·.de.. enviado:
extraordinário e ministro plenipotenciário, e os outros oficiais as de'
encarregado de negócios, já se sabe, com o :competente aumento de
ordenado! Senhores •. não basta a lei que organizou o corpo diplomá··
tico, que trouxe grande despesa, e que .dá um arbítrio. extraordi·r
nário ao governo?
Em virtude dessa lei, se está em· qualquer .corte um empregado·
de_ que o governo não gosta, e quer substituí-:! o por outro,. diz - fique
em disponibilidade ativa o~ passiva. - Se· é ··passiva, tem menos;·
se é ativa, tem mais ordenado, e entretanto arranja~se o ·afilhado.'
Ora, veja o Senado, que despesa se vai fazer com este ramo de:
serviço público! Mas o Brasil está riquíssimo, as rendas crescem,,
a colonização, como di~se o nobre senador pelo Rio de: Janeiro, vem.
necessariamente em grande es.cala. Deus qu,eira que ele diga a ver·.
dade e que eu seja, falso profeta, mas c~eio que desgraçadamnte
não o hei de ser.
Senhores, estamos em tais circunstânc.ias relativamente às nos·
sas finanças, que nós não podemos sem crime, também há crime no:
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parlamento, aumentar as despesas, senão quando esse aumento for
reclamado pelas necessidades públicas. Ora, o que vai fazer essa
reforma? Aumentar as despesas; e essas despesas. são reclamadas
pelas necessidades públicas? Digo sem medo de errar, não, senhores. Entretanto o ministério o que quer é aumentar a clientela por
meio da corrupção, da corrupção alimentada pelo ouro, e a pobre
nação que pague .esse esbanjamento, esse desperdício, essa corrupção e .esse patronato.
Pobre nação,·. que podes dizer o mesmo que Cícero dizia de cer-·
tos cônsules romanos: O quão ridiculus habem~s .~onsuh!s.
Sim, porque quando os mir1istros não atentam para o estado do
país, quando só têm em mira a clientela, quan.do conhecem que o
meio de tornar esta clfe'ntêla~·mais numerosa, e ~ssim 'segurarem-se,
~. q e111prego ,dos dinheiros. públi·cos, pode-se apl.i.~ar a ele o que Cf•
cera. dizia dos cônsules de Roma. Não .basta que ordenados pingues
t'os·se·m dados aos minirhros. ·(hoje estão'· bem ·pagos, .em geral não
merecem o ordenado que lhes dá a nação), é necessário também
agor.a descer a todas as ~mais outras classes de: empregados. É necessário ainda. empenhar. mais ·a naçã·o cujas rendas decrescem, cujo
futuro se me antolha triste e melancólico.
Sr. presidente não sei se já chegou o Sr. ministro do império ...
O SR. PRESIDENTE - Jã' chegou. Se o que o honrado membro
tem de dizer não exceder de um quarto de hora pode continuar.
· O SR. 'D. MANOEL - Ténho de examinar ainda os· mais artigos
do projeto, e não.o pósso' fazer em tão curto espaÇo.
O SR; PRESIDENTE . :. . :. . Nesse ·caso coritinu~ará o honrado membro na próxima sessão.. '· ·
o·· SR; D . MANOEL -··· Bem. ·
O SR.: PRESIDENTE..:....:... ·'Â discussão éstá àdiadà.
IntroduzidO o Sr. ministro ·do império co·m· as· formalidadés
estilo', prosseguiu a 2.a discussão adiada do orçamento do império.
, ·.b sr·. ·Costa·' Ferreira pronUnciou um discürso. ·· ·
::Dada a hora, fica a discussão adiada. Retira-se o Sr. ministro com
as: mesmas formalidades: com qUe fora recebido.
O SR. PRESIDENTE designa para a ordem do dia a mesma de
hoje.
Levanta-se a sessão às 2 e meia horas da· tárde.
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SESSAO EM 10 DE AGOSTO DE 1~54

. ·Presidência do . Sr. Cavalcanti de La~erda . ·
'

'

'

'

.

'

SUMARIO - Reforrna de seÚetafias e outras. Dfscur·
so do Sr~ D. Malioel - Orçamento ao impéri6~ .Discurso·
do Sr. Fernandes Chaves.
. ·.
.
As 10 horas e 3 quartos da manhã, reunido ·numero suficiente de
Srs. senadores, abre-se a sessão.:: Lê-se e aprova-se a ata anterior.
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê o seguinte . , · ·

EXPEDIENTE
Um ofício do Sr. ministro dos negócios dajustiça remetendo os
autógrafos das resoluções, nas quais S~-·. M. o Imperador consente,
aprovando as aposentadorias concedidas ao desembargador da: rela~
ção do Maranhão e presidente dela João CapJstrano Rab.ello, ao desembargador da mesma relação Fernando Paçheco, Jordão, e"ao desembargador da soqr,edita relação João eândi~o· de DeUs e Silva. Fica .o Se.nado inteirado, e.· participa-se
à câmara
dos qeputados.
.
.
Outro. do Sr. ministro dos negócios da guerra, devolve~do os
requerimentos de José Joaquim de Lima ·e Silva Filho; .. e~Eduardo de
Sá-Pereira de Castro, que pedem passagem:para: o corpo de estadomaior do exército, e informando sobre os,mesmos:- A quem fez :8
requisição.
· ·
Acham-se sobre a mesa, remetidas pelo cônsul geral do Brasil
na Prússia, diversas ·memórias, cartas e mapas, sobre:escolas e cons·
trução de fábrica de açúcar de beterraba, contra a emigração para o
Peru, e recapitulação sobre assuntos relativos à distribuição de ter·
ras e à col~nização. - Foram para a secretaria.
'

'
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O SR. PRESIDENTE ~declara que se vai . proceder ·ao sorteio da
d.~e~t~çã9_ que:.~e,m.. de. r~êeber ·.~ Sr .. ~inJ.si~o· dos_._negÓq_ios·. :d~. irn~
pério, .e. saíram eleitos os Srs. Soares·· de Souza, Souza Ramos, e. Lopes Gama.
'
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ORDEM DO DIA.
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··.··. · Continua a 3.~ di.scussão, adiada pela hora, do .projeto.apresentadé) pel,a cómis~ão de faze~dà, dos artig.Os aéli~ivos'destacadosi d~ lei .
do or.çâme.rito 'de Ü354 a. Ü355, pom. ,as ."emêndãs aprovadas ·.nà 2.1
discussão: ·
, ..
· ·
· · ·· ·
· ·
·
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'ci~R·. PRESIPE~TE- .1em'a palavra-~o )Rr~ ':1):.~ ,Manoel: ·':

... ,,

'
,presid_ente, a

. o. SR.

D. MA~QEL .-. ~gradeço ?-.· V .. !;xª ~ ( Sr-.
bondade . :que. teye .comigo .011tem :Permitindo.: q~e e,u :i_n~err9m,pesse
o meu discurso para que não ficasse na sala-.imediata .o Sr. ministro
do império, tendo V. Exa ..marcado a hora .do meio dia para principiar a discussãoAo ~orç~rn,~nto .daquela. repart_i.çã9. :O~al~ que o pr-e-.
· c_edente .que· v... Exa.. acapa de .est_abelecer-sirva de regra·par~ o
futuro..
Ontem, ~r. presip.ente, propus-me demonstr:ar que o,·projet~2 que
se .discute é desairoso élO Senado; não repetj_r,.~i o: que cmtem di~se
a ~ste respei~o; -~ropús-me também: .demonstrar· que as reformas :que
o gov_erno. pretendia fazer nas secretarias da justiça, _império e :estrangeiros,- .e.stão mencionadas em diferentes, .relatório.s ;destas repartições; e que por conseguinte o Senado:está mais que_.muito haqilitada,,paradecretá-las, pois que se acha munido de todos o~ esclarecinJentos, de todas as·.· informações que o:_podem orientar neste
trabalho.
,,, ··
....
.··.Demais, na casa 1estão diferentes membrqs .que por diversas ve~
zes têm estado à· testa da administração. do; país,· quer na :pasta .·po·
império, quer na da justiça, quer na. dos negóci.os· estrang.eiros; ·e, me
parece, senhores, que estes honrados membros estão. muito habilitados para .apresentarem um projeto de reforma. para ·repartições.
Ontem .ocupei.-me especialmente da secretaria de. estado dos ·negócios estrangeiros, e·, tendo lido alguns trechos :do, ofício que o. ofi-.
cial-maior desta s~cretaria dirigiu ao Sr. ministro, .em data de 1.0 de
maio, e· combi.nado. este ofício com o·· artigo~do· relatório .relativo à
secretaria, mostrei quais eram as bases desta reforma, mostrei .·o
que é que o Sr. ministro vai· fazer se porventura passar a autorização
que se quer dar ...
,
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Senhores, sabe o Senado o que se _quer fazer na repartição de
estra~geiros? Quer-se estabelecer um sub-secretário de estado, quer·
se cometer a um sub-secretário de estado todos· os· negócios
poucas exceções, quer se tornar o ministro um quase autômato! Na•
turalmente o ofícial·maior da secretaria de estrangeiros lembrou-se
do que se passa nos outros países aonde há sub-secretários de esta·
do, os quais muitas vezes são tão hábeis, sendo mais hábeis do que ·
os próprios ministros. E a propósito citarei o 'que se passava· com
um publicista notável· çtue· era sub·secretárib d~ .estado da Âlemanha
quando era ministro prínclpé de Motternich; ·esse homem ..distinto,
estadista consumado, de um saber profundo,_ .que mesmo foi conde·
corado com a dignatária do cruzeiro, fazia to.dos- os··· papéis ·de mais
importância,· tudo quanto havia de importante éra feito por· ele!' Isto
trago ·para provar que surtiu éfeito em alguns países os sub-secretá·
rios ·de estado sendo homens tão conspícuos, serão mais do que o
próprio ministro de estrangeiros;· e agora acrescento, é justamente
o que pretende o oficial-maior da secretaria de ·estrangeiros entre
nós, isto é, ser considerado sub-secretário de estado, e tomar a si
trabalhos de que ainda nenhum oficial-maior no nosso país foi en·
carregado! Eu vou ler um trecho do seu ofício~ notável, para que o
Senado veja o que quê r para si o Sr. oficial-~aior: ··"Deveria com.;
petir-me a preparação das instruções de maior importância. " Isto· é
muito notável! A preparação das instruções de·· maior importância!
Não é o ministro, não é essa secção do conselho de estado que con.;
sulta sobre os negócios da repartição de estrangeiros, é o sub-secre•
tário de estado que há de fazer tudo! A preparação das instruções
de maior importância que tem de ser expedidas aos nossos agentes
ou representantes em países estrangeiros! ... Ora, senhores, qual
seria o ministro de negócios estrangeiros tão asno, permita·se-.ine a
expressão, que incumbisse a preparação de tais. instruções ao oficial·
maior da secretaria?.· Era necessário que o ministro fosse um gran·
díssimo tolo.
- O SR. FERNANDES CHAVES dá um aparte.
O SR. D. MANOEL- Pois o meu nobre amigo ·acredita que haja
ministro de negócios estrangeiros ·que possa ser inferior a um ofi·
cial-maior de secretaria?
O SR. FERNANDES CHAVES - O Sr. barão de Cairu não foi já
oficial-maior?
O SR. D. MANOEL ~ Mas foi ministro.
O SR. FERNANDES CHAVES dá outro aparte ,que não ouvimos.
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· O SR~--- D. · MANOEL - Digo que nenhum: ministro hábil entregará este .trabalho ao· ofiCial-maior.. Só. sé o. meu nobre amigo -admi·
te ·que para a pasta dos· negócios estrangeiros pode ir. um homem asno. Em .trabalhos desta ordem o ministro deve antes consultar a sec·
ção respectiva do conselho de estado; mas .cometê-l"os ao .ofi-Cial.;
maior, incumbir-lhes a preparação das instruções de maior importân·
cia para os .nossos ~gentes e· representantes· em. países estrangeF·
ros! Não. é possível,: senhores, e entretanto ;esta idéia está·expen;.·..
di da no relatório: do nobre ministro! Eis por· que eu digo que este r·e.;
latório ·não é ob.ra'::do nobre ministro; naturalmente o ·leu e assinou,
mas escreveu~o .tanto como eu o escrevi.
· .·
Qual é o ministro hábil que entregá a elaboração de uma. obra
importante a qualquer pessoa? Se porventura o· assunto· é dê tal ordem que o ministro precisa ouvir sobre ele a opinião de homens in·~
te! i gentes; conhecedores da matéria,· tem à secçâo respectiva ~o.
conselho de estado- para consultar.
.· · ··
·.Vejam 6s nob'res se·nadores· as reformas cjue se vão operar··-~·~
secretaria dê estado :dos neg-ócios estrangeiros; vai-se triar um subsecretário de estado; que é o oficial-maior, o qual faz do minist~Q
um ·autômato, e o. Sr; oficial-maior dá a razão disto riesta p~rte do
seu ofício:
..

. "E sabido qu~ o mii1istro com .as ocupações . em.uma das duas
câmaras . O!J em ambas, OS despachos, as conferências, a redação.
das peças dipl«;>mátic?s •. que só por ele pode ser feita, quando versam
sobre questões di:r'alta política que têm sido discutidas e'm· conselho
e resolvidas ·e:m ·despacho, e o estudo que precisa fazer das grandes
questões, . riã~pode neJl1 ,tem tempo para atender à direção de um'a
infinidade de àútros .assuntos. " .
., . Senhores, que .ocupação, tem tido este ano o nobre ministto de
negócios. estrangeiros? Apenas tem falado nas câmaras uma m~ia
dúzia de vezes· sob~~ objetos da sua repartição, e tem falado bem
(S ~ Exa·. fala sempre bem). Quais são as suas grandes ocupações?.
Não' o vejo cansado: se eu não estou cansado, graças a Deus, ·como
o pode estar. o sr'. ministro que' muito poucas-vezes fala?
.. Qu.e peças· diplomáticas são estas de que ~fala .o Sr. sub-secretário ~e estado, cuja redação ocupà .o tempo do nobre mini~tro?_ Se·
rão essas _minu~as escritas com um láp.is aparado e com .linda .letra,
dizendq: "Acuso a recepção do ofício que·· v! Exa. me dirigiu errr data
de tantos, participando-me que o rei de tal está melhor dos seus incô'
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modos, e levei isto ao conhecimento de S. M: ·o Imperador, que me
ordenou lhe dissesse que ficava inteirado?".Ora,· .com•.ofíciQ!
Efs aqui a razão por que o Sr. oficial-maior ~propõe no seu offclo
as tais reformas que foram adotadas pelo nobre ministro dos· negó.;
cios estrangeiros, e recomendadas no seu .relatório, e por-~.conse
guinte as que vão ser postas em prática· se passar a autorização!:•: E
porque o nobre ministro não apresentou um .prpjeto··.a este respeito?.
Se S.· Exa. aponta no seu relatório todas· as reformas de que a repar,;: ·
tição precisa, se adota; as idéias do seu sub-secretário, porque não
apresentou· um projeto· :em que elas fossem incluídas? Sem: dúvida
porque teve vergonha de apresentar um tal projetinho, que se ·ele
aparecesse e entras.se em .discussão ... Oh! eu. 111e havia de. diye.rtir
muito com essa peça,· porque seria na. verdade objeto para um passa·
tempo agradável.
. . . :·, .
·· ·. ··
Ora, aqui tem V. Exa., Sr .. presidente, a granpe reforma que se
vai ope.rar na secretaria dos negócios estrangeiros, que no meu en·
tender não precisa de reforma alguma; é. das secretarias de. estado
que há no império a melhor,· é talvez a que·
j:~mpregados cpm
mais habilitações, é aquela que tem em dia todos 'os seús trabaihos,
é aquela que apenas obriga os seus empregados a.. Úm trabalho.diá~
rio de 4 horas, com exceção de um. ou 'outro dia, na véspera 'de saída··
de paquetes. E ninguém sabe disto mais do que o no~re senador pela
província do Rio. de Ja'neiro, que foi ministro dos. negócfos éstrangei~.
ros há pouco tempo·.
.
.
o nobre sena'dor, quando ministro de estràt)geirós, nunca.· deu
confiança ao oficial-maior d~ sua secretaria . de f~ier cpor •. ~i .. Pá.Péis
importantes, nem instruções para diplomatas ne_m·' . notâs de' p'riméira
ordem; as minutas de todas ·essas·peças transcendentes erám feitas
pelo seu próprio punho; e assim é que ·se é m.inistroae·estado ... Note·
se que o nobre senador esteve no rninistérió :.êm. •uma épocá muito
crítica, época em que ·tiveram lugar as nossas qUestões· com ·a lh:gláterra, e depois com as repúblicas do Prata. Mas •()'·nobre senadÔr.tem·
muita prática e instrução, e go'sta de se dar ao tr'abalho; óu~ros :gos·
tam de se dar ao far niente; são velhos, estão acabados, estão gastos
com o tempo, e: portanto precisam que o lugar de ministro:; seja urri
ceio com dignitate.
··
Sr. presidente, repito, a secretaria de estado dos negócios e·s···
trangeiros não precisa de nenhuma. reforma; o 'qúe' se quer é ãrran;.'
jar afilhados nos lugares que se vão criar, o que se quer é dar as horlras de enviado extraordinário e ministro plenipotênciário ao Sr. ofi··
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cil:lhmaiorL.Ora, .Sr. ·.mfnistro, V. Exa. nem aà·~menos éorriglu'·e~te
ofício! Nem ao menos disse· ao seu -oficial-maior que tirass-e ·es"ta}pataroada!. Pois .em verdade: V; Exa·. quer. que:o,•ofitHaJ.;inaiof da>sua
secretaria tenha as honras .que se dão'· a. hom·ens:·que' tem encaneciQO ~nq serviço do. país,:.pois que entre nós poucos: chegaram
lugar
de embaixador, e por conseguinte pode-se considerar .o lUgar: dé
emviad~ .. extraordinátio o ministro plenipotenciário'cómo;·á cúpula da
carrel~a,diplomática. no nosso.país.?
·,· .: ·· · :·:--.·_;:.·.· ·· .,
· . E qwer .se; dar esta honra (rindo•se . conl' ironial'ào ofi.ciál~mâiar·
d.a. secretaria: de: estrangeiros, só porqüe se âit:qúe~isto,·;é ~ssim'·n:á
. E~panha e ·em· outro.s· .:países !10ra, eu' já .disse qüe''em ·outros: ·paiSãs
os sub·s.ecretários: .de .estado··muitas:;vezes1 1 são~:homeris proeminentes, publicJstas .de. primeira; ordem e mais haoilitados::dó-·que:·os· pró'·'
prios~ministros; já citei,aqui· há pouco um fato~' · ' ·.• ' :[ ··
·· ·
Ora, senhores, o Sr. ministro de negócios estrangeir'os âe pro~
pósito, vendo que eu- havia de analisar esta:;.réforma, apresentou a
emenda quando eu já não:podia ter· a·palaV.I"á ·para·-·a combater~ 6 qúe
d~certo não foi generoso ·da parte ·de S. Exa.; ·todavia
Exa /. mê
diss.e.: - em 3:~ discussão pode falar ..;.,.;.,·.e eu lhe· prón1eti ·que falaria, estou cumprindo 'a minha promessa e até -gosteFde'ssa ·demorá
porque tive mais tempo .para ler esta bela :peÇà de'ãrcj'üitetúra:
Temos, :portanto; .-sr~::presidente,~ um· sub~seéretãriô ·de estado
com as seguintes diretorias:· ".Política, comercial, cdntehcioso. " To·
das estas çom subdiretprias, e ainda ma i~ "uma seéÇão: .. de conta~·
b!lidade, uma chanceláriá, ufn arquivista, e um adj'Ürito." · ·
·· . ·Secções e mais• secçõ·es; ·diretorias é mais· direforias! E ;estes'
empregados·todos com às; honras de ·encarregados de 'n.egóéios como''
propõe o Sr:.:" sub-secretário de estado, .ficando' ele· com às ·:dê' ;erÍviaâo
e);(traordinário e:.ministroplenipotenciário, e~·por<tohségúinte ·coffi··i:
carta de .conselho!. Ora, Sr.'· ministro~ porque··· m'ándou V:·: Ex~f·." ,·p:ô'r ·
este ofício do Sr; oficial~maior no· seu relatO'rio?: Pará sei objeto 'de'.
escárnip. E depois diz mais o Sr. oficial-maior; rio seU ofício: ·"Pâ~
rece-me qu~ uma organização·· como a· qúe próponho 'regurarià 'rrie-: ·
lho r o serviço da repartiçãô--e· aliviaria muito mars >o :trabalho· do·' rés~
pectivo ministro e do oficial-maior, hoje ·quase :-insuperável." ; ' ·
Isto é uma falsidade;.:quero dizer, o trabalhó' é; insuperável por· .
que o.· oficial-maior· toma a si: aquela -parte que; devia :pertencer aos
seus companheiros~.
\..
;,~· r·
. '
. ' ...
Em verdade ele trabalha muito, e mesmo creio que tem ·àrruina~
d.o· a sua saúde; mas é porque· quer, porque não·, distrlbúi bem· o:tra·
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balho que há de fazer! Por exemplo, é o oficlal~maior quem passa a
limpo as minutas feitas pelo Sr .. ministro. A não ser quando se tra;;
ta de· algum ofício· reservado que pelo regulamento pertence, segun•
do creio, ao oficial-maior, porque é que ele toma este trabalh~ Porque não distribui estas bonitas minutas pelos outros empregados
para serem copiadas?
.
Sr. presidente, eu. assevero, pelo que. me· diz a carta anônima,
que o trabalho da secretaria de estrangeiros começa.regularmente às
10 horas da manhã •. e dura até às 2 horas·datarde: não há pois neces·
sidade. alguma de reformas. E. pensa o Seriado .que eu nesta opinião
dirijo-me só po~ mim? Pensa que não· tenho pessoas muito habilita·
das que me têm dado todas estas informáções? Pois ·eu poderia falar
como falo nestas matérias a não haver algum Espírito Santo que me
tivesse iluminado? E quem sabe. se não é alguém que já·foi ministro
de estado?
A reforma que se quer é um luxo, luxo de patronatof" O que que·
reis é pagar serviços particulares, quereis dar· aos vossos amigos~
fatias de pão·de~IQ, cartas de conselho, bons·. ordenados, etc., sem
nenhuma vantagem .para o país, e para se dizer: -lá está o·minis·
tro de negócios estrangeiros com um sub-secretário de estado, co·
mo em .França, com direto.rias na·.· repartiçãO:, etc.
Ora, estará o Brasil nas mesmas circunstâncias em quese·acha
a França relativamente a este ramo de serviço para ter. uma reparti·
ção montada como tem aquele país, e isto quando o próprio procu·
rando pintar as letras, corno há pouco referi? E já nos disse o nobre
ministro, quando apresentou a sua emenda, que· decerto .a reforma
há de trazer aumento de despesas, mas.· não ·nos declara o quan·
tum. Pois o nobre ministro não terá já feito os seus cálculos para
poder informar. ao. Senado a quanto deve montar· esse aLimento de
despesa?. O que quer dizer tudo isto, senho'res? O maldito patronato,
a infernal corrupção; e é isto o que há de deitar abaixo o atual mi·
nistério! Os. Srs. ministros sustentam-se pela corrupção; pois ·bem,
hão de cair por ela, eu lhes assevero isto: .:é questão meramente de
tempo, é de mais dias menos dias; mas hão de cair necessariamen·
te, porque a corrup_ção é um princípio inexorável . de destruição, tanto na ordem psíquica como na ordem moral. Isto não tem réplica.
Podeis estar mais aJguns dias no poder (eu desejava anunciar a vossa
queda amanhã), mas haveis de cair, porque é provável que não se
queira sacrificar o império a semelhantes homens.
Repito, Sr. presidente, esta reforma é inútil e desnecessária, é
r,
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inteiramente um Juxo de.patronato, não é :senão mais':um ·meio de
corrupção,. não é ·senão uma maneira de dar-se ho'nras ·e dinhêiro~s
a certos protegidos.
Eu creio até, senhores, que o nobre ministro :não leu·:esté relatório, nem o. ofício do· oficial-maior: estava :talvez:. ocupado· c'óm:·a
leitura de algum folhetim do Jornal do·Commercio,;que dizem-me ·quê
agora tem:publicadoalguns .sofrívei.s. Estou per~uadido que se o no·
bre ministro lesse.·c>"dfícioJicava com,ele em~s~u p~per,' nãp. o mandav~~.· inserir no relàtório. Suponhó que. o nobré ministro, est~. se. en·
tr:e·g:àndo muito à. in·ércia, ocupando-Se. s?'em fazer mi.nutas.a··l.ápi~
c'om bonita 'letra!·...
. ' '
;•..
. .
· · OSR. PRESIDENTE-··;Isto:não o Ôbjeto dad.iSC!J~São.
...
OSR . D. MANOEL ·__:. Estou tratandO' da reforma da secretaria.
· O. SR. PRESIÓENTE -· O. que tem a reforma da secretaria com
a letra bonita do Sr. ·minÍàtrb?
·· · ·
... · '.
·
O ·S:R. D... MANOEL ,;.-... Para justificar-se a reforma diz-se que é
e,xcessivo . o trabalho que há a fazer, e eu·atirmo: que não. há tal·tra~
balh~ excessivo, ao contrário; das séis. sec'retarias de ·estado que
temos, a .dos negócios estrangeiros é que tem •m.enôs que·:faze~.: e é
talvez a que· tem a felicidade. de, ter melhor pessoal. ·Ora, quando
uma. seçretaria· tem bons' oficiais; e já homens provectosi côm · prãfl~
ca dos negócios, sendo· o trabalho· distribuído coni ·igualdáde,· é fácil·
mente feito. O Senado sabe qüe outras repartições tem ·6 hóras ·de
trabalho; por e~emplo, o trabalho no tesouro começa
9 horas·âà
manhã; e acaba às.3· da tarde;. pois bem, a secretariá de estrangeiros
em regra trabalha SÓ: quatro horas por dia. :E note~se rriais, os seus
empregados estão bem pagos; os oficiais têm 1:200$ de ordenado,
1:200$ de ~molumentos, e 800$-.:de gratificação· como chefes de ·se.cção, perfazendo tudo 3:200$. Ora, e·sta ·quantia é, creio e~ú;' uma-· paga
satisfatória·: em relação ao estado do país. . .
· ··
·
Parece-me que o nobre ministro dos :negócios estrahgéiros .n.ão
estágostando do: meu discurso,·· que o estou incomodando urn pôuc_o: ·
sinto isto muito, mas não há remédio; .·eu 'prometi q'ué na 3.â: dis.;
cussão tomaria em consideração a sua emenda, estoú :cumprindo a
minha promessa.
Agora,· Sr;. presidente, passarei à secretarial do império; Ontem
falei a respeito' desta secretaria. perfunctoriamente, porqué tinha e~-·.
tendido dever tratar mais particularment~. da dos negócios estran~
geiros, visto que o nobre· ministro estava presente, e eu acanho~me,
não gosto de falar sem. estarem presentes os respectivos ministros.
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Temos também nos relatórios anteriores ao deste ano todos os
dados precisos para fazermos uma .reforma na secretaria do lmpé~
rio, porque, tanto o Sr. visconde de Monte Alegre, como principal~
mente o Sr. Gonçalves Martins, ex~ministros desta repartição, apon~
taram todos os defeitos, todas as necessidades da secretaria de es~
tad.o, e os meios de serem satisfeitas.
Também aparece a· idéia de diretorias na secret~ria do Império!
é a tal mania das diretorias, Sr. visconde de. Olinda! Com. quantas
diretorias vem a ficar a secretaria do império? Examinemos: vão~se
criar três, coma diretoria do correio, quatro, com a das obras públi·
cas, cinco, com a de instrução pública, seis, com a das terras,· sete,
com a de .higiene, oito ... que mais? ... Eu'não quero falar agora nas
diretorias das escolas de medicina, curso jurídico, etc. Fica por· .
tanto o Sr. ministro do império com 8 diretoi"ias. ·.
·
Ora, pergunto eu: os trabalhos das cinco diretorias .que men·
cionei hão de ser submetidos ao exame das, três diretorias que se vão
criar na secretaria do império? Por exemplo, éstas diretorias hão de
examinar e decidir sobre os trabalhos das· diretorias das terras, isto
é, o Sr. senador pela provi'ncia do Rio de Janeiro que é diretor da
repartição das terras há de ficar subordinado. às diretorias da secretaria·? Os seus trabalhos hão de ser sujeitos ao exame dessas direto·
rias? Como é esta· reforma, senhohes? Tantas diretorias, meu Deus!
E para quê? Para se dar aumento de ordenados, para se galardoar aos
três felizes que já se acham indigitados para ocuparem estas diretorias. Porque não continuam as diretorias como estão? E se é necessário aumento de pessoal, exponham com franqueza, digam: "O pes·
soai que existe é insuficiente, ou os, empregados atuais são inábeis·,
·para a assembléia geral tomar n:tedidas a este respeito. Mas não, o
que se quer é autorização amplíssima; e lá vem a cláusula de serem
submetidas depois essas reformas à assembléia geral para as aprovar! Pois, senhores, não se vê que isto é uma .verdadeira ,burla? O
país não têm os olhos abertos? O país não vê que não há reforma
alguma feita pelo governo que não seja aprovada pelo corpo legisla·
tivo? Não se vê que isto é uma cláusula que se devetirar das leis
visto que não significa cousa alguma? Pois pensam que ainda é tem·
tepo de enganar os homens? Mas enfim já. aqui se disse que o mi·
nistro do império não tem tempo nem para se coçar, que todo o· seu
tempo é ocupado em etiquetas. . . Se fosse em piruetas ainda eu
concederia, porque dizem-me que o Sr. ministro do império gosta
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der dançar; não sei se o Sr. ministro de estrangeiros também dança,
ainda não tive o prazer de o ver. (Risadas.)
.
~o SR. PRESIDENTE - Isto não vem ao caso, é rebaixar a· discussão.
· O SR. D. MANOEL - Perdoe-me V. Exa., foi um nob~e sena~
dor que disse que o Sr. ministro do império ocupava-se em etique·
tas; é depois eu. não sei que seja· rebaixar â ·n.inguém o dizer que
dança.
·
·
.
,
.· ..
O SR. PRESIDENTE - É rebaixar a discussão ..
O SR. D. MANOEL ...:__ Não/ senhor;· v:. ·Exa. lll·esmo ·não ·dançaria no seu tempo? Pois eu dancei e gostava· muito de di:mÇar;. agora
não, mas já gostei. o' meu nobre amigo pelo Maranhão (oS r. Costa
•.
Ferreira) também nãó dançou? E faço ideia o que não: seria .. ;
Quais são as etiquetas, senhores? Ir ao paço duas.vezes por semana às sessões de conselho, e· algum dia de gala? O mais :é te:r
conferência com os seus ·colegas, e isto sem nenhuma etiqÚeta, é
uma reunião'. de amigos ein casa do mihistro que faz a conferência!
conversam, tomam chá, etc. E então afirmou-se de mais a mais que
·O Sr. ministro do império é. tão infeliz ;que era obrigado a fazer por
seu ·próprio punho até as minutas do .simples expediente. A isso
já aqui' eu respondi, já designei os nomes de dois· oficiais da secre·
taria muito distintos. O· oficial-maior é um homem hábil, homem'
que tem muita prática; o oficial de gabinete é também hábil; o que_
está atualmente ·servindo este ·lugar, ·o Sr. Azambuja; é forma~o, já
foi presidente de província; ·pois estes empregados não poderr,i fazer
minutas de ofícios da tarifa, quando eles atéjá a~ministraram pro·
víncias? Não citarei o nome dos outros, mas estes são tão ··inçapa·
zes que não podem ·fazer o simples expediente sem as minutas .do
Sr. ministrO.? Senhores, é esta uma acusação muito .s.éria, mas mui·
to .injusta, e eu tomo a defesa desses empregados: .
.
.
Vamos à secretaria da justiça. Pois o nobre senador por Minas,
que foi ministro desta repartição, não está habilitado hoje para apre·
sentar um projeto reformando a secretaria? Está sem dúvida alguma ....
O nobre senador foi até presidente da províllcia de M.inas, aonde me
consta que o expediente é muito maior do que o da secretaria da
justiça. Ora, pergunto, se também o nobre senador pelo Rio de Ja·
neiro, que foi ministro da justiça, e há poucos dias tomou assénto ·
nesta casa, não estará habilitado para ipresentar um pr.ojeto de re·
forma nessa secretaria, muito bem concebido e digno de adotar-se?
Nada falta a estes senhores,. tem teoria prática, e portanto as pre·
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cisas. habilitações .para .conhecerem as necessidades. da .repartição
que presidiram, e ao me~mo tempo para indicarem os meios de as
satisfaz~ .. Eu refiro estes dois senhores, poderia citar também o nobr~ senador que é secretário, e que já foi ministro, e outros. Pergun~
to, se SS. Exas. precisam do adjutório de .alguém para apresenta·
rem um projeto sobre ,reformas d~ secretarias? O nobre. senador por
Pernambuco, que também há pouco tempo presidiu a repartição dos
negócios estrangeiros, não está mais que muito habilitado para apre·
sentar uma reforma n-(3ssa secretari~?. Tanto E:}Stivesse eui que a·apresentaria. O nobre s·emidor no SE:}U- gabinete, com os conhecimentos
teóricos e práticos que possui, poderia apresentar um. projeto digno
dos seus t~lentos e do Sen13do; estou persuadido que :um tal proje·
to passaria mesmo . sem discussão. alguma~ Mas_, a despeito de tudo
isto, senhores, há de. este corpo. respeitável; composto de homens
tão ilustrados e encanecidos no· serviço· público, .demitir de si atri·
buições que lhe oompetem e. dá· las ao governo!!
· Mas quero. supor. que ·neste objeto. o governo deve ter inge·
rência; porque é que os ·srs. ministros no princfpio .desta sessão não
apresentaram um projeto a este respeito? Não teríamosjempo de o
discutir? Porque o nobre ministro do império e. o nobre ministro .do
estrangeiros não apresentaram as reformas de suas.secretarias?_·Não
foi o nobre. ex-ministro dos negócios estrangeiroª .Quem apres.entou
nesta casa. um projeto de lei organizando o corpo diplomático? Na·
da, senhores,. isto é uma verdadeira. vadiação; bem digo eu :que não
há nada melhor do que ser ministro no Brasil; limita-se .~ pouca cou·
sa, a fazer 2 ou 3. discursos sobre a sua repartição. Que trabalho é .
este, senhores? Não é nenhum; se os nobres ministros fizessem o
que eu vejo os ministros fazerem em outros países, ap~esentarem·
se à testa de todas as discussões, discutir matérias·diferentes da sua
repartiçao, isto poderia ser' trabalho; mas falar. só no que é relativo
às repartições qÚe estão a seu cargo, decerto é cousa que não vale
nada. · Será trabalho vir. aqui o nobre ministro de estrangeiros con·
tar-nos essa história da intervenção, história que ele sabe de cor
e salteada, e que todos os anos a apresenta? Para o ano esperamos
por ela, como também a história do memorandum. Sr. presidente,
não há nada _mais fácil no nosso país, e não há. pepineira melhor do
que ser ministro .. Ah! não era tão fácil outrora ser .ministro, e o . no·.
bre ministro de e.strangeiros sabe bem disto; foi a época de ..sua
glória; não é assim, meu nobre amigo? (olhando para o Sr. Costa
Ferreira). Não havia dificuldad.e em ser-se ministro no tempo em que
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apoiava o Sr. ministro: de estrangeiros? Então' siin/~então
O· nobre:.ministro hão se contentava· com falar
matéfia~:··dê' sl.iâ ré•
partição/vizia todos os diàs; ná tribuna, falava na guerra,
marinha, .
etc., e falava para se defender de quem? Do Sr.· visc'onde de Abran·
tes, do Sr. visconde de Páraná; do Sr.· Vascóncellôs, e de· o~tros·
atletas desta' ordem. ·.:
· ··
· Hoje· que o 'nobre ministro está convertido .para Oeus e !·para o:
rei, é que entende que não deve falar mais sé não na suá 're'partição;
e contar-nos aqui as histórias de todos os ános. Talvez que lo.go·:tra.·
ga as coleções~do Jornal do Commercio. ·
··
Creio, portanto, Sr. pres~dente, que nehhUmà réfol"ma: é preci~a.
Concordo apenas em que talvez: (não quero emHir
juízo a 'est~ ·
respeito! pode p.rejudicar a alguém) as secretarias. do império ;e
justiça. precisem de alguma. medida que dê:·a essas' repartiçÕes rhê~
lho:r· pessoal·; não 'é do húrrlero que trato. A de estr'àngeiros não pre·
cisa de· reformà:alguma; o oficial-maior é o único que· se queixá do
trabalho\ maS' é porqUe quer, pois pode repélrtHó pelos seüs colegas~
Ora:::Sr. ::presidente, não ·acha V. Exa. 'que é ridíbulo qu'e um
péiis principiante qUe . tem pequena renda tenha repartições como d
França? Tenha ja súb~secretários de estàdo? O~andcl"foi que estes
países' tiveram repartições políticas e · administrativas como hoje
tem? As tiveram<eles qUando as suas rend~s eram· minguadas: e ne·
gócios· poucos? Não,· senhores; essas· repartições têm· ali sofrido
alterações à proporção que as rendas e os negócfos· têm cres.cido.
Mas o Brasil precisa de sub-secretários? Precisa de homens qüe.·dêm
instruÇões as rrfais importantes?
'
Se tirarmos ess·e' trabalho ao nobre . . ministro dos ·negócios· :es·
trangeiros, qüe fica ele fazendo? Passa semanas inteiras a ler. fo~
lhetins do Jornal do Commercio; · ·
'· ·
··· ·
Agora, Sr. presidente, vou adiante. Aindii:mesmo que eu con·
cordasse:·na necessidade dessas reformas; dessas:diretorias; não admitiria nem mais um r~al de aumento de ·despesa além .:da que''está
. consignada no· ·orçamento· p·ara essa repartição. ·sábe V. ·Exà. por
quê? Talvez amànhã, qua·ndo eu falàr na colOnização, ó·'diga com ma i sr
desenvolvimento; é porque todo o dinheiro que pudermos 'economizar deve sér·empregado em tudo que é relativo 'à colonizáção, e nis·
to incluo viâs:de comunicação, etc., em todos os meios tendentes a
chamar braços prestimosos para o país;. :e ~ão em . empregos e orde·
nados· aos·. amigos, parentes e aderentes dos :srs. ministros.·
E o .sr. ministro dos negócios estrangeiro'$ disse ·aqui: "Qual o
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da

meu parente que foi ou há de ser despachado?" Eu nã·o falei em. pa•
rentes de S. Exa., falei em. parentes dos Srs. ministros. Tem sido
despachados; e ~inda há poucos dias deu-se uma comenda a um
contra-parente de um dos Srs. ministros, e dizem que sem .dinhei.ro.
Quais os serviços desse homem? Nem ao menos deixam isso.
Se eu quisesse apontar despachos de parentes de ministros po·
dia apontar uns poucos, mesmo agora 11este ministério~ Talvez que
eu me .ocupe em breve com o nobre ministro dos negócios estran·
geiros a esse respeito; talvez que eu tenha de tomar algumas contas,
não sei. . . Mas eu não disse que S. Exa. · queria despachar seus
parentes para a secretaria de estrangeiros; crei,o mesmo que não
estão habilitados para isso. Tem. algum habilitado para, a primeira
direção de negócios diplomá~icos? Para a segunda de comércio?
Para a terceira do contencioso? Para a quarta de.limites? Pode :ser
que tenha. Não me importa, não tenho conhecim~nto. dos ·parentes
do nobre ministro. Falei em geral; para que tomou a carapuça?:.Ouem
se pica alhos come. Veremos isso com vagar em outra ocasião .. ·
Sr. presidente, o que nos perde são as .reformas. Eu estou quase adotando a opinião ilustrada do Sr. senador pela província de Mi·
nas Gerais. Em um? das sessões passadas disse S. Exa. : ~Eu ·renuncio a todas as reformas, já me contento só com o que· existe; as.
minhas idéias antigas. hoje como que me separo delas; haja moral i·
dade, haja honestidade no governo, e eu não tenho dúvida em que
ele governe o país C·om as leis que existem." Quase que vou indo,
Sr. presidente, para este princípio.
As nossas reformas não trazem senão a necessidade de novas
reformas; daqui a um ou dois anos outros ministros que, gostel)'l de
.fazer reformas hão de propor alterações nas secretarias .... Elas já
têm sofrido umas poucas de reformas, e o que se tem melhorado, .se~
gundo os Srs. ministros, com. essas reformas?
.
.. . .
As reformas, Sr.· presidente, é fora de questão, trazem sempre
aumento de despesa, arranjo de afilhados; é justamente. o que quer
este ministério, porque. ele vive de acomodar ·gente, vive da .corrup·
ção, e supõe que não há outro elemento de governo senão esse. Pois
bem, já tenho dito e repito, é a corrupção que o há de matar.
O que digo a respeito da reforma da secretaria do império digoo acerca da reforma da secretaria da polícia. Pois, senhores, essa
reforma não têm sido lembrada nos relatórios da justiça? O Sr. ex·
ministro da justiça, senador pela província do Rio de Janeiro, não a
lembrou referindo-se até a um extenso ofício do chefe respectivo?
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Então o ministro que apontou a reforma, que meditOU'·as idéias· c'onslg·
nadas no ofício do chefe de polícia, não está habilitado para· apresen·
téJ.r {Jm projeto nesse sentido? Óra, isso não se pode, sofrer! ·Pois ·
vós confessais no~ voss·os .relatórios que a secretaria de polícia pre:cisa de .tais e. tais reformas, adotais as idéias do .chefe de polícia .e
é precis.o. que o governo faça ess·a re.forma? Pois não· podeis :consig·
nar num projeto· as idéias .que se acham·; nos··:vossos relatÓrios? .E
não tinha esse projeto já seu favor a circunstância muito pondero~ '
sa. de ser propósto por um homem que teve ..ocasião de· ppnhecer as
necessidades dessa repartiÇão que'
'mesnm temp'o' estudold os
meios de as satisfazer e·.-~emediar? ·..... · .· ·. . : .· .··. · · · · ·· · · ·

a
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.Não se apres~nta o P,rojeto; e por quê? Para não. trabalhar.·· En·
tão o que fazemos nós? Para que estamosaqui, quatro, cinco meses?
É para o far. niente? Não, :se.n.hores; a nação.·e o ·poder moderador não
nos der.am grandes honras, privilégios extr~ordínários e subsídio para
passarmos ·aqui os dias sentados nas cadeiras.· conversando uns com
os outros;, a. nação não nos mandou para aqui para estarmos às ordens.
do governo, fazendo tudo .quanto ele quiser; a nação, que nos elegeu
e o monarca que nos nomeou exigem de.nós.como retribuição o es·
tudo, o exame das· necessidades .do país, para por meio de leis satis·
fazê-las; esta é que é a nossa missão ..
Se continuarmos neste detestável sistema, o que dirá de ·nós
a nação? Dirá: "Para que serve ésse Senado? O qúe é isso? O 'que·
faz ele? "Para .que gastamos com ele cerca.· de 200:000$." E
não vê o Senado que é ele mesmo quem está cavando a' sua própria
ruína com semelhante proceder? Não vê o Senado que as'sim. vai
perdendo a força•moral ·sem a qual não ·pode subsistir? Não vê o
Senado que está todos os dias :darido armas aos inimigos da instl·
tuição que desde muitos anos qtie'fem ·nela uma reforma, e· reforma
da maior importância?
E decerto, senhores, se o Senado continuar neste terrível:.· sis·
tema, estou persuadido qlie rrieiúno alguns. dos que aqui têm asseritd;
hão de ·apoiar essa reforma, devem abandonar seu interesse parti-"
cu lar quando se tratar do bem público. Quando ~r país 'julgar que. essa
reforma ·é indispensável, quàrido 'o eco da reforma repercutir ern to·
dos os ângulos do império, ela se há de .fazer; ·e está da parte:· ~os
homens previdentes e desinteressadds·.. colocarem~se ·· à sua testa.
Sem dúvida no dia em que me convencer que o país quer a reforma
do Senado, declaro que a hei de propor, hei de provar sua necessi--
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dade, hei de empregar os esforços constitucionais e legais para levar
avan,te essa ·reforma. ·
. . ·'.
Mas· eu quero preveni-la, quero,·· como· 'lá disse, quebrar. a arma
dos adversários da instituição, quero dar ,~ao Senado conselhos de
amigo; porque, assim como o Senado me· aconselha, eu tâmbérn
aconselho ao Senado; e ·quando eu visse que· a· nação caminhava
por uma estrada errada,·. eu lhe diria -isso, ao menos· faria por pro~
var que tinha razão.
·
Parece-me que já estou ouvindo dizer:··" Como é qUe t>ode dar
conselhos um esquentado,: um botafqgo?" Como me chàh1am· por aí.
É pessoal, por isso não entro nesta questão. · DoÚ · êons91hos
os
tenho dado, apesar de falar com calor, apesar de dirigir às vezes
palavras fortes e acres :aos .ministros; ·dou conselhos e os tenho
dado imparciais, não são conselhos desses que vão à casa dos ministros pedir favores para:. si ·e paraos seus; são. conselhos-de urn homem que não dá essa confiança aos ministros_,: que vive -em seu' canto
tranqüilo, que tem uma vida pura e sem mancha;· são cônselhos
de um. homem que, na· idade de 48 anos que. já está fazendo, não
tem tido por divisa senão- fidelidade-; são conselhos de um· homem que continuadamente reprova. os meios ·ilegais, os ·meios violentos, e que não aconselha senão lei e.·.mais leis; são conselhos de
um homem que sempre tem presente, o.famqso visconde _de Chateaubriand, que morreu pobre por não. que_rer açeitar, as· ofertas •de um
homem. que ele não supunha legítimo monarca. da França;·· 1J10rreu
pobre, e o que lhe valeu nos últimos dias de sua vida foi. o ;produto
da vendas das- suas Memórias de Além. Túmulo; são, portanto. conselhos de um homem desinteres~ado que ainda, não foi à presença
do monarca senão para agradecer e.nunca para-pedir; .são conselhos
de um homem enfim que está con~ente com,sua sorte.
Que importa que esses conselhos sejam dados por um homem
esquentado, por um botafogo? Vêde.. as causas e abàndonai as palavras. Não são de ordinário os h~meris esquentad~s que têm perver~
si.dade; porque a perversidade oculta-se corTI essa calma constante,
e o homem ,que tem um coração bem formado, embora se exceda
nas discussões, embora se sirva de ·termos mais ou· menos fortes,
nunca se afasta do caminho da justiça.
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Não admito portanto também esse artigo; reprovo~o. porque
na casa estão muitas pessoas habilitadas para apresentar essa reforma.

_ . Ma_s_ aprovo,.:Sr~.presidente,· o § 2.0 do art. 2.0 ,·que é o que autor.iza a..despesa de.-15:000$ ·,com a fundação do instituto dos cegos:,
É por sem dúvida um estabe.lecimento digno da solicitude dos poderes do Estado;· e, a dizer .a verdade, é uma quantia tão pequena
em Jelação dos .benefícios que. esse. estabelecimento· pode produzir
que;:não pod,~.mo~ :deixar de ·concedê~la. Estou persuadido: que ·este
peq~eno sacrifício há de ser amplamente.compensado, porque a pessoa: que está· à testa desse estabelecimento me merece o maior éonceito; tem feito estudos especiais sobre~ a matéria, e estou persuadido que_ há de -cor-responder à confiança de quem o nomeou diretor
desse insti~uto. _ .,.
, . Vamos agora a este artigo que tem relação. com um objeto por
que muito· me. interesso.· Tem sido, Sr. presidente, esta a minha mofina~há ·alguns anos· a esta parte: temos.- olhado po~co para o clero,
temos sido a. esse respeito bastante negligente. Senhores, ·eu que~
reria no país as belas instituições que há na França, onde elas estão
num grau :de. perfeição que seria uma ·felicidadé para o país s·e pudéssemos introduzir nele esses .pequenos seminários que. são um
verdadeiro viveiro onde se educam os moços que se destinam ao
estado c.lerical. ·..
É necessário ·cuidar nisso com tempo; porque não podemos esperar q~e -os nossos. prelados possam, apesar do seu desvelo,. levar
avante qualquer projeto que. tenham a esse respeito, visto que lhes
·fale_cem os .meios. Todos .sabem· que os ·prelados não têm·grandes
rendi~entos, e mesmo .assim alguns deles aplicam uma parte desse
re,ndim,ento: na sustentação do clero ..-Portanto o que principalmente
deveria ocupar o corpo legislativo era estabelecer pequenos seminários, para os moços-que um.diatêm de chegar'às ordens sacras. Nã.o
me alargo mais sobre e·ste ponto; porqúe tenci~no ocupar-me dele
no. orçamento da justiça.
· · "15:000$ .com a. criação de faculdades de teologia . e dois semi·
nários episcopais.·~ Era outra necessidade que sentia o país; tínhamos doutores médicos, matemáticos e juristas, e não hávia· um ho~
mem que se- pudesse dizer doutor em teologia; era necessário ir
buscar o grau na. Europa. Temos sacerdotes ·ilustrados que ·exercem
o magistério na corte e nas. províncias, que passam por teólogos de
1.11 ordem; mas esses homens foram buscar o grau em Roma. e -outras partes. ·
· ··'
···
O SR. COSTA FERREIRA - Para Coimbra foram agora alguns
do Maranhão.
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O SR. D. MANOEL ~: Não posso pois opor~me a que se dê di·
nheiro para esse fim que acho muito necessário,· e que há mais. tempo devíamos ter preenchido. Tudo o que fizermos em benefício. do
clero é em benefício do país, porque o Senado sabe que um clero
instruído e moralizado é uma das âncoras mais fortes que podem sustentar a nau do Estado nas tempestades as mais perigosas: não é·
expressão minha,.· é emprestada.
·
Todos sabem o que dizia um homem célebre: Dai-me Idéia do
clero de um país, e eu direi qual é o estado desse país. " Era desai·
roso para nós que um brasileiro que se tinha dado ao estudo da teologia em t<;>dos os seus diferentes ramos, tivesse necessidade de ir
a Portugal, a França; e a Roma, para poder-se chamar doutor em
teologia. Aplaudo portanto essa· despesa, voto por ela.
Vejam como sou oposicionista: o que é bom aprovo, e o que é
mau reprovo, venham de· quem vier.
O SR. COSTA FERREIRA dá·um aparte.
O SR. D. MANOEL - Eu digo ao meu nobre amigo. Nos semi·
nários há um curso quase completo das doutrinas que· podem. compor uma faculdade de teologia; aqui mesmo na corte o seminário
de S. José tem dotado o país de homens muito conspícuos nessas
matérias;. um desse homem, por exemplo, que sem dúvida alguma
.me merecia o grau de doutor, é o vigário. da Glória, que, segundo
dizem todos, .é um teólogo de 1.a ordem. Existe entre nós um digno
eclesiástico que está aparecendo com muitos artigos na imprensa,
o qual se quis tomar o grau de doutor foi a Roma; é ainda n:toço,
mas dizem todos que é de bastantes esperanças e que muito se
aplica, o que em verdade está mostrando nessas artigos bem elaborados que têm aparecido no Diário do Rio. Poderia apresentar outros
nomes que estão habilitados para terem esse grau, mas que o não
tem tido porque no país não tem havido uma faculdade autorizada
para o conceder; agora .é que se há de fazer um ensaio neste sen·
tido, e isto, senhores, é requerido em muitos relatórios, é requerido pelos Srs. bispos.
Ora, aqui fala-se em dois seminários, naturalmente hão de ser
o do Rio de Janeiro e da Bahia, que me dizem que são os mais bem
organizados, e creio que há pouco a acrescentar nesses estabeleci·
mentos para que o curso de teologia seja completo, como é em Por- ·
tugal e em o.utros países. Portanto veja o meu nobre amigo· se esta
despesa não é profícua.
Ora, é provável, é mesmo quase certo que aconteça com os pro·
M
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fessor..es desses seminários .o .mesmo que com os .da academia .militar, onde .aos lentes que tinham profe~sado muitos· anos se. conferiu
o grau de Dr. em .matemáticas. Referirei o Sr. bisço de Crisópolis,· o
Sr. Manoel Felizardo; e o Sr. João Paulo, uma das primeiras capacidades nessas. ciências; eles não julgaram que desciam da 'sua dignidade ..indo receber o grau de doutor, que lhes foi conferido pelo Sr.
visconde de Olinda.
Pois bem, os eclesiásticos eminentes em conhecimentos.teológicos estarão habilitados para receber q grau de doutor para se criar
a fa~uldade. Pois havemos de ir pedir ao .es~rangeiro um grau quando
o podemo.s obter entre nós mesmos? Não proibimos a ninguém que
vá doutorar-se nos países estrangeiros, mas· não se deve· impor .a ne~
nhum cidadão a necessidade de ir por força à Europa para ·se poder
chamar doutor.
··
o· SR. COSTA FERREIRA - Nem eu quero isso.
O SR. D. MANO EL - Mas então· há ·de concordar comigo que é
necessário ·estabelecer' essas faculdades.
O SR. COSTA FERREIRA dá outro aparte.
O SR. D. MANOEL - Apoiado; ninguém melhor do que o nobre
senador tem falado sobre esta matéria que estudou. t: mais um apoio
valioso que tenho. Nesta parte o projeto tem a unanimidade: do Se·
nado.
Sr:.. presidente, estou cansado, não falarei. sobre outros objetos.
Vê. o Senado que a respeito do que é bom não me contento com um
voto simbólico, aprovo e sustento. O que é mau reprovo, venha de
onde vier. Não me importo que o projeto venha dos meus adversá·
)
rios·•. se é bom não me oponho, pelo contrário aprovo, e faço mais,
q~ando é preciso, tomo a palavra para o sustentar. Também o· que é
mau, ainda que venha dos meus amigos, não· aprovo; o que ·posso
fazer (para não entrar em luta com eles, contentar-me com um-voto
simbólico. Ora, como na 3.8 discussão não -há. votação por· partes,
já o Senado sabe que hei de votar contra o projeto. Mas já declarei ·
que. não só me não opunha, mas pelo contrário aprovo os artigos a
que me· referi .
~
A discussão fica adiada pela hora.
Consta achar-se na antecâmara· o Sr. ministro dos negóci.os -do·
império, o qual é introduzido com as.:formalidades do. estilo, toma
.:':
assento.
8
Continua a 2. discussão, adiada pela hora, da proposta do poder
executivo, e emendas da Câmara dos Srs. Deputados, marcando a
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despesa e orçando a receita para o ano financeiro de 1855 a 1856.
·O SR. FERNANDES CHAVES _..; Começa~ei, Sr. presidente; as·
minhas observaÇões. falando sobre o recenseamento. ·
Pela leitura que .fiz· do relatório do Sr. ministro do ·império não
achei ali tratada esta matéria, entretanto S. Exa. ·e ninguém desco~
· nhece a necessidade ·de um trabalho a este respeito. Em todos os
países da Europa está estabelecido o recenceamento em épocas mais
ou menos. distantes· uma das outras.· Só· faz exceção a esta re·gra, a
Espanha, que desde o ano de 1803 conta a ·sua população ·por cálculo.
Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Sardenha e na Holanda o
recenseamento é feito de 10 em 10 anos; .na França depois de 1822
de 5 em ,5 anos; na Áustria, na Prússia e na s·axônia de 3 •em ·3, na
Rússia anualmente; . em outros países não há prazo marcado ··para
este trabalho.
Dois sistemas são seguidos nesta matéria, o francês e o inglês.
Em Inglaterra os agentes do censo distribuem pela·s casas dos par~
ti cu lares as listas de família, as quais os proprietários ou os· loca~··
tários são obrigados a encher em um prazo certo, debaixo de certas
penas, no caso de omissões ou d~clarações falsas. No dia aprâzado
estas listas são recolhidas, apuradas e remetido o resultado a: agentes
superiores, que fazem a apuração geral, e a transmitem· aó governo.
Este método tem a conveniência de ser feito o recenseamento ao
mesmo tempo,. evitando-se assim muitas duplicatas e. omissões, e
poder-se saber o seu resultado com brevidade.
Pelo método francês é feito o recenseamento. diretamente por
meio dos maires, que se dirigem em .pessoa pelas casas dos parti·
. culares aJazer o arrolamento. Este método também tem sua. conveniência. Sendo a operação feita com ·todo o cuidado · recomendado
nas instruções dadas pelo governo oferece mais garantia de exatidão.
O método .. seguido entre nós pelo decreto de 18. de junho de
_1851 é o inglês; Este.· decreto necessita de algumas modificações;
não duvido apresentá-las à consideração do · riobre ministro do im·
pé rio. Aí se determina que nas listas de família sejam compreendidas
não só as pessoas presentes, mas até as ausentes que façam parte
da família, e acrescenta que porém aquelas pessoas que por seus
empregos ou certas circunstâncias não forem compreendidas nessas
relações o serão nos lugáres onde existirem os estabelecimentos a·
que estão ligados; por exemplo, o caixeiro na casa da residência de
seu amo. o militar onde existir o quartel, etc., no caso diz o decreto,
de que não tenham sido incluídos nas listas de suas respectivas fa·
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mílias.~ O r.esultado necessário· desta medida é que. sendo:.. o.alista·

mento feito ao mesmo tempo: em todo o império, o mHitat, ·por exern~
pio, cuja J~mília pertencer ao· Rio de Janeiro·. que estiyer destacada
E311l Mato Grosso,· não.· se podendo ali saber se. ele foL ou não alis·
tado no Rio. de Janeiro, será contemplado em ambas· as listas,'e re•
sultará uma duplicata, o que sem dúvida tornará confuso-e :defeituoso
o. a'rrolamento. Parecia que .seria mais conveniente que .se· :>estabe·
lêcesse uma 'regra sem ~antas exceções ·e ·da: maneira. por que :são
postas' pelo regulamento, isto; é, ·que o arrolamento ·se ··fizesse sendo
cpntemplªdas .nas list~s as pessoas segundo. à.'.residêhcia·que<tives·
s~rn. ao tempo em qu.e tivess13lugar essa operação.,
Outro inconveni~nte ·..qu.e eu· encontro .no regulamento é exigir
ele muitos. ~scla~eciment~s. simultaneamente .. Por .ele se exige o
nome de todas as pessoas da fam'flia, seu estado, sua idade_, condição
e lugar do nascimento, se é estrangeiro, de que nação, a profissão; a
qualidade_ que representa na família etc. Ora, ·:ütna instituição que é
nova, para ·poder ser executada com fidelidade deve~.simplificar-se o
mais possível; se for .cercada ·de tantas ·formalidades o resúltado há
de ser que não será bem executada,· que hão de haver muitas omis·
$Ões, nãq tanto de propósitq, mas em conseqüência da complicação
do trabalho.
Na Áustria o alistamento, .. é feito unicamente ·pelo sexo e pela
naturalidade, e em algumas províncias pela •idade. Na França até 1846
o al,istamento era feito por sexo e pela condição: Ora, podíamos nós
em princípio seguir algum ·destes exemplos, e não emaranharmos o
alistamento com tantas informações·. Depois .que a instituição :for
melhor. conhecida poder~se-ia estender o· círculo dos dados estatís~
ticos que .quiséssemos ter. O que por ora-mais nos convém saber.é
qual. noss,a população, distinguir a . livre .da escrava,. e os sexós; bas· ·
ta ria isso; depois de- conhecidos. . pela primeira vez ·os~ resultados.
práticos .do censq, poder-se-i a e$tender para o futuro· estes esclare"··
ci~entos. a~s que são im,postos pelo·regulamento atual;:.. , ,.' ·,
·
·
· · •Creio que. co~ estas modificações n~o haverià inconveniente •
algum em pôr o decreto de. .que se trata em execução. .
· Todos sabem que ele·. foi suspenso por:' ordem do. governo >em
razão das .dificuldades que .encontrou da parte:. de· al·gumas. populações centrais de· Pernambuco. Mas nessa .época acabava-s'e de· uma
revolução, OS espíritos. e~tavam ·ainda agitados, olhava-se· com SUS·
peita, e interpretavam-se mal todos os: atos do governo. Essas circunstâncias desapareceram, hoje a população está ~ais .encami'•
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nhada para as idéias de ordem; já conhece .que não é em prejufzo dela
que foi instituído o censo; já se não deixam ver da sua parte .essas
prevenções que· manifestaram ao princípio. Não acho portanto razão
para que esta instituição não seja levada avante, quanto mais que o
nobre ministro· sabe qúe ela está ligada com o maquinismo das rios~
· sas instituições sociais, com o nosso sistema eleitoral, por exemplo,
e com al~gumas. medidas financeiras e administrativas. Desejava pois
saber que inconvenientes tolhem o governo para dar execução ao
regulamento a que acabo de referir-me.
Passarei, Sr. presidente, a :tratar da catequese· e· civilização dos
índios; sinto muito estar a este respeito em desacordo com o meu
nobre amigo senador pelo Rio Grande do Norte, mas as minhas convicções sobre este objeto são muito antigas, já as sustentei
assembléia provincial do Rio Grande ·do Sul e na Câmara dos Srs.
Deputedos.
O SR. D. MANOEL- Está em desacordo comigo e com o Sr.
ministro do império.
O SR. FERNANDES CHAVES·- Sinto muito estar em desacordo
com ambos.
O nobre senador .pelo Rio Grande do Norte nos disse que o elemento religioso era aquele que mais influía, ou antes, que era o único
que devera ser atendido para a cateques·e e ·Civilização dos índios.
Eu não digo, Sr. presidente, que a religião não tenha influência sobre
a catequese dos índios, mas é· minha opinião que há um outro ele~
mento do qual aquela não pode prescindir, que é a força. O índio·
acostumado à independência dos bosques não se acomoda facilmen. te à vida trabalhosa da civilização, sua indolência lhe faz ter repug~
nância ao trabalho. t isto o que ·fez dizer ao Sr. Tocqueville na sua·
obra sobre a América do Norte que no progresso da civilização os
povos selvagens dados à caça, como os nossos índios, eram os últi_mos que vinham colher o seu benefício; a experiência está feita. Nos
Estados Unidos houveram grandes esforços para·. à catequese dos
índios, e diz o Sr. Tocqueville que apenas uma nação, a dos Cheroquees é que pôde ser atraída à civilização, e isto mesmo foi devido
às circunstâncias.· Essa horda, cercada pela população que ia constantemente crescendo, envolvida por todos ds lados, não teve remédio senão obedecer ao império da necessidade e confundir-se com
ela. Essa é· a única nação que nos Estados Unidos pôde ser civilizada, segundo refere o autor citado. Entre nós também a experiência
está feita.
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No Rio Grande do Sul falava-se em várias aldeias-de .índios .esta~
b~lecidas desde 1846 em N~noaí. q Sr .• C~lvã() ·ouvindo ~piniões .de~
sencontradas a rt3speito do·· progresso dessas aldeias,. mandou uma
pessoa de sua confiança para as observar e; dizer~lhe .o que pensava.
Foi o cápitão Marcelino José do Carmo. Diz o.Sr. Gaivão no seu relatório de 1847: "Em agosto criou-se uma companhia de pedestres, o
mando dela foi dado ao capital Marcelin~,·:J.osé do Carmo; organiza•
das as instruções, remeteu-se-lhes o farqamento e armamento da
companhia, e as fazendas e ferrament~s para os índios. . . Ouvido
verbalmente o caditão Marcelino, diz que a ,residência. ordinária dos
índios no aldeamento não passa de 12 a 20, pela maior parte dos já
aldeados em Guarapuava, que as da vizinhança de Nonoaí não par,arr.
no lugar; que as apresentaçõe$ feitas. por. Vitorino ou Pedro (também
índios) não excedem de 30 ou 40 no regresso, de suas errandas;. que
não havendo senão carne, e essa escassa, voltam aos seus. toldos,
dois ·dos quais, afora o do cacique Nicofé, ·estão na proximidade de
Nonoaí; um à distância de 6, o~tro à de •14 léguas.
.
..
Já se vê, pois, que estas aldeias, que aliás representam em todos
o~ relatórios da repartição com uma grande população, tem uma população muito diminuta e incerta; ·reúnem-se o.s índios, índios que
já foram aIdeados como diz a informação, conservam-se. enquanto
têm· que comer; mas desde o momento em qü·e
Ih~s acabam ,os
mántimentos e os presentes que lhes manda o gover·no,. retiram~se.
outra vez para as m~tas. E é preciso que se' .note que eles não estão
desamparados do socorro da religião; ali houverem muitos je~uítas
empregados na ·sua catequese, e não obstante· os seus esforços nada
se pôde obter.
Citarei mais o relatório do Sr. visconde .de Monte· Alegre em
1852. Diz aí S. Exa.: "Os índios arrancados das. brenhas não per·
dem de ordinário a inclinação à vida ·errante, a que de novó se
entregam desde que são· forçados a úm trabalho regular e ··aturado;
muitas vezes acontece que apenas concorram aos aldeamentos quando há neles ferramentas, roupas e outros .objetos a distribuir,· mas
feita a distribüição desaparecem. São alguns.,tão ferozes que não ·há
meio de domesticá-los, e seu apareCimento deixa sempre· vestígios
indeléveis de suas depredações, crueldade e rapina; tais são ·entre
outros os que habitam os sertões da . . província ·de Santa Gatarína,
onde até hoje se não pôde formar um só: aldeamento; ainda no ano
próximo passado agravaram eles as atrocidades que vos dei conta
no relatório anterior, acometendo por duas vezes uma casa no lugar
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da Boa Vista, que completamente saquearam, ·assasslnahdo
e$>õ·
cravo. Outros ainda mais ferozes, simulando· que ·se querem aldeàr,
iludem com incrível barbaridade a boa fé ··dos que: neles acreditam,
para em prêmio do agasalho que recebem cometerem ·a seu salvo
inauditas crueldades; e disto acaba infelizmente de dar-se horrível
exemplo na provínca de S. Pedro, onde por este modo acometeram
os selvagens duas f~zendas no distrito de Vacaria, nas quafs assas·
sinaram seis pessoas, roubaram quanto acharam, queimando e destruindo o que não puderam conduzir, e raptaram três donzelas; oUtros tantos meninas e uma escrava.
'
· Aqui temos pois as informações oficiais confirmando a m.inha
opinião. rndios ferozes, pérfidos, preguiçosos, pode-se<conseguir ullt2
camente por meio da palavra evangélica reduzi-los ao grêmio da. civilização?·
,
Ainda acho, Sr. presidente, no discurso do nobre senador pelo
Rio Grande do Norte um argumento a meu favor. Quando S. Exa .. 'faiava discorrendo sobre os benefícios que podia trazer a catequese· e
civilização dos índios o emprego da religião, disse eu em aparte:
"(ndio·velho não se converte", e S. Exa~ 'confirmou a exatidão dámi~
nha proposição.
Pois, senhores, se. o índio velho não se converte, que influên,cia
pode sobre ele ter a palavra da religião? Replicou o nobre senador:
"a catequese pode ser útil aos moços." Mas, pergunto, qual é o mais
prático de obter a separaÇão dos moços dos veHhos? Se. os. velhos
não se convertem, como hão de consentir na conversão de seus fi~
_lhos? Não se podendo separar deles os moços, como .se hão· de con~
verter estes?
O SR. D. MANOEL- Não.me percebeu.
O SR. FERNANDES CHAVES - Qual é o melo ·de chamar .os
r:noços do deserto? São os missionários, creio que o nobre senador
concordou ...
11
. O SR. D. MANOEL - O nio se converte" não se refere a isso,
refere-se ao trabalho, não .é possível obrigá-lo ao trabalho.
· O SR. FERNANDES CHAVES - Mas também não se podem obrigar os moços; era preciso que os missionários tivessem influência
sobre os pais, para estes consentirem em separar;.se de seus filhos;
mas eles não têm essa influência, há mesmo ·tribos que. não se domesticam, como provam os fatos e as informações que há pouco citei. A dificuldade está em tirar os se,lvagens do deserto e aldeã-los,
•
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e isto não se obtém SÓ com palavra's . A teoria do' .nobre senador é
-bela, mas os· fatos· contrariam. ····
·"
O nobre senador tem esperança noS missionários·: Ora pergunto,· desde quando existem· no Brasil?· Creio ·que os primeiros vieram
no segundo ministério do Sr. visconde de·Paraná, . há: 10 ol1·1i anos
que eles. -trabalham, e -qúàis: são' os ·frutci·s que têm trazido ·para a
catequese dos índios?
. O SR. D .. MANOEL -·'.Aí é que está. o ·ehgano, eles não têm
sido aplicados nesse niister; ·
·
·
· O SR. FERNANDES CHAVES ·-·· Desculpe o ~10bre senador, na.
minha província houveram 17 jesuítas;_ mais de 4 anos: estiveram empregados na cateque'se, é que resultados obtiveram? Nenhum.·
O· SR. D. MANOEL -• Falei nos capuchinhos~
·· : O SR. FERNANDES CHAVES - Os jesuítas. ·passam por mais
práticos; é a origem rellgibsa mais hábil em matéria de catêquese.
Quais· são às aldeias novas que têm sido formadas ·pelos missionários? Aí vem uma longa·~lista de aldeias no relatório 'do Sr~_ ministro
db império, lista que tem acompanhando todos os. relatórios anteriores, ·examinai-a de perto, e haveis de ver que são aldeias antigas.
Por exemplo, a aldeia de S. Nicolau, no Rio Pardo,' existe desde que
me entendo;. os seus habitantes. desde longo anos estão confundi'dos
e ·amalgamados com a no's'sá· popUlação; ja não estão mais no caso
de estarem debaixo· de ti.Jtêlai e· sujeitos aos regulamentos dos íM·
dlos. Neste caso estão talvez todas as aldeias de que faz menção o
relatório· do império.
· O grande argumento que se apresenta a favor da catequese são
as missões dos jesuítas no Paraguai.Na verdade •.
se empregasse
os meios que ·os jesuítas empregavam, certamente· que a catequese
estaria muito adiantada. Pensais que foi unicamente o emprego da
palavra? Não, senhores, esses estabelecimento~/ fOram' a .Princípio
formados pela astúcia e a ·for.ça; ó Sr. Asara, autor. muito conhecido,
nas suas viagens ao ParagUai, confirma o que acabo de. dizer. .
Ele traz uma relação das· ·aldeias
form~das pelos paisanos e
.
. 'pelos jesuítais; vê-se· que 'é muito maior o número das aldeias formadas por aqUeles do qüe~ por estes; e é preciso que se saiba que
os jesuítas quando ali chegaram já encontraram gr~nde· parte desses
aldeamentos. Os meios empregados pefos jesuítas;· segundo refere
o Sr~ Azara, éram ·estes: serviam desses índios já domesticados para
angariar relações nas hordas selvagens, o que conseguiam por meio
de presentes; a título de visita levavam índios de sua confiança para
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conduzirem os mantimentos, quando estes se acabavam .mandavam
trazer mais por nova leva de índios, ~· assim; depois que tinham força
suficiente cercavam .os selvagens, desermavam·nos,. separavam os
mais velhos e recalcitrantes que enviavam para outras aldeias, ·e
conservam-nos por muito tempo . vigiados · e sujeitos a.· um regime
severo. Era depois da força que reunia e contiJ1h.a ·que vinha o ensino
da doutrinà.
E~s aqui a maneira por que catequizavam os jesuítas;· .não iam
ao deserto pregar .a palavra de Jesus Cristo; os primeiros meios que
empregavam eram a astúcia e a força para· subjugar os. índios; depois
erá com a. religião que os esclareciam e ·adoçavam os costumes ..
O SR. D. MANOEL - Deus nos livre desse sistema. .
O SR. FERNANDES CHAVES --::-·0 que espera o nobre:senador
do que se pratica atualmente? Que benefícios te~ dado as atuais
missões?· A primeira dificuldade é que os missionários não se dedi·
cam a aprender a líng~a dos índios. Convers~mdo com o principal
desses ·jesuítas que foram empregados. na catequese dos ·índios
da minha província, lhe disse eu: como é possível que os senhores
possam catequizar os índios sem lhes entenderem a língua? Nem. eu
nem os meus companheiros nos damos a esse trabalho, porque assim
obrigamos os fndios a aprenderem o português." De maneira .que o
que os jesuítas deviam fazer, querem eles que os índio~ fa9am! Eis
como presentemente os missionários compreendem a catequese!
Depois, não sei se esses missionários tem paciência parE} tão
penoso trabalho. Há muitos homens desses virtuosos, não duvido,
mas no século presente não se encontram modelos de resignação
pomo os missionários de outrora.
O SR. D. MANOEL- Então quer que sejam catequisadas à for·
ça?
O SR. FERNANDES CHAVES- A força para ...
O SR. D. MANOEL _:_ Para matá-los.
O SR. FERNANDES CHAVES - N~o é matar.
O SR.
MANOEL- Para subjugá-los por meio de. pancada.
O SR. FERNANDES CHAVES- Não é necessário isso, mas tam·
bém não quero que cruzemos os braços quando nos .ataquem, ·como
tem acontecido no Rio Grande do Sul e em outros lugares.
O SR. D. MANO EL - Isso é defesa.
O SR. FERNANDES CHAVES- O quequero é·a força damesma
maneira que a empregavam os jusuítas, aos quais ninguém contesta
serem grandes mestres d~ catequese. ~._porque não se tem reconhe·
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.cido esta verdade. que .não tem feito prog·ressos entre nós ·a càtêqllé·
se e civilização dos índios~ Talvez que eu esteja enf erro; porém 'fun·
do-me não em teorias, mas em fatos que já apontei, e nas autoridades que li. Permita, pois, o nobre senador que à vista destas razões
eq ·esteja divergente,:.não só de S. Exa;·_ como: dri:Sr. minis~r~ _do 'irripé·
rio:
· . , ...
· · O SR~ D~ MANOEL ~ Não me ·recordo de ler em relatório riénhtiin
esta opinião.
· · ·· ·
··
O SR. FERNANDES· CHAVES- Qual? ··
O SR. D. MANQEL.- Esta que acaba:·de ·emitir:·
. O SR. FERNANDES 'CHAVES··-·., A do enipreg·o da ·forÇa?·
O SR; D. MANOEL-· Sim;· senhor.
O SR. FERNANDES CHAVES - Não sei se ·neste relatóriO, mas
em outros a força é apresentada como um dos ·elementos da cate·
quese; porém, embora seja contrária· à· opiniã'o .de alguns' ·srs."· miriis·
tros do império; a minha é esta; e citei os ·relatório.s só rio qüe tinhâm
aplicação para o que eu queria dizer, isto·é,· não quàntó ·à ·opinião dOs
ministros mas 'quanto à ·narração dos fatos. ·
· :· · ·
Sr. presidente, tratarei agora de fazer algumas consideraÇões
a respeito do estado da: nossa agricultura. t esta urriá matêriátão
importante que. o senado relevará que eu ocupe alguns momentos a
sua atenção com ela:
··
.creio que todos·r.econhecem que a nossa agricultura,·se não está
decadente, está ameaçada de decadência~ o·p'roduto que por ora tem
prosperado é o ·do café; ma·s este mesmo em' uma época talvez não ·
remota é muito provável ·que decaia, se continuarem a faltar os bra·
ços~ e· esse resultado e·: inevitável, porque tem~se conhecido que a
nossa escravatura vái diminui'ndo consideravelmente,: que· os óbitos
estão em· relação muito superior aos nascimentos. ···
·
Isto ·provém de muitas causas; do mal regime que sé segue em
muitas fazendas, do mal tratamento que se dá àos escravos
outras,
e por outro lado os obstáculos que a população da raça africana'· por
motivos de superstição opõe à propagação da' espécie; e à vista· disto
é certo, ou ao menos muito provável que dentro em pouéos anos falte,
não direi metade, porém a terça parte da popyl'açã<fescravacom que
atualmente é feito o trabalho da nossa lavoura~ .
Alguns outros produtos estão estaciorrários, tàis· são o açúcar
e o fumo; e outros tem desaparecido inteiramente donosso mercado;
como o trigo. O trigo foi· um artigo de produção especial da minha
província; durante muitos anos o Rio Grande forneceu o Brasil desse
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gênero; mas. depois d«3 1822; creio eu, desapar.e.ceu ele do mercado,
divido . isso à ferrug~m e à. gota que .aniquilaram completamente.&
planta,.
·":··
·······
Ora,· na Europa e nps Estados Unidos exi.stem essas .mesmas moléstias; basta .ler qualquer obra. de agricultura. para se. ver. ·a descrição
delas, sinal de que lá existem: entretanto a produção do trigo continua
nesses país.es; .e em ,.alguns .detés. abundanteme.nte como. nos' Esta·
dos Unidos. Provém ·essa diferença de nós não empregarmos ·os mes·
mos processos que se empregam nesses ~país_es:~:para·: a·cultl.lra:·desse
cereal. Na Europa, e ·. nos Estados Unidos·. sobretudo, ·há grande. cuida·
do na escolha da semente; a semente de uris·::distritos:é trocada p~la
de outros, porque se julga que. é condição essencial para a,·con·serva·
ção da· sua bondade; depois passa, antes de s:er ·lançada ·na terra, por
uma purificação,,sendo.metida em uma espécje de·decoada ou mistu·
rada com cal virgem; em :último lugar.· a terra é. perfeitamente revol·
vida;· e quas~ em todos .. os·· lugares, ao menos .nos Estados Unidos,
como tive ocasião de obsetvar, é prepar.ada~com cal virgem, que serve
não só para extinção dos vermes· que costumam fazer maL à planta,
.como .também de adubo. Entre nós estes métodos·,não são aplicados,
e talvez hajam outros dos quais dependa a produção deste artigo .
. Ora,. pergunto eu,: não seria. conveniente. mandar-se um homem
prático e inteligente a esses países, aos Estados Unido.s, por exemplo~
examinar os diferentes .processos que se .empregam na cultura do
trigo, e estudar as moléstias e ·os remédios ,que ali se ·costuma apli·
car? Creio que seriade grande importância esse .estudo; tanto mais.
quanto é certo que o trigo é de fácil. cultura, não-necessita de muito
braços, sendo o arado o instrumento de que mais· se usa para o:pr,epa~
roda terra; e a ocasião em que se precisa de, mais braços .é quando:.se
traga da sega, mas para isso .mesmo nos Estados Unido~,e na lnglater·
rase tem inventado máquinas que, segundo li, tem dado bons resul·
tados. Ora, um produto que tão pouco custa. ,na :·sua ·cultura,. e em
si tão rico, me parece: que exige que se. empregue alguns esforços
para o tornara aclimatar no nosso país.
Ao passo, Sr .. presidente, que nos vão. faltando. alguns ramos
da nossa indústria é de:inteira ·prudência que se trate de.. introduzir
ou propagar outras que as substituam. Eu.. citar.ei a· mutiplicação e
melhoramento da raça dps carneiros. Na indústria agrícola: considera·
se o carneiro como .um dos principais ·produtos. As duas nações da
Europa, cuja agricultura está mais adiantada, .a Inglaterra e a França
empregam esforços acerca. de 100 anos para me)ho.rar a raça dos
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carneiros, mas em• sentidos diferentes. Na ·::rt./
Inglaterra
se considera
a
.. • ,.:::: .
· .:';•. '•
,) __;,,..).' ,.
carne com·o prqduto"'prir(qipal,. e. a .lã c.omo produto. secundár.io:-: na .
França da:.~e· ~ais importancia
à. ;lã. do
que.. • à carne:.
e daqui tem.re~ul~
~I ' ·. '
.
' '
' •
.'
• .....
tado que· os eSforços dessas duas nàções têm sido também rlo.sentidodessÇls te.nd.êrypias: a Fr,anç.aJr~~9u '-~·~ pb~er:.Par,,neiros que. cies.~·e·m
a>•_~melhor qüálidade.d~ lã:·e 1";:.~'
a lnglàtêrrá
tri1t'ôú
dé ,obter.· carn'éiros que
:.,">.~'.. I'.;,,~
·•,:1:_:'~ ~
dessem maior quantidade dé carne: .....: .".: .·: . .· ·. . .. .. .· ·' ...... ··•
.... Foi· Lulz··~vf 'qú~.~:·ú1tro9y~.iu ~rn~.Frary9él:·.o.s . .ca.~ri~lros;~~eri~ó',s· •.
que, comq é .sabldd\ .é :·a "raça' qu~ .p'rqguz
'í~( foi . :ele . q~elll'
1
obteve ·do· rei :de Esp'anha um·.rebanho .~· ·~~ ry1~nêl.o~ ·pa~a-:su'a· .quin.ta.de,
Ranbóuillet'É.desses··c~rneiros 'ql.fe deàééndem õs .a·'miltíõe~ . de.- meri-,
nós· qGe, hojeritê'rl{a ·t=rança. ·Todos .:nós ·i~rlibl-~drnir~ao·-a.:bel~za. ·d~s·~.
tecidos q'uê e',(p.Órtam:'as •fábricas.· f·randés_~:~ f.e'itÓs:·co_m .:~;. .lã;· des~ês •
..... -..,· ··· ·i;· . .
,"·,
; ...
· .'·:·, .. ..",.\·-·::;
. ,.'_ .
. . ::, :. . " ::,. .·.
carne1ros. · ·· .
· ·
·
·
. . · .· . · •.
. ·. . .
Jorge III quis também prô.pagar ·a' ráÇ~:·~ó~· meridós·elll:·,ln'~rà~er~
ra:·''manddu':buscar:vários'··rebanhos, mas::·fôi''rDil'isucedido,;'pbrque
foram·. cólocados érif'ipástagens úmidss<que::·ocá~ion:a\l'arT1··~fublé~tias ·
mortais:· a·epors ·tratou~·se de os criar erri terFê~os' ~méi"s'·:~le~~Ciós ·e:.
enxutos, '<e' obteve-àe algúm aumento', poréth' nundá''corn·ô: erh .:i=ran~~ •..:
os. ihgleses; querendo: compensaf''á friferiorlqadê. d~s;··~~üés :lã~.:à~·.
dâs:·fábric'as fran'éeáes, trataram de obter
p'r'oduto de:êârne~ ·.~ :·
parqué o :Clima opõé~se muito à'·'propag~çãO~ Ci·esses anünai~_-:.~E~tã~ ,
fizer~m· ésforçós pá'rá descobrir Urria raça: que . pÚ_des:s·e·:.'engbrdar 'e ..
chegar·ao seu compieto désenvofvim.ento:·no menor···espaÇo' de:.tem.pÓ.·:
possível. Foi. BakewelL muito·; corihàddo'na agricUltura· ingl~~à;·qt:êm •·
fez essa descoberta: depois de long'os ehsaid~':e de muitos' ésforçó·s'':
pode obter essa raça-que<é conhecida n·a:rngl~ter+á pór·Leiéester ou
Dishley~··Esses carneirbs :obtém·: todo·· Seu· dé's~rivolvime~tó'···nb' espâ~·~.~
ço de, dois: anos, enqUanto: que os: carneiros da raçà: antig~i" 1não fiCa.;
vam . ·em .estado: de serem levados ao·· açdúgúéf sériaó ·quandt:ftú1ham :
cinco ·anos: <Já .se vê<que a renda dos agricultores d~plicóu, triplicou .
mesmo. Se. sé;'pudes·se calcular ·a riqueza,;-diz·têonce de· Lãvergue, ·
onde nestas' informações, que. tem tirado ·ôs agricultores· ingléses' só '
dessa raça Dishley, chegar-se-ia a resultados ·verdadeiramente prodi~ ·
giosos: e.·assim se; deve·.crer, porque: no. mesmo tempo··que- antigame.nte era. necessário. para se levar um: :carneiro ·ao ·mercado,· hoje:··.
se leva. dois. ou três.· . :·; · .
·. ·. ..
··· . ·
··.·
Apesar. das grandes vantage.ns que os ingleses obtiveram déssa· i,
raça. e outras. que se ·aperfeiçoaram: em conseqüência dos processos ,
empre~ados por· Bakewell, que há pouco citei; eles não ·perderam ·
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de vista· a propagação dos me ri nós; e, como não fossem esses ani·
mais ·apropriados ·para ·'o clima da Inglaterra.• ()s transport.ar.am. para
as colônias da Austrália. Todos sabem 'que ·ali foi prodigiosa a produção dos merinós.
·
··
·
··A Austrália, que ·há: ·so anos não produzia u~a libra d~ lã, atualmente exporta 40 ·milhões de libras; esse. país,· que· ainda há. pouco
tempo não era conheéido, é hoje um país rico para onde a.emigração
tem ·afluído espanto'samente; tudo devido ao com:ércio das lãs.
Para que, s~nhores~· se:conheça em último. resultado;a importância dessa indústria, refêrirei que a lnglaterrà.tira ·do. Reino· Unido ..da
Austrália, do Cabo da Boá Esperança o das fndias um valor em lã não
menor de ·soo a 700 rniihões de francos anualmente. Ora, esta. riqueza é verdade.iramente 'grande, e deve excitar-nos a dar 'estímulo para
propagar entre nós a indústria que a produz.
Há no nosso país muitas terras que são apropriadas _para a cria·
ção dos carne,iros. Não falarei agora da minha província, rnas · recordo-me ter lido'no Auxiliador
Indústria Nacional uma memória sobre..
a criação e propagação dos carneiros no Ceará, sinal de que -ali há
te.rrenos apropriados para esse mister; .e os· nobres senadores· por
aquela província me informam que na .verdade os há,. e citam com.
particularidade a ribeira do Jaguaribe. No Pará. há .as. campanhas do .
Rio Branco; e no Piauí há também terrenos .igualmente apropriados.
Fica pois sabido que o. nosso terreno e o nosso clima não.· ofereceu
obstáculos à produção de um animal tão útil. Só faltam as forças
que dêem impulso a essa indústria.
O nobre ministro do império no seu relatório nos. diz que trata.
deste objeto, e que está.procurando obter informações do . custo dos
carneiros na Europa, e das diversas províncias em que é admissível a
sua criação. Já vê o nobre ministro que não trato de sugerir-lhe uma
idéia nova: trato de fortificá-lo no desenvolvimento dessa idéia. Meu
fim com estes esclarecimentos é animá-lo no seu propósito, e induzir os meus concidadãos a tirarem partido de uma indústria que tanta
riqueza tem dado a outros países.
Outra indústria que é conveniente desenvolver é a do melhoramento da raça. dos cavalos. No Rio Grande, como todos sabem, essa
raça tem propagado abundantemente; mas os cavalos ali são· fracos,
não tem o vigor, as boas:. formas e a graça ·dos cavalos árabes, nem
dos cavalos da lnglaterr·a e Alem~nha. É necessária portanto a propagação de uma raça melhor; e o Senado se poderá convencer da impor1
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tância deste objeto sabendo a diferença de valor dos ca~alos·
em ln.;··
..
glaterra e ·em França.
· · ." ·
· Segundo as estatísticas oficiais há em França 3 rrillhõés dê cavaJos,.e na Inglaterra 2 milhões; entretanto, segundo as mesmas estatís· ·.
ticas, e~ses 2 milhões apresentam um valor de 6oa~·milhÕes de fran;. ·
cos; ao ·passo que os 3 milhões ·de cavalos franceses apenàs' apresen- .
tam um produto de 450 milhões. ·Essa diferença provéni ·da: diversi·
dade das raças; os cavalos ingleses são muito superioreS: a'os cavalos.
franceses.
·
·
·
··
· Na· Çuropa desde longo tempo se empregam esforços no estabe·
lecimento e·· aperfeiçoamento de instituições conducentes a·este objeto. os· haras, que nós chamamos coudelárias, existem err(França des;. ·
de o tempo de Luiz .XIV,· e continuarão até a época da revolúÇão, du·
rante a qual se extinguiram, mas foram depois restauradôs ·por Na· ·
poleão no ano de 1806, debaixo porém de um novo sistema. Até en~
tão o sistema· con·sistia em se comprar os cavalos, entregá~ los a' proprietários .que se encarregaram de os sustentar e tratar, pondo-os à
disposição dos particulares em épocas próprias media'nte certa
tribuição.
Este método era bom, porque poupava ao governo m~i'tas des·
pesas; não tinha que edificar ou comprar casas para a' guard~. e
recolhimento desses animais, não tinha 'que sustentá-los, ·nem que
pagar a empregados; porém Napoleão, como eu disse, deu nova forma aos haras, convertendo esses estabelecimentos particulares em
estabelecimentos públicos. Depois da reforma os cavalos :são çomprados . e sustentados à custa do Estado· em edifícios próprios, debaixo da direção .·e vigilância de empregados públicos. Este. método
• é o mais, conveniente talvez, porque, pela vigilância assídua e ~eve- ·.
ra do governo,· se pode melhor· conservar a pureza da ·raça.··
Creio qué. ambos estes. métodos podiam ser ensaia.dos no Rio
Grande do Sul;que é o paJs mais apropriado, e que mais ·necessita
de. coudelarias. O nobre ministro do império podia não· :só estabe·
Jecer uma couderaria modelo, à maneira das da Frariça, m'as ·ao
mesmo tempo distribuir por alguns particularés. mais h·lteligentes
alguns cávalos de raça, prescrevendo-lhes um regímen e ce~tas condições, para que pela prática·.se conhecesse qual dos dois' métodôs ·
era o mais proveitoso.
··
o nobre ministro não desconhece sem dúvida a .necessidade
deste objeto; tanto mais se se lembrar que o Estado gasta anual·
mente quantias consideráveis com a compra de cavalos no Rio Gran\
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de do SuL, No ano· de 18S2 gastou,o governo 724 ~ontos com:,a .com·
pra de cavalos e' ·remonta da cavalaria; no ano qe t851~·J30 contôs,
eno ano de .·1850, ~85 contos. Ora, já se vê que são-..grandes;*s . despesas que . se fazeni com . este artigo, e .que ·portanto .muito' deve
atribuir a solicitude do governo.
,
. ·
Atuafmente consome muitos cavalos··~ _c.ayalaria .do .Rio· Grande;··
são. distribuídos. na razão de. três por. praça; mas nenhum~ ·:dur:ação,
tem, ê iss~ é natural, porque não sELpode,ter empenho em cuidar
daquillo. de qúe não se gosta. Se os cavalos fossem bons, .estou ·
certo que. os sol.dados teriam outro esmero .em . cuida~. deles, e o
governo nao 'teria necessidad.e qé fazer tanta:despesa. Até.. mesmo o
regímen do tratamento dos cavalos se pod~r!a~. mudar: atualmente
não é possível sustentar a milho essa imÊmsa cavalhada .de que o
exércità..anda acompanhado principalmente· em tempo de guerra; mas
sendo eles bons não era preciso dar a cada. soldado mais de 1-- ca- ·.
valo, e. entãq,. sendo três vezes menor o seu número, poderiam ser.
sustentados a milho •. o que é muito _mais conveniente, porque o mi· ..
lho dá mais .força,
e. faz. com que os cavalos possam prestar mais
.
aturados serviços. Na ocasião de combates sobretudo é uma vanta· ·.
gem preciosa um cavalo ágil e. vigoroso.
.. .
Ainda há, Sr. presidente, ·l.lma outra. r~ça de animal que eu julgo.
indispensável que se propague em ~lgumas províncias do Norte~ no
Ceará, por exemplo, e vem a ser . a do· camelo. Nas provín.cias do
Norte quase _que não há est~adas de Cêrro, a~ estrad.as. que se conhe·
cem são as em que só podem transitar .a~imais. ··....
. ,..
Ora, este estado de cQusàs há
durar por muito· .tempo ·sem ·
dúvida, por.qúe não ternos população nem bastantes ,mei()s ainda para
mandar' abri i boas viâs de coniunicaç,ão em todas as províncias. o
que compete. pois na atuali~acfe é. melhorar quanto. se poss~. os·
meios de co'ndução que há, nessas províncias, e um d~sses meios
a introdução ·do animal' cujo 'nome já disse. Atualmente todos ·os
produtos do comércio das provínCias .cÉmtrais sãO co~duzidos às COS·
tas de; mulas, mas os animais muares apenas agüentam uma carga de
seis a oito a1orobas, e a· sua marcha. ppr dia- não passa de duas a três
légua.s. O . camelo tem grande superioridade sobre os animais mua·
res, e é 'que ele resiste mUito ·mais _às marchas, e além disso leva
uma carga dupla.
Nas ocasiões de secas que costuma haver nesses países seria
de grande auxílio, porque, como todos sabem, este animal é dotado
de faculdades que o tornam. resisténte. à fome e à sede durante dias
".
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sem essas· faculdades .não podia fazer as viagens . dos .desertoS da
Arábia como ·faz, país onde não. se·encontra .por muito 'dias·· água ·nem···
mantimentos.
., · .
, ·~ ; .
··::_,
Agora, SI". presidente passemos ·a examinar quais' são 'as insti- .
tuições e' providências. que se···tem 'emprega'dô 'ríô· nôssô país !e~.'
benefício ·da ágriêúlt.ura.·''A'única é ia de ·que;jl(sé fez menção, ·a·'so•:
ciedade Auxiliadora d~ ·lri'dústria: ESsa sbcledade ·tem ·feito,· ·verdél- .
de, qua'nto está dâ sua parte ·em· benefício·· d~tagricultura; ·eu'l~e: rendo :
os meus 'elogios; ·;·nin'gliérr(desconhece ::sua 'boa' vontâde, masfal~
tam-lhes os· medos~· Na'• higlatérrá existe ruma ·'sociedáde ·real de :agl·i·
cuftúrà ''da qual· fa:Zeún'~'parte 'os. membr'6s máis' "disÜntos dá' aris~o- '
craciâ,:·ós'homehs·m~Is. int'eligéntes dá lavoUra ·daquel~• país.-'Esta:so- .
ciedadé dispõe à'riúalmÊmte de tim fundo de :17':000 libras,' 160 con~os
pouco mais ou menos, dinheiro que ela emprega no ensino das .ma~ ·
térias qúê t~rn rélaçãd ··com a lavoura é 'na distribuiÇao· anual· de .
prêmioS que 'faz na exposição de animais 'e· máquinas:que·anüalmerite
tem lugar em umá das Cidades do 'Reino Unido.'
':

é

a

·! ·

Essa soci~dade tem feito grandes J:>~nefícios· ·à agricult~ra d~
qué.le país·, más právérn isso. dós meios 'de que dispõe i. nãÔ adm,ira:
pois que a nossa poüco.possaJazer quando apenas dispõe de 2,:ó'àQ$!
O, qu~ res~lta~á é qu~ .se há de lir~1itar a- .fazer o que tem feito., até .
aqui, isto é, a_ 'comprar.:algurís instrumentos dê'poucó cus'to, para: pÔr .
·à vista dos .hab,itántes ..do. Rio de Ja'neiro: distribuir .algumas. poú~.
cas sementes pelas p~ovíncias:· EÜ entendo que essa consignação
devia ser. au:mentada, que ~e devia dotá~ la de 'maiores meios, ,quando.
todos reconhecem que ela .é.composta. de homens entendidos, e.quando se vê que faz .nà. reaJ.idade esforços a bern da :lavoura~
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Outra prov.idência ·além . de.sta ,iostituição;.que ·se tem. tomado
eq~ favor d~ .nossa lavoura, é a da: red.ução- de 2% .·dos. direitos de
exporta.ção .. Esta ;.re_qLJÇão ape_nas produziu: .em .benefíci,o .da lavou~;·.
ra.1 .. 200 .a ,1·,300 contos. Quando ~e.trato.u desta:matéria na. câmara
dos Srs. deputados,, eu. mostrei que ne.nhum era-o: benefício que·
dé!í r(3sultava, .Pe>rque esta quantia. distribuída. (por todos. os ·agricultores apenas. dar i~. o benefício ,de alguns:· ré is a ;cada um;, que. seria ·.
antes mais convenit3nte que .se con~;ervasse ,integralmente o,lm-: .
posto,· o que se empregasse em vias de· ::comuricáção, o.· que traria
proveito mais real para a agricultura. Fora. destas medidas:.não me
lembro de outras i que tenham. sido até agora. empregadas em· benefício da nossa ·lavoura.
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Do que a nos~a lavoura carece, como todos nós sabemos, é de
capitais, ela sofre por esta falta. Citarei a· minha .provín.cia, No Rio
Grande do Sul os campos ficaram despovoados de gado com a revolução. Os .proprietário:s têm querido repovoá-los, dirigem-se aos capitalistas, estes oferecem-lhes dinheiro a 2%. ou a 1 1/2%; ora, não há
cultura que possa resistir a prêmios tão. forte~. Récorde~me
que
houve ali um homem ·que se aplicou à. propagação do bicho da seda;
fez grandes
plantações
.
. de· amoreiras, chegou
..
. a fazer .um adianta·
mento de 8. 000$000 para dar .maior desenvo.lvimento ao· estabele~
cimento, a· assembléia por motivos que..eu· ignoro não concedeu o
empréstimo, e o resultado :'foi que essa "ind.ústria 'foi· .• inteiramente
abandonada.· Tudo isso. revela·. que a·. nossa. 'indústria· está.
def.inhando
.
por falta de capitais. Isto é 'uma verdade que não .precisa de demon~tração.
A maneira por que a la~oura pode. obter capitai~ é por ~elo das
instituições de crédito territorial, instituições q~e. já existem na Ale·
manha, que foram propagadas na Bélgica e que ultimamente o· governo de ~uiz Napoleão adotou ..
Quando o dono de terra se dirige aos capitalistas para obter
dinheiro a prêmio hipotecando a sua fazenda, encontra uma dificul· .
dade na natureza mesmo do objeto que ele. oferece em. penhor.
hipoteca é cercada de obscuridades. Segundô o nosso sistema só se
registram as hipotecas convencionais, as legais não; ·assim, ·aquele
que pensa que tem um penhor seguro pode em último ·resultado
ver-se privado dessa segurança. ·em conseqüência de. hipoteca· legal
de que ele não tinha conhecimento. O .que era preciso era gararitir ·
a bondade da hipoteca,· a· solidez do penhor. t: o que as instituições
de crédito fazem. São associações solidárias que tomam a· si as ··hi·
potecas, e se re-sponsabilizam para· com os capitalistas. ·
·
. Desta maneira o capitalista tem ·a seu favor não só a hipote·
ca. especial que cada agricultor dá, mas a hipoteca geral que vem'·
da solidariedade· e responsabilidade de todos os associados. Com
todas estas seguranças ·não há dificuldade da parte dele de emprestar
o seu dinheiro por um juro módico e a prazos longos ..A associação
serve de intermediário entre o capitalista e o agricultor, proporcio·
nando a este os capitais, e àquele uma renda segura:
O nobre senador por Pernambuco já apresentou um projeto que
está ligado com esta idéia. Não sei se o projeto está organizado
debaixo .das melhores bases, mas a idéia em s·i é útil. O nobre senador quer que o governo endosse os títulos de renda que são d,ados
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por essas associações de crédito territorial. Este sistema· ·é seguido·
em alguns dos Estados· da ·Alemanha, mas ultimain'ente o governo·
francês querendo introduzir o sistema do crédito territorial ·mandou
proceder a exames na Alemanha, e em resultado· não seguiu o sistema: apr.esentado pelo nobre senador. Esse governo: pro'tege essas
sociedades de crédito territorial concorrendo como· acionista.
'ÜUalquer desses métodos é'addt!=td9 ,na Eur()pa; nãq sei por ora
qual é o melhor; porque não jtive ocasião de: faze(es'tudo especial
desta matéria,. mas ·o que me parece é tl~e. o g;overt1q não. deve exi.. mi r-se deiter· intervenção em tais associações, ao Jjlerlos' no princípio ' .
enquanto a instituição não' é' conhecida, concorrendo com ações, ou
endossando os títulos de renda como' quer' o nobre. senador autor
do projeto.
. · .
.
· .. ·
. ,E~tste, Sr. presidente, atualmente um banco Rur~l Hipotecário,
mas creio.que o Senado está bem certo de que esse banco está mui
longe: dessas instituições que acabo de referir-me. Esse banco dá·
dinh.ei.ro,.a prêmio sobre hipotecas, mas são só admi.ssíveis as hipotecas .dos bens que existem .no recinto da cidade, pode-se pois dizer
que (antes: um .banco hipotecário urbano do que ruraL Conhece-se
melhor a cfiferença 'comparando-se as operações do banco com as
dessas instituições· que existem na Europa. As pessoas que aceitam
as letras dobanêo são obrigadas a pagá-las em prazos curtos que não
passam de ,,q~atro meses e. pagam-nas integralmente. Nas associações de crédito territorial os· prazos são longos, e os pagamentos
não são feitos integralmente,· m.as por prestações an.uais, em todo
o caso por uma amortização ..leJ1ta. E isto .é indispensável, porque
as operações da indústria agrÍcola são diferentes das comerciais;
estas são rápidas, por jsso .os' capitais podem ser reembolsados. em
prazos ·cúrtos; mas ·as operaçqes da agricu!tura são morosas, é necessá~ió portanto que os pr~izos seja.m longos. Já se vê que este
banco é rural só no nome, que não se assemel~a nada com as insti·
tuições de crédito territorial na Europa.

a
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Estas instituições, Sr. presidente, são a grande ·proteção que se
pode dar à lavoura, e direi mais que SãO também UrTl dos meiOS de
colonizar o país, porque o. agricuJtor nãq supre os: braços que lhe
faltam por falta de capitais; ora, se elas facilitam os capitais, necessariamente devem ter influência decidida sobre a colonização. E como ·
falo nesta matéria, seja-me permitido dizer também o que penso a
respeito dela. Não poderei deixar de ser· extenso, porque a sua im·
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portância assim,.e)(ige. C9_meçarei defend~ndo a l.ei das ter.ras, :que ..
se considera.- como
colonização ..
. .a base da nossa futura:
.
Eu creio, Sr. presidente.. que o engano daqueles que combatem. ·a lei
das terras pr()vém d~ ~uporem que ela estal>elece. um sistema: com·
pleto de colonização, quando ela não. faz mais. do que estab,elecer ·
algumas medidas co.ngucentes p~ra . e.sse fim.· A l.ei, expõe. :à. :venda
pública as terras devolutas por um .baixo preço. e. espera, com este
meio atrair colonização espo~tâne·a .. Dizem os adve~sád.os :da: l~i.
"como o fim desta medida é a. colonizaçãó e ela não 1:raz: em resul·
tado a colonizaÇão, logo ;é defeituosa~" .N.ão há dúvida, ,a...Y..ênda~Ciãs .
terras por si só riãb traz ~ colôôiz~çao;·:porque a. colonizaÇão. é ;u~a ·
idéia complexa, não depende de'· u~a' 'o'u ,outra 'medida: .depe,n~e:.,de'
um complexo· de medidas.: ·.Isto melhor se. perceb'erá do.
dizer. Deram-se com causas principais não sei se me:Sm() as,. ex·
clusivas que tinham concorrido'' para ~:que·.
emigração' e,u·~.~.péia
afluísse para os Estados Unidos,. a fadlidade que ali se· encOntrava
de se adquirirem os direitos 'de cidadãos ·e de se obterem ferra;s.'cpbr
um preço baixo. Isto disse o nobre senàâor pelo Rió Grande do.;No·rt:e·
firmando-se na opinião do Sr. Póntôz~· Ora, Sr: .presidente, todos -~~--~
bem que as primeiras populações que·· cOrreram para a A'rriérfcá d().
Norte foram impelidas pelas persegUiçÕes· religiosa·s ··que-·sofrer~m ··
na Europa. Ora, pergunto,. sobre e.ssa ernigràção infiÚiÚ àlgu'nià d)usa .
a barateza das terras nos Estados Unidbs; a·fa.ciHdâde d{'s:e·natu~
ralizar? Decerto qüe ·não; se não existissem. a·s· persegúiÇõés reÍigi'o~ .
sa não teria afluído para os Estados Unidos ·essa emigr~:Ção. : ·,.
·
o SR. D. MANOEL- A respostà:ê simplicíssima. · ·
O SR. FERNANDES CHAVES _;_ CóntÜtUemos. ·. . .
A emigração para os Estados UnidoS foi por muitos ános lenta e
diminuta, como todos sabem. Elà tomou grande dese'nvóhdmento 'áobretudo de 1840 em diante, chegou anualmente creio qÚe. a sm(mil .
almas. Dizem os autores ·que eu li, qüe 'creio· que são os m~smos
que leu o nobre senador, que as: causas desse movimento~ extraohfinário de emigração foram a fome da Irlanda, a revolução .. da Eurbpà .
em 1848 e a descoberta. _do ouro na Califórnia e. na Austrália. · ·
O SR. D. MANOEL ~São muitas.
O SR. FERNANDES CHAVES~ Ora, pergunto, antes deste perío··
do não existia nos Estados Unidos a lei da naturalização? Não exis· ··
tiam expostas àvenda terras par baixo preço? Porque existindo esses ·
ince11tivos que o nobre senador diz que foram as causas principais
da colonização, não se deixa ver nos períodos anteriores ao ano de
'
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. 1840, . a ~migração ~m .escala tão gr.ande como teve· lugar·. depois
d~~~~, ano? Logo, ·digo .eu;· se .. essas~ causas foram~.principais pára
al.g_u.rrl~§ populaç_ões_que (3migraram, foram :para 'outras causà: secundárias_. Não se .pode pois: ·.estabelec'er como.:regrà que·Jorani- essas
-~~ çªu§as _de que mais.. dependeu o .aumento . da·. população dos·:Est'a·
dos-Unidos.· . · . ·- ·
.
· :·é.
·
-· · ''"o.SR.o.'MANOEL·~·rudo isso diz·-quern-·estudóu:n1uito à'm'~·
.
,., ·;. .
:. ··t::
té na. •·
·· · -·' · '
_
· · ·_ . . _
O SR. FERNANDES CHAVES - Não duvido, mas eu- ápre~ento
·O·:argumento é; desejo ver respondido;'. ' . ::.· . . . .
.
~-.\':·i
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~-Ã 'colonizaÇão,· Sr. présidenteV dôfuo eu :disse, é•::urit sistern~- à
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que eStão li~adas• mwtas -~·edidas. ~~o se pode· diz~r qu~: ~ cplonização dependa de üma ou ·outra causa isolada; . e um :sistema a
que Se· prendem. todas as' lei que drzem respeito à·' segu_r~ríça indi.;
vidual, a boa política, às boas vias de comunicação, .etc. TÓdas .estas
caüsas jUn'tas é que ·impelem;- determh1am e fGca~ ·a ~i-J.,i_gr~Ç_ão .. Portanto, se a colonização depende de .rnuitàs 'dausas, comÓ ,é que se
podia esperar que a lei das_ terras de~se, e'rn. result~do colohização,
quahdo ela: não faz mârs d()_::qúe apr:e,sent~_i' uma ni'edidacondücente
para :a êolonlzação, uma medida que·ãplaria em p~rte _ê(estr~d·a por
onde deve vir a coforiiZação? .A··colônização, corria eu_disse, é uritsistema éssa'; lei faz pàite-'
sisteilic{' como •pois; clâin~a contra
lei' phrc nã·o· dar eia Um berie.fídio qÚe é o· resultado do todq, e não·
da pàrte?: ·
·: . ._... - · · · ·
·
1
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dessé

a

a

. . O :SR.: D .· MANOÉL da :um:. aparte.·
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:· O SR. FERNANDES CHAVES- O que eu digo.é que a colonização
não ,pepende_de u~a ou.,d,e, _o.~tra, causa~;.·..
.
· · >Ó.SR.
MÂNOE~- _Ma~_quemdisse isso nesta casa?. _
,ci SR. FERNANDES ÇHAVES - ~--o corolário do seu discurso.
Pará que. pois. todos.· esse~ :clamores que..se tem •.aqui .apresentado
contra a lei das terras?· O ·nobre ·senador quer; reformar a -lei· das
terras? . Não. quer. Já_ ~e. conheceram fartamente . os.· inconvenientes
d.essa lei? Ainda não, .agpra .é _.que·:se vai enSaiar. O:. chamado sistema
que . a lei __apresenta não deu..; bons .resultados em outros países? Deu~
Log~~-p-~ra que tiramos.a.Jorca·a lei,:·p~ra que de~conceituá·la? Como
bons -cidadãos não. só devemps obedecer à lei, .mas dar~lhe força,
a~redÍtá-la· quado não tratamos do a revogar. Eu não lhe tenho achado
esses
. .. indovenientes, tanto mais quanto não se conhecem ainda praticamente os. defeitos.
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Mas, disse o nobre senador, a lei é defeituosa porque expõe à
venda as terras em Vez de fazer concessões gratuitas;· que se nos
Estados Unidos a venda das terras ·deu grandes resultados em favor
da colonização, foi isso devido a várias circunstâncias que •não se
dão no nosso país, e as circunstâncias apontadas foram entre outras
a facilidade do transporte dos emigrádos da Europa .para os •portos
daqueles Estados, a facilidade de comunicações no interior, a pressa
com que os mesmos emigrados se podiam naturalizar, e a segurànÇa
individual.
..
, . ...
.
.·
Ora, pergunto eu· ao nobre senador,· dando as terras de graça,
como é a sua opinião, se não houver .segurança individual·, fáceis
me'los de comunisação, certas vantagens em favor dos cÓionos, está
per~.uadido de que a emigração há de vir para o país?
. O SR. D. MANOEL- O que quer dizer n·isso? O meu discurso
.está impresso. ·
·
O SR. FERNANDES ÇHAVES - Quero dizer que o sistema do
nobre senador de dar as terras ...
O SR. MANOEL ~Não é isso só!
O SR. FERNANDES CHAVES- Perdbe, eu hei de ir ~ombatendo
gràdualmente as idéias do nQbre senador; o que quero por agora
mostrar é que. o sistema do. nobre senâdor'. nã~ teni preferência ao
sistema d~ lei. Se pois a conc.essão gratuita de terras não. pode. dar
por si um resultado e depênde de outras medidas, digo que este. sis·
tema não é preferível ao sistema da venda das terr.as, ou· ao menos
que um sistema está a par do outro. Se um depe~de de .certas condi·
çõ~s e o outro depende igualmente dessas condições, é claro que
este não é preferível àquele.
··
Mas disso o nobre senador: .. a concessão gratuita é mais. vantajosa ao colono, e a venda um obstáculo de mais."· Quer o nobre senador supor que dando-se e não se vendendo as terras mars se faci~
li ta, mais se atrai a emigração. ds fatos não vêm em apoio da 'pro·
posição do nobre senador. A obra de Wackefield, América and En~
gland, diz que muitos colonos alemães e· ingleses foram transporta·
dos para o Canadá; entretanto eles emigraram do Canadá para os
Estados· Unidos, quando aliás as terras do Canadá eram gratuitas ou
mais baratas do que nos Estados Unidos; logo, não foi a concessão
gratuita das terras que influiu sobre essa emigração. Se a concessão
gratuita fosse. motivo para atrair colonização, esses colonos que
tinham terras mais baratas no Canadá deixar-se-iam· lá ficar.· Conti·
nuando a analisar o sistema do nobre senador da- concessão gratuita
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das terras acrescentarei que não só 11ão é ·preferíveLao outro; mas
_que em princípio não dá tãobons resultados como sistema~da venda.
AqÚilo, senhores, que se obtém gratuitam~nte nunca é tão apreciado
como aquilo que custa o nosso trabalho. O agricultor ou o colono
qu~ re.cebe as terras gratuitamente não tem um estímu1o. que o leve
a trabàlhar, alÍás 'esse estímulo tem .aquele .que as compra',. porque
ninguém vai comprar terras para não ·.lhes. dar valor, e esse valor
não .lhe pode ser dado sem a cul~ura; ninguém vai ·empregar· um capital p~ra o conservar inerte e- improdutivo. Portanto, a. venda das
te~ras c_oncC?rre .rnais .para a cultura do· que· :a. concessão gratuita.
Além disso a concessão gratuita das terras traz em· resultado a
dissemi'nação da população; As terras desde que são dadas; devem
ser. a aprazimento de quem as receber, .porqÜe do contrário necessariamente há de haver queixas ·e injustiças; ·sendo assim:, ·â ·con•
seqüência é: que. um -há de. ·querer terras ·aqui, outro acolá, e o re·
sultado será a disseminação da população em prejuízo não sô' da
mesma população, como da agricultura, por isso 'que a reunião de
forças,· o mútuo auxílio, a combinação do:trabalho, é qÚe podem tor·
nar- o trabalho mais produtivo, e melhorar e aumentar a la~oura .
. Ainda n'otarei, Sr. presidente, que se fatos ·vêm também· d~.sta
vez em desabono do sistema do' nobre senador. No Rio Grande 'do
Sul fez a assembléia ·provincial· grandes:esforços·para atrair_ .a, colo·
nização européia, dava ·gratuitamente 100.000 braças quadradas a
cada colono, um, mês de subsídio, e instrumentos .de lavoura, apesar
disso,_ apesar de se ter mandado um âg_e-~te paràa Euro'Pa parâ pro·
móve'r áemigração; no espaço de 11 meses; desde agosto,de 1851 até
setembro de 1852, esse agente apenas. 'pôde mandar
386 colonos!
.
.
Na Austrália' no Canadá o governo inglês' seguiu a ,princípio o
sisterna
dar as :terras, mas depois mudou de sistema: depois- de
1831 essas terras· sâo vendidas. Já se vê 'qu~ :o governo· iriglês reco·
nheceu · que · havia rnais vantagem no· segundo si~tenia d()· ·q4e. JIO
primeiro, o qual, sendoensaiado por longos arios~ afinal foi reyogado.
Se a concessão gratuita de terras favorecesse- mais a emigração,
nenhum país estaria mais povoado do qu~- o Brasil, porque todos sabem que aqui nunca houve dificuldade en, fazer-se tais concessões:
e a minha província seria 'a mais pov~ada do império, porque dava
maior número de braças quadradas que nenhuma. outra, em lugar de
25,000, como dispoe a lei das terras, dava: 100.000 braças ..
O SR .. D. MANOEL - Essa argumentação é contraproducente. ·
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O SR. FERNANDES ·CHAVES - A·· conclusão qlle ·quero tirar é
. que a colonização depende: de' muitas medidas, não se pode conside·
rar isoladamente.
·
· ·
· ·O SR. D. MANOEL - Quem duvida disso?
O SR. FERNANDES CHAVES --- O nobre senador censurou a
·venda das terra·s, considerou;a venda-das terras em si,.rião ·meteu em
cálculo outras medidas que devem acompanhar esse sistema~ como
foi acompanhado nos Estados Unidos. ··
·
··
O SR. D. MANOEL - Está enganado.
ta~bém. esteja
O SR. FERNANDES CHAVES _;;_-Talvez que
com a memória·. fraca!
·
. O SR. D. MANOEL -Aí es.~ão os.meüs discursos,·.Jiode os ver.
O SR. FERNANDES .CHAVES - Já mostrei, s·enhores,' que a
concessão gratuita de terras. não favorece tanto a· agricultura como
a venda das terras; parece-me que ..o nobre senador não me ouviu
neste ponto.
O SR. D. MANOEL - Oh! se ouvi.
O SR. FERNANDES CHAVES - Na prática discutem a população.•
O SR. D. MANOEL. - . Ainda não
temos tido venda de terras,
.
está-se ensaiando o sistema, vamos a ver.
o SR.· FERNAN[}ES c'HAVES- Bem, isso confirma o que eu
há pouco· disse,· qu·e o. nobre senador ·não tinha· razão de. falar c_on·
tra a l~i. de cujos efeitos .tan~o não está certo que acaba de dizer
que quer ver o resultado do ensaio.
.
. ·..
· O SR .. D. MANOEL -:: Essa é boa! Porque n~o fo.i .ela posta em
prática durante· quatrp anos?
< •·· .
O SR. FERNANDES. CHAVE~ - Resta-me dizer, Sr. presidente,
que o sistema da conce~são gratuita na _aplicação. poria ery, g-raves
eml;laraços o tesouro. Quem havia de :carreg,ar c_oh1_ a despesa ,dâs
medições?· Os colonos? Então as terras não eram ;gratuitas. O
souro? Decerto que não é praticável uma medida que. o vai ~obre·
carregar com tão enorme despesa, qual a medição. de quàse todo o
· império~ Em contraposição· a todos esses inconvenientes, o sistema
da venda das terras; além de ser mais profícuo' à agribultur~, ria
prática não apresenta aquele's embaraços; e além disso vem. a con·
correr também para o aumento da colonização, porque, segundo a
lei, o produto da venda das terras é aplicado a esse objeto; ·
·.
~ chegada a ocasião, Sr. presidente, de eu tomar em 'consideração uma questão que foi apresentada pelo nobre senador por MI·
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nas, e é a. seguinte: -.qual é mais conveniente, lançar a emigração
no de_s~rto, ou repovoar as: terras ocupadas? .
·- · Se~hores, ,se se entende por deserto terras que -estejam Intel·
rarn~nt~_ separadas- dos centros de população,. sem dúvida que não
convêm lançar aí a emigração; mas qual é o particular que vai hoje
isolar-se no meio do deserto? Creio qu~ nenhum. Ora, assim como
o part'icylar, assim também não há governo tão imprudente que· vá
colocar uma colôoia no deserto e sem meios de comunicação com ·os
merc~dos.
.
.
. S.e por deserto se entende as terras virgens; então digo que es·
sas _são exatamente as que mais convêm que antes de tudo sejam
postas em circulação, porq'-'e são as mais produtivas, e como tais
aquelas que mais ··convêm à emigração. O -nobre senador supõe sem
dúvida
que não há terras ..devolutÇts perto dos- mercados. No Rio
.
Grançje
as .há naf? costas do
Taquari, Rio dos Sinos, Rio Pardo, etc·.
.
.
E depois disso, as distânci.as não são um inconveniente, quando .se
podem encurtar por meio de boas estradas, canais, meios estes que
um governo que quer colonizar não pode perderde vista .
. O nobre. senador por Minas entende que é preferível repovoar
as terras ocupadas, e a razão que deu foi que esses intervalos que
estão ~esertos entre as diferentes povoações trazem em resultado
a disseminação da. população.· Senhores, se isso é um mal, ele exis·
te na ordem das cousas; se lançarmos os olhos para as povoações
da :Europa. e ,para essas novas que se. estão formando nos Estados
Unidos, haverrio's, de ver .que em todas elas sempre existiram e hão
de existir terras incultas·. Pode-se dizer. que a França . não. tenha
uma
.
imensa população? Pode-se dizer que a. Inglaterra não é igualmente
·muito povoada? ·
·
O SR. ·o~ MANÔEL ._Tem de mais.
O SR. FERNANDES CHAVES - Entretanto naqueles paises exis·
tem muitas terras incultas. Nos Estados. Unidos mesmo, no meio des·
tes 22.000.000 de habitantes, que tão prontamente ali· se formaram,
existem muitos terrenos desaproveitados.
· .·
E não é isso um inconveniente para o progresso da população
e da riqueza,. Tanto não é um inconveniente que esses países têm
progredido. A explicação está talvez naquilo que o mesmo nobre
senador disse. As terras não são todas da mesma natureza;. as mais
férteis são as primeiras aproveitadas e as oútras são abandonadas
a princípio, mas depois. com o crescimento da população ess~s ter·
ras vêm a ser ocupadas e a ter grande valor. Porém mesmo com o
'
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crescimento da população duvido que não fiquem terras· por apro·
_veitar. Seria para isso preciso que: a população se condensásse por
forma que ela não deixasse atrás· de si ·terras incultas. Pôrém isto
contraria a marcha da natureza. A população. não mede a· compàsso
..os seus movimentos, estende-se e estàbelece-se ·onde a levam seus
gostos, suas necessidades e seus caprichos··. Mas, senhores; quàis
. são os meios que lembra o nobre senador para repovoar as 'terras
ocupadas? A sua idéia favorita é a de que o ·governo auxilie· Os; fa·
zendeiros, pagando a passagem dos colonos menores de 16 ariô's :que
eles mandem. buscar por sua conta. o nobre ministro do impe:rio já
fez· os inconvenientes deste arbítrio. Nà verdade seriam tantos 'o·s
pedidos que o governo os não poderia satisfazer,. e a final seriam
tantas queixas e injustiças que o resultado seria a anarquia. ·Não se
pode pois adotar tal meio por perigoso, in]usto e impraticável. O
único meio justo de fornecer braços aos 'agricultores é de lhes faci-.
litar capitais, e o· modo :é o que já apontei, da criação do· créditO·
territorial.
J

O nobre senador,· discorrendo sobre ·os melhores· meios d~ cô·
Ionização, citou c-omo modelo a colônia Vergueiro. P'e90 licença ao
nobre senador para fazer algumas observações a respeito do estado
dessa Colônia. Vou expor o meu pensamento com f,ranquez~.' 's.e'm
intenção alguma de· mortificar o nobre· senador. Respeito-o :muito,
sempre o respeitei' e depois que. entrei pará esta casa, ·conh~ce~do.o de mais perto, não pude deixar de tributar·Jhe verdade i; rã .estima
e veneração.· Não faço mais no que vou· dizer do que expo'r aigumas
dúvidas para· melhor esclarecer-me. ··
..
. ·.
Não sei se se pode chamar colônia :ao ·estabélecimento do .nobre senador, porque ali os colonos não se podem fixar permanen·
temente; são. trabalhadores reunidos que. chegado ce-rto prazo tem
necessariamente de se retirarem. Por conseqüência. me pa~ece que
se pode dizer que ·esse estàbelecimento é ~mtes um depósitO· de co·
lonos do que uma verdadeira colôrii'a. ·
·
. · ·' .
.

O SR. D. MANOEL -

'

Essa é boa! . ·

O SR. FERNANDES CHAVES - Não há estabilidade; de um
momento p·ara outro por qualquer motivo o nobre senador pode 'di·
zer aos colonos: "Retirai-vos",· e desaparecerá colônia. Isso não é
colônia, não têm condições de duração, ·não há nada que ligue ali
o colono permanentemente, não é outra cousa senão um depósito de
colonos.
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, ·~.·O sistema seguido· nesse estabelecimento· ve·m a ser o de se
adiantar a passagem:aos.,colonos e todas as:despes'as até O rnofnênto em que •eles possam ·por si ga·nhar sendo •obrig'ados ao reembolso
por meio do seu trabalho, o qual· .é aplicadtr na cultura de certds gê·
.ner·os, do café com preferência; Parece que o nobre senádor nos ·
disse· que este sistema é novo; mas· isto não é exato: os inglesse ·o
conhecem pelo ·nome de redemptioner system; ele .já fói erlsaiàdo
na> Austrália e· no Canadá pela Inglaterra ... ;- : <··.
· · O SR. MANOEL FELIZARDO ..;.;;... E nos Estádos Unidos .... ·
. O SR.. FERNANDES. CHAVES·- Afinal. :'não ·deu resultado ·ne·
nhum. Eis o que diz Wackfield.
· ·. ·· :
"Não há exemplo em New-South-Wales de terem os colonos po·
didq evitar. o descontentamento dos trabi:ühádores pof eles' contra·
tados na Inglaterra, e :retirada dos ·seus serviçós depois de suâ chegada~ No·,swan~River apenas desembarcaram os primeiros ··colonos,
requereü~se ao gov.erno que punisse .os tràbalhadores contratados
por se recusarem a trabalhar para os que os tinham levado de ln•
glaterra. Em geral no· Canadá os trabalhadorês importados da ln·
glaterra Irlanda por capitalistas com a cdndiçãode'·pagarem com
trabalho o custo de suas passagens, abandonaràm aqueles: à' quem
estavam sujeitos com o fim de' trabalhar pará"ioútros qlle n~ada tendo: dispendido: com· eles podiam oferecer-lhes· ~aiárlos maiores:
Entre nós este sistema já tem sido posto em prática por cliver·
sos. particulares, mas infrutiferamente;' e também o foi igÚaiÍ!tente
sem proveito pelo·governo.do Rio de.Janeiro.' Eis··o:que diz.ovice·
presidente daquela província no seu relatório.dê'18'so: "Désde 1840
diversos ensaios de colonização se têm feitd.·'por di·f~rentes vezes
na província, e .quase· todos· infrutíferos.·· A ·CóiÔnia ··da P~dra. Lisa,
fundada .em 1843; já· havia desaparecido em 1846, e os/êolonos esta~
vam :dispersos serrr.::n'úcleo, e sem:· esperanças '"de ó · formarem
novo . . ·os col.onos··franceses e, açorianos qll'e a província contraltou pa·
ra. as obras públicas,. desertaram delas, e· riem ·satisfiz'eram· às'despésas que foram adiantadas;
· · ··
.
· . O SR. o~ MANOE:b·~ Tudo. isso ê bom para o nosso propÓsito~
.. O SR. FERNANDES CHAVES ~·Isso próva:.que o sist~ma
si não é bom. A colônia do nobre senador será hma ex~eção·. . .
. Mas,· Sr; presidente,·não sei se ·se pode·dizer
é muito próspero o estado dessa colônia, porque ela foi furida(fa ·~rr~:·1847, conta
já. 7. anos de existência;. foi. formada .nessa' épqca coni '390 'c'olonos.
hoje tem ·sss; há portanto o acréscimo de 166 pessoas rl'o praZ.O de
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7 anos; pode afirmar-se que este pequeno aumento que· tem tido a
c~lônia indica que .ela esteja num estado próspero?
Além disso, ela é de recente data, não se pode Já conhecer a
sua bondade, é. preciso esperar mais tempo.
Depois, eu mesmo não sei que se ·possa dizer que é bom um
sistema em .que os. colonos têm de estar por assim fazer escravizados durante certo prazo. Eles ficam cativos ao proprietário durante
o tempo que é necessári·o para pagarem os :adiantamentos que lhe
foram feitos. · i: um sistema em que os colonos não têm per~pec·
tiva de serem proprietários da terra que cult~vam e regam com o
seu suor.
O-SR. D. MANOEL- Tem.·
O SR. FERNANDES. CHAVES - Não 'das terras da colônla ... · .
O SR. D. MANOEL -· Podem ajuntar capitais.
O SR. FERNANDES CHAVES - Não são senão trabalhadores.
O SR. D. MANOEL - Tem a menção ,como ·tem o .dono das
terras.
O SR. FERNANDES CHAVES -Tanto .faz terem essa menção
comó que se lhes pagasse o seu trabalho em dinheiro; o resultado é
o mesmo .
. O SR. D. MANOEL - Faz muita diferença; são sócios. :
O SR. FERNANDES CHAVES - Sócios! Em quê? Na propriedade?
O SR. D. MANOEL- Não.
O SR. FERNANDES CHAVES - No rendimento?·
O .SR. D. MAN(}EL - E é quanto bastá.
O SR. VERGUEIRO - São sócios nos lucros.
O SR. FERNANDES CHAVES - Veja~se a maneira pela qual
eles são sócios: os ·lucros são cálculados de antemão, marcou-se a
cada um um certo númer·o de pés de café, calculou-se que esse ml·
mero seria o jornal de cada um dos colonos ·no fim do ano. Não se .
lhes deu os pés de café que eles quisessem beneficiar, é uma certa quantidade. No fim chamam-se sócios dos lucros, que nunca pas·
sam do valor de um módico jornal! A diferença élo jornaleiro está
em que a um.se paga em dinheiro, e a outro em café. ·
O SR. VERGUEIRO - É o que eles querem.
O. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E em quanto tempo pagam, em quanto tempo s.e libertam?
O SR. FERNANDES CHAVES- Disse o nobre senador que es·
tá muito satisfeito com a colônia. Eu concordo que ela· lhe tenha
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dado muito café; mas para apreciar. o sistema, era preciso que se me
prov~sse que os colon9s estavam. contentes. ·,·Eles vão trabalhando·;
porque nã·o têm outro remédio.
O SR. D. MANOEL - Eles vieram. por sua vontade .
.i. O SR~ FERNANDES CHAVES- O que. cumpre examinar é se a
condição desses homens é feliz. Não basta que .o proprietário seja
feli~ •. ~ preciso ver se os colonos também o são. iEu vejo que alguns
já têm fugido dali; se se reputassem felizes, é pr·ovável que não se
retirassem, é provável que tiv.essem tido grandes aumentos desde
o.ue ·a colônia se fundo.u: Era..preciso ensaiar o sistema em outras
partes, perto do Rio de Janei·ro, por exemplo:
O que salva o nobre senador creia que é estar a colônia quase·
no deserto, estar lonqe: de um grande mercado, não terem ocasião os
colonos de falar com seus compatriotas. Se tivessem ocasião ·disto
haviam de abandoná-lo, como sucedeu nesses países de que há pouco falei. Exper.imente~se esse sistema em outros lugares sem a po·
Hcia rigorosa que o nobre senador exerce, essa polícia legal e pró~
pria de que falava. ao. Sr. ministro do império ...
O SR.· D. MANOEL - É só a da justiça.
O SR. FERNANDES CHAVES -Não haja esse rigor, possam eles
ter.fáceis comunicações com os seus patrícios, e eu queria ver se o
nobre senador se havia de gabar de ter hoje essa colônia em bom
estado.
p:ottanto, Sr. presidente. não podemos ainda apresentar como
modelo a seguir a colônia do nobre senador. é um sistema que já foi
ensaiado com mau resultado não só no Brasil como fora dele. Res·
ta-me, Sr. presidente, apresentar as minhas idéias a respe.ito de
co.lonização .. Estou persuadido que . não podemos começar senão
p.ela colonização direta! Depois de formados núcleos de popul~ção,
a colpnização espontânea há de vir. São muitas as causas· que in·
fluem sobre o emigrado quando ele trata de escolher ·a nova pátria
que quer adotar; já essas causas têm sido referidas, mas não se.
pode negar que o sentimento que mais ·prepondera no espírito dos
emigrados vem a ser a certeza de encontrarem no país para onde se
dirigem homens de sua própria língua, de seus hábitos· e de sua
religião.
./
N·os Estados Unidos existiam estas condições: quando se enca·
minhava para lá a emigração da França, da Bélgica, da Alemànha, es·
tava certa de encontrar populações da mesma origem. É sem dúvida
um grande desprazer para o colono não ter homens que o entendam, .
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que o esclareçam. s.obre :0 país para onde.muda"sua. habitação, com
qllem mesmo mate as saudades de sua antiga~, pátria. Desde o'"'seu
princípio os Estados Unidos foram um agregado de .dife.rentes nações·;
Todos sabem .que a. Lousiânia foi colônia franCesa, a Flórida··colônla
espanhola, .Nova Iorque colônia holandesa, etê: .Foi por esta razão
que quando as perseguições religiosas .. e políticas: da ·Europa obriga·
ram a população a procurar um refúgio em! países estranhos; ·ela
afluiu para os Estados Unidos. Tanto.:essa razão é forte e -decisiva
que pergunto e_u, porque. os portugueses não emigram para os Esta·
dos Unidos,. apesar da venda de terras baratâs; da facilidade de ·cô·
municações, segurança individual, etc;, e vêm para· o Brasil, onde:
aliás nãp concorrem estas circunstâncias?
.O SR. D. MANO EL - Esses· nãoyêem para a lavoura, vêem pa·
ra caixeiros e outros 'Serviços semelhantes ...
O SR. FERNANDES CHAVES ___; · Ora, não existindo no Brasil
as condições que favoreceram a colonização dos·'·Estados Unidos, o
que devemos é colocarmo-nos debaixo dessas mesmas condiçõesi e,
a exemplo do que ali se deu, tratarmos de formar núcleos· das ·diferentes nações da Europa,· cuja população ·nos convêm. atrair ...
O SR. D. MANOEL- Aprovo. ·.
:·
.
. O SR. FERNANDES CHAVES - ... cumprindo ao governo não
se poupar a sacrifícios para esse fim .. ·
O SR. D. MANOEL- Aí está.
·O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - t: o que o Sr. ministro
diz no seu relatório. •
O SR. FERNANDES. CHAVES - Porém ·é preciso não deixar
esta idéia só, .sem acompanhá-la de. outras medidas.: ·
O SR .. D. MANOEL .- ·De dinheiro para. comprarem>térras, ·
concordo.
.
·
·o SR. FERNANDES CHAVES - t: preciso,.: como:.digo, acampa·
nhar essas medidas de outras. Por exemplo,· as passagens de mar
são caras; para os Estados Unidos são mais baratas; deve-se :com·
pe~sar esta diferença, ou· dá-las. de graça .. t: preciso· que -depois .
de aqu,i chegarem se .facilitem aos emigrados os meios de se trans~
portarem para as colônias, e também convêm livrá-los de certas exi~ ·
gências policiais; eles estão sujeitos a bilhetes de residência, · a
passaportes, a minuciosos exames nas alfândegas; Tudo isto· os ve·
xa, e é mister modificar .. Estas. medidas e algumas outras concorrem, é verdade, para a emigração, mas são 'secundárias~· as princi· ·
pais são terras e dinheiro. A lei põe estes meios à disposição do
1 .. ,
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governo, ele está disposto~.a . .fazer todos. os· enfórços da' sua parte,
a emigraçã·o.ihá de vir.:.Não virá na. mesma·· escaJa,que para·ós Esta·
dos!I!Jnidos,: mas há de vir. na proporção em que também ao princí.;.
pio para ali se encaminhou .
.· ~ .Sr;. presidente, ia esquecendo-me .de .respondef·ao:~nobre seria~
dor a respeito de uma censura que ele dirigiu ao·. nobre. ministro: da
justiç.a. ·.. ··
O SR. D. MANO EL - Não fiz censura, referi um.~fato ..
O. SR. FERNANDES CHAVES - O ·nobre senador :disse. que um
dos grandes estorvos. à,.colohização· era ·o relatório da justiça· na par·
te em que. trata da .segurança individual, até c·omo que· fez censuras
ao •.nobre ministro por ter apresentado esses dados estatísticos .
.0. SR. D. MANOEL ..-..; Não fiz tal ..
O SR. FERNANDES. CHAVES····-···. Se não fez .passarei ·adiante.
Aqui. já se faz :ver
que· o nosso estadó de segurança individual não
.
é. pior do que aquele que -existe: em outros países. ·Nos Estados de
oeste, :naqueles lugares a que ali se chama territórios, muito pouca
é a seguran·ça individual. Quando eu lá estive, lembro-me de ·qúe to-:
dos os dias os jornais vinham cheios de notícias de assassinatos,
de· crimes contra a segurança individuaL .Eu atê tive a ·curiosidade
de cortar os retraças dos jornais, em que tinham essas relações, e
nã~ é pequeno o maço .
. Creio: que este fato é mesmo dado como. averiguado por muitos
viaJ?ntes; :entretanto são esses·· os lugares para onde a emigraÇão
agora- aflui em maior escala. Ora, se isto ê assim, como podemos:
receiar que o nosso estado de segurança individual seja um obstáculo à :emigração. ·
.
·E depois, o nobre. senador não repara que se o relatório do no·
bre. mini.stro é obstáculo à emigração, também podem ser um obs·
táculo as opiniões que o nobre senador tem emitida contra a lei das
terras? O nobre senador diz que este .relatório há de· s·er• lido na
Europa, mas os seus discursos não o serão?
. O :SR. D. MANOEL - Qual!·... Ninguém faz· caso dos discur·
sos de um pobre homem da oposição .
. O SR. FERNANDES: CHAVES - Não é assim; o nobre. senador
é conhecido na Europa, já foLiá empregado, deixou :Já .relações. Se o
relatório do nobre: ministro da justiça é lido na Eüropa, também os
discursos do nobre senador q hão d~. ser, e s·e· aquele vai' pÔr em
sustos a emigração, não menos podem dar esse. resultado os discur·
sos do nobre senador.
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O SR. D. MANOEL - Qual! Não creia nisso.
O SR. FERNANDES CHAVES - Antes de concluir, Sr. presl·
dente, não ~eixarei de pedir licença ao nobre senador para expor·
lhe o meu pensamento sobre o que ele ontem e hoje nos disse re·
lativamente ·.ao Senado. S. Exa. pintou. o Senado como composto
de homens escravos ..•
O SR; D. MANOEL - Disse o contrário, de homens ilu~trados,
de muita prática e experiência.
O SR. FERNANDES CHAVES - Mas de homens que se ·curvam
inteiramente às vontades do governo! Até chegou. a dizer que era tal
o estado do Senado, que daqui a pouco não duvidaria pôr-se à. testa
da sua .reforma. Ora, senhores, pode-se acreditar que o Senado seja
composto de indivíduos tais, que não tenham independência, que se
subordinem em tudo ao· governo? Eu ·creio que o nobre senador 'não
tem essa convicção, e tanto não a tem, que ainda hoje ele< se digna·
fazer parte do Senado; porque se o Senado estivesse tão degra9ado
como. o nobre senador pintou, o nobre ~enador não se animariá a
sentar~se mais nesta casa.
O SR. D. MANOEL - Por que não?
O SR. FERNANDES CHAVES - Pois podia ter prazer em estar
no meio de homens corrompidos, degradados?
O SR. D. MANOEL - Não disse isso.
O SR. FERNANDES CHAVES.- É a conclusão. Eu creio que
compreendi debaixo do verdadeiro ponto de vista a argumentação
do nobre senador. Ele decerto não teve intenção de ofender o~ Senado ...
O SR. D. MANOEL _;., Não, mas de fazer um grande serviço.
O SR. FERNANDES CHAVES - ... ele não fez mais do que
argumento de oposição,· e neste sentido. é desculpável. Todavia; estas proposições, ainda que ditas sem má intenção, prejudicam a ·dig·
nidade do Senado.
O SR. D. MANOEL - O que a· prejudica é outra cousa. .~·
O SR. FERNANDES CHAVES - Ora •. o nobre senador pode-se
persuadir de que eu ou algum membro do Senado não sejamos tão
independentes como S. Exa. é? Eu tenho sido independente tanto na
oposição como sendo ministerial, ainda não sacrifiquei os meus
princípios, ainda não peixe i de obedecer às minhas convicções. ~
a situação de todos os. nobres senadores.
O SR. D. MANOEL - Já respondeu a isso o· Sr; Hollanda Ca·
valcanti.
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O SR. FERNANDES CHAVES- A quê?
O SR. D. MANOEL- A isso.
O SR. FERNANDES CHAVES - Tenho considerações para com
os meus amigos e todos nós as temos; mas sacrificar minhas con·
vicções, deixar eu e todos nós de sermos independentes certamen·
te que não. O Senado não está composto de. indivíduos aviltados e
corrompidos .como o nobre senador quis inculcar.
O SR. D. MANOEL - Não quis tal, não disse tal:
.
O SR. FERNANDES CHAVES - Bom é que o nobre senador me
dê· esses apartes, que confirmam que não foi p~ra nos ofender, que
não se serviu desses argumentos senão como meio de oposição. Fa·
zendo eu parte .do .Senado entendi que não devia- sanci·onar com o
meu silêncio propo'siÇões que lhe podiam ter desairosas.
O SR. D. MANOEL -.. Eu também faço par,te dele .
. O SR. FERNÂNDES ·cHAVES ~ A dignidade do Senado perten·
ce a nós .todos. logo que se lançam proposições desta ·ordem creio
que tinha direito, assim como o nobre senador de as lançar, eu igualmente éle as .repelir. Paro aqui.
.O SR. VERGUEIRO- Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - O Sr. senador já falou duas vezes nesta
discussão.
O SR.· VERGUEI~O - Então peç·o·a desde já para a 3.11 discussão'.
O SR. PRESIDENTE - Como o artigo não está ainda em 3.11 dis·
cussão, não posso c_onsiderar já pedida a palavra.
· . Tendo dado.-a hora e não havendo mais ninguém com a palavra,
o Sr. ·preside~te declara adiada a discussão.
·Retira-se o Sr. ministro com as formalidades com que foi re·; \
cebido.
O ' SR. PRESIDENTE
dá para ordem do dia a mesma de hoje.
.
.

.

Levanta-se a sessão às 2 1/2 horas. ·
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·SESSAo· EM ·11 DE AGOSTO .. DE 1854
Presidência do Sr Cavalcanti de Lacerda
o

SUMARIO·- Reforma de secretarias e outras - Dis·
cursos dos Srs o Costa Ferreira e Visconde de Olinda ~
Orçamento do lmpéri'o, Discursos dos Srs o D~ntas e Do
Manoelo ·Votação o
As 10 e meia horas abre-se a sessão, lê·se·a ata da antecedente
....e é aprovada o
O SR o 1.0 ·SECRETARIO lê um ofício do secretário da Câmara
dos Deputados, ac·ompanhando a seguinte .resolução:
"A assembléia geral legislativa resolve:
.
Artigo único - Fica aprovada a pensão anual de 150$ conc~dida
por decreto de 6 'de dezembro de 1839 ao 1.0 tenente graduado da
armada Antonio José Pereira Leal, gravemente· ferido .em combate·
na ocasião da tomada da vila da Laguna, .revogadas pa.ra este fim as
leis e disposições em contrário.
···
"Paço da Câmara dos Deputados, em 10 de· agosto de 1854. .Visconde de Baependy, presidente - Francisco de Paula Candido,
1.o secretário. - Francisco Xavi.er Paes Barreto, 2.0 secretário. "
A imprimir, não o estando.
O SR o PRESIDENTE declara que se vai proceder· ao sorteio da
d~putação que tem de receber o Sr. ministro, e são eleitos os Srs.
Viveiros, Baptista de Oliveira, e Angelo Muniz o

ORDEM DO DIA
Continua a 3.a discussão, adiada pela hora na sessão anterior,
do projeto apresentado pela comissão de fazenda dos artigos aditi·
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vos destacados da:lei.'do orçamento de:1854 a.185S,'conr·as: emendas
aprovadas em 2/<discussãb'. · · :.,
. : :. .·~ ·.~·;. . .
'· ·

· . · b SR. COSTA FERREiRA-· Sr. :;presidente,··eu' tal~ez ficasse em
silênciio se nãd·less€:Fagorà 'mesnio § 16 do ti't: 4.0 dà;nossa consti·

o

tiüçãoriêl:Cap. 1'. ;···qU~·1:rata:cío poder·· legislativo: ".êr.r~r ou·supri'mir
eJ1lp·regoS 'públiCos/ ·a:."'es'tabelécer~ih'é' ordenado; "· É jstc{Ó qüe man•
da-~ constituição.'·()· arf: ·1~5;deste' dapíhJlo 'é comp0s1:6' de 17 pàra·
grafo~·.·.e .em· nenhum deles_ sê:\dã àos ·Iegislàdores: a faculdade·. de
delegarem os .seus· ·pode.res:;.':_apênas ··a. § 13 dii:· "Autorizar·. o ~governo·
para conÚair emprestiníbs~~~~~·ora>senlío.res;'se ·a constituiÇão ·quises·
se q'ue', os ·legisladores: ·pudéss:em ·delegar os ·'s'eus poderes, _:seria
éscusadô'r(o'·parágrafo ·qúe·autoriz~ o gôverno pàri'cóntrair' errfpréstimos:. Se: nós pÚdéssemos· delegar· diria a constituiçã.():-'l,; 0AutorÍzar
o governo para regular a administração dos bens n~cJpnais e decretar
a sua alienação, etc .. -. E asim por diànte. Mas; p'etguntp eu;" qual o
motivo que só no § 13 di[à êonstitliiçã·o: "Autorizar 'o gàverncfpara
cóntraii'"ernpréstimôs?~" LOgo 'é
qúe nós: não: podemos àútórizar
o'.9over.no pa_ra criar. e suprimir· empregados· e mard.ar~lhes ordená'dos.
lsto'.me .parece ilação necessárià ·dos princípios:·estabelecidós··na
:.
constituição~
'
0

certo

)

'

.

'

'

.

'

'

.. Agora, o que fez o ~Sr. minfstro dós neg.ócios~' estrang'eiros?. De·
pois de, meditar desd~. o,,ano passado' sobre este pedáçó, como eu )á
qqü(di~:se, ga capa de.B.enio José Làvrê composta detrapofi.· .. fl1BS,
seiíhôres, não diáse bein, retiro a palavra trapos; 'âinda bem que não
está"n'a cás~·o ilustre senador 'pela: Bahia o Sr .. · senador, Montezuma,.
pqfé)U~_.elé rmediatan,lénte.:diria: ·~a-palavra irapos 'não deye entrar
daqúele reposteiro para demtro'; se ela não é adr;nitida nàs epopéias
como .quereis'admitHa ·a_qüi?"
·
·
·..
·
·
'

'

.

'

-·

~.

j

' •. i

•

.~ .· Não quero mai~ comparar o projeto que nos veio·o ano··passado,
e.fpi convertido em lei, ond,e a cap_a de.Bento José Lavre;jicando este
retalho para uma discussão ,separad,a: • compararei pois este. retalho,
Sr. presidente, a uma peça de ~eqa furta~cores:. creio. que me:. será
d.~~o fa~_E}r. .esta comparação. Mas o que fez .o :Sr~ mirtist~o dos ne·
gócios.
estrangeiros?
Quis
retocar e abrilhantar
mais esta
peça de
',,,
''
.
.
.
.. ·
seda furta-cores, e apresentou .uma emenda dizendo:· "Eu também
fico autorizado a reformar a minha secretaria, a" criar empregos·nela
e a dar. dinheiro. "
,.

.

.

'

Senhoes, pergunto eu,. o que merecer.á mais respeito·nO Senado?
Aquilo~ que determina a constituição, isto·é,. que· ao poder legislativa
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é que compete·,.criar ou suprimir empregos públicos, ou aquilo que;
s~ acha na emenda do Sr. ministro de estrangeiros? ·
Desejo saber o que mais vale para o Senado, se a constituição
ou a emenda do Sr. ministro. Torno a repetir: se a constituição quisesse que o Senado pudesse delegar diria: "autorizar o gove'rno para
criar e suprimir empregos e marcar~lhes ordenados", COrrtO disse
no § 18: "autoizar. o governo, para contrair empréstimos. "
Como é, pois,· que o Senado pode fazer estas delegações? Quisera que se me respondesse isto, e n.ão me venham dizendo" é. o
uso, assim se tem. praticado. "Se com efeito passar esta autorização .•
que no meu modo de entender vai claramente de encontr·O à con's·
tituiç.ão, eu direi que o Senado, cujos membros· são. tratados por a'ugustos e cÜgníssimos senhores, deve sofrer uma augustae digníssima
reforma.
·
.

a

O SR. D. MANOEL - Apoiado .
. O SR. COSTA FERREIRA- Mostrai-me,. senhores, ainda repito,
o motivo porque a constituição marcando as nossas atribuições,. uni·,
camente no § 13 diz que podemos autorizar: o governo para contrair
empréstimos, e não diz a mesma coisa·a respeito da atribuição de
criar ou suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenados?
Porque é que a constituição em um parágrafo pronuncia-se de um·
modo,· e em outro de modo diferente?
Se nós podemos delegar ao poder executivo a faculdade de c.riar
ou suprimir empregos e estabelecer ordenados, digo que também
podemos autorizar o governo a regular a administração dos bens nacionais, a decretar a sua alienação, a estabelecer modos convenientes para o pagamento da dívida pública, e para tudo mais: se podemos
delegar em um artigo, podemos também delegar em todos.
O SR. D. MANOEL- Apoiado; isto 'não tem réplica.
O SR. COSTA FERREIRA- E se assim não é, senhores, eu vos
peço encarecidamente que mostreis que e·stou em erro. Como quer
que seja, eu direi que a constituição está defunta.
· O SR . D. MANOEL - Apoiado.
O SR. COSTA FERREIRA- Eu acrescentarei como disse o meu
nobre amigo senador pelo Rio Grande do Norte, que quem mata· a
constituição não é senão as câmaras. ·
O SR . D. MANOEL - Apoiado ..
O SR. COSTA FERREIRA -·Penso, senhores, ·que só as câma·
ras podem acabar com a constituição marchando por esta forma.
O SR. VISCONDE DE OLINDA- Pois elas podem fazer isso?
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. O SR. COSTA
FERREIRA
- Oh! se podem! O nobre. .senador
.
.·
.
.
pensa que foi Bonaparte, com os seus granadeiros
que... acabou .com
...
a constituição francesa,. quando entrou. pelo Senado e atirou com os
senador~s pelas· janelas fora?· Está enganado. Qu~ndo Bonaparte inva.diu a sala do Senado, disseram-lhe os sena~ores.: ":Sois um déspota,
q~ereis acabar com a constituição", e ele·r~spondeu:~-.. aonde ..está
a con~tituição, se vós a tendes rasgado?" Bonaparte pois,. não entrari,a nó corpo legislativo, e não faria o que fez se a co_nstituição franc~sa fosse respeitada. Por i.sso eu digo, que só os sen~dores e deputados .do Brasil é que podem acabar com a constituição; 'ou dir.etamente ou dando ocasião a que entre aqui algum soldado, fl proclame:
''Eu sou o. Deus da Vitóri~ e d~ Fortu"-a, quero acabar com a .. constituição, porque aqueles que a devem sustentar a espezinham cons-.
tantemente. "
.
.
.
. .. Senhores, desenganemo-nos, a pior forma de governo é o constituqional representativo ._quand() é falseado .
. , O SR. D. MANOEL- Apoiado.
O SR . .COSTA FERREIRA_·-:- ... porque dá azos a mil desordens,
porque os povos, olhando para a constituição e vendo que os seus
dirietos são roubados, tratam de fazer revoluções.
Enganam-se os Srs. ,ministros que· entendem que podem fazer
o que bem lhes aprouver, dizendo: "Isto é constitucional, neste sistema de governo o que voga é maioria, a maioria da nação tem decidido" Eles têm aluído a~ base fundamental do sistema constiuo ·
cJonal, que é as eleições, e depois dizem: Temos a maioria!.!" Ah!
senhores, .o que é que se·. quer? O que quer o nobre ministro dos .negócio~ estrangeiros. com, a sua emenda?. Ele diz: "Cada um tira o
seu bocadÇ>", _todos os ministros podem reformar as suas. secretarias,
pois eu hei de ficar em um canto? Também quero,·reformar a minha
secretaria, também quero repartir pão~de-ló, tamb~m quero adq~irir
u.ma grande clientela." Eu sinto, senhores, opor~me a esta~. coi.sas
por me parecerem contrárias à constituição; sei que isto é assanhar
contra mim não só os Srs. ministros, mas principalmente essas. abelhas do cortiço que estão chuchando mel do .Estado,. que assim que
~e bole nelas dizem: "OLJ.erem tirar-me o empr~gà"; e quando se
lhes diz: "Lembrai-vos de que. é necessário qbservar a constituição,
Iembrai-vos que isto pode causar um grande transtorno à ordem"; eles,
que são uns verdadeiros zangões, vão chuchando o mel da colméia,
vão chugando o pão-de-ló, ainda que cdnheçam que·aquebrantam .a lei
e dizem: "Se é pecado chuchar uma talháda de pão-de·ló, neste caso
'

'

'

\

~-

.

'

'-'

'

'

.
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o pecado é tão ·doce, 'é tão suave, não' se>pode deixarde dizer que
a lei é dura e cruel."
· ··
'
· · : ',::icr
. O que· posso mais, Sr ~presidente,. dizer a. este resp:eitot Digo
só que se a c'onstituição em verdade está 'defunta, nós devemos dar
esta delegação, devemos delegar contra o que setá d'isposto na: mes·
ma constituição defunta; mas se ela existe:ainda/então nãó •podemos
dar semelhante delegação. Enfim, senhores, dévemos nós legislado·
res dançar a valsa:sobre·o túmulo da coli'stituição? Devemos mostrar
ao :povo· que o Senado ostenta, faz alarde de acalcal'lhar a· lei· fundá~
mental do Estado?
· .-. . : - c···

·> Para que me hei de cansar mais sobre este ponto? Se está es·
crit'o np livro do destino a adoção desta lei que fere a col'lstituiÇ~o,
o que hei de fazer?
· ·
Falou-se, Sr. presidente, aqui sobre as -rendas par'a :os semiriá·
rios. Disse o meu ilustre amigo: "Nada màis-Justo do que 6 dinheiro
que se gasta com os seminários·· para •educar o clero. n· Eu digo· Ó
mesmo, nada mais justo, porque a réligiã·o ·exig(r qUe hajam trabalha·
dores· que tratem da vinha do Senhor,- que ·instruam ·áos· fiéis·. Todos
nós ~abemos que o sentimento religioso é primeira garantia moral
dos povos, isto já eU tenho dito muitas ve·zes. ·Ninguém mais do que
eü reconhece que a religião deve acompanhar-nos desde o nosso nas·
cimento, deve socorrer-nos em todo o témpo da nossa vidà, e:• deve
consolar-nos na última hora. Porém é necessário· sabermos ·com()'é
que são distribuídas essas rendas para estes·· se·mináriôs: isto é; o
que eu desejava examinar. Suponho que: o modo porque se quer
organizar esses seminários não é o mais ·acertado~ Pa'rece, SrOi: pré·
sidente, que se qúer criar em cada seminário um clirso•:extênso :e
aperfeiçoado ·a e matérias eclesiásticas, até se qUer que ·e-stes serrii·
nários possam dar· capelos e formar doutores. OH! meu·:oeusr:Héi
de pedir ao Sr. mÚ1istro da justiÇa, quando aqui vier,· -que me mostre
essas instruções que o nobre senador, que :hóje estã'prese'nte;)sén-do
ministro da justiça, encarregou aos nossos diplomatas: que lheS rtl'áh·
dassem da Inglaterra e dos Estados· Unidos sobre·os seminários; de·
sejo ver isto, há de ser obra perfeita.
nob're seriadór qúe ·era
tão ministro não se contentàva com as instruçõ'es dos ·seminários ;da
Itália, mandou buscar as da Inglaterra, dis.se lá· consigo:' "Estes
mens ·que sabem muito o que é vapor, o qüe são estradas de ferro,
etc. hão de saber sem dúvida quais sã() os elementos maiS nec'es·
sários para um bom seminário." Quero ver à maneira por'quese edi·
ficam os seminários de Inglaterra para nos servi-rem de modelos.

a

o

én·

ho·

I
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··sr.; presidente os bispos, na ·forma das leis·· :cánônfcas·~ devém
·criar seminários, e este· preceitô era execlltadô~po/"muitàs' llfspós
em Portugal: apontarei· como· ·exerripló üm ·dos primêir0s' s'emináriôs
de Portugal aorfdé ·tui educado, e creio que· tanibêm 'lá estiveram ôs
Srs. senadores pelo Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Norte~ Falo
do· seminário de Coimbra,: que· era ··ôrganizadó com :'tal grandeza, que
o .célebre marquês de Pombal,'·iriimigo·· declahidó :dê quem 'O tinha
fundado, porque uni bispo 'tinha esc'ritô algümâs "·linhas contra
obra man~adapubliçár por 'ele, que atê'âgarrô'il ·é 111'eteu na·fórtaie~·a
de·:s. Julião; on·de morreria se· não tiveSse ~aído tão breve;'··o; m:a'r·
quês de·Ponibal;'digo, apesar de tudô lstó, ·olhànao para éste :seminá·
rio;· disse: "Isto nãô é. urna· obrá episcopal, é üma obrá real:: "Mas
ele tinha rendas·, e os nossos bispos: não aS'têm·,para seminá'rios, pOr·
tanto não os' podem estabélec·er 'com essa' grandeza, e mesmo· ê ne·
cessário que o estado que recebe os dízimos 'forneça os meios para
est'es seminários.
' ''
''
Mas, pergunto eú, ·nesse· grandé seminário :de Coimbra donde
saíaum "clero:ihstrüído como se ensinava? H~vià porventura ali esse
luxo, essa espécie de universidade de latim,· retorica, filosofia, etc.?
Todas essas coisas os ·senhores que sé quiserem' ordenar podem
aprender·facilrnerlte· fofa· dos seminári·os, porqúê'Ha no país muitos
mestres' de gramáticá'•:latina, de retófica e' filosofia,· portanto não
ê n·ecessário qué ·o :Estado crie es.tas aülas. · Nesse seminário ·de
COimbra os ·discfpulós ·não aprendiam gramatica: ·latina, · ~retórica
e filosofia; . eritràvàrrF···para ·ali ..já· com estés- préparatórfos:·. O
qué fazia o seminário?· 'Procur~va rapazes, ainda" qUe. fossein po·
ores,·
númeWó bastânt~ para fornecer' o~ cúratos, as. vigararias,
etc.,· e dizià~lhes: 11Vinde para eSte seminàriô; haveis de gastar ·tão
somente. 4$800 . . por mês, quando os. outros ·séhhorés pagâvam ~t6$
mensalmente, porque iam ali aprender tão somente ós prepara.tórios
necesSários· pará a universidade. " Esses rapazes, quandô entravam
para o .seminário tinhàrn já o. estudo. da grarflática latina, retórica e
filosofia, aprendiam então a· história ·;eclesiastiêa, teologia do'gmática
é filosofia moral; 'nisto gastavam até~três;ânos, é·n·ófith·tQ.rna'\lam"Se
habilitadíssi·mos. E dizia-sê que o 'Clero dé ·êoirnbr·a :erà o mais ins·
truído· de PortugaL No seminário se exercitavam no ·cantochão e fà·
ziam suas homeliâs.'a'os· domingos e eram até resp·eitados:·por àquêles
estudantes um pouco desinquietas •.. ~u 'tive um lente 'dê 'filos'ofia :cha·
mado EI ias Antonio de. Moraes. que ··éra atê
amigo, ~e· tanto. que
·quando vim para o meu país trouxe cornigo um 'seu irmão· que se
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acha. hoje em Alcântara: quando este homem subia a um púlpito, os
estudantes mais desinquietas que tinham o mau costume de morde·
rem papel e fazerem bolas. para atirarem nos padres, cóntudo o respeitavam e o atendiam pela linguagem apostólica de que ela usava no
púlpito.
Que se forneça a cada um dos seminários tudo quanto é· neces~
sário para se instruir o clero a fim de que saiam bons .curas e bons
vigários, é justo; o mais, senhores, é um luxo. Sabeis vós o que há
de acontecer com essas aulas de teologia nos seminários? Eu vos
digo; uma imensidade de teólogos que mal conheceram o que é teo·
logia. Senhores, o gove.rno deve criar uma faculdade de canones e
outra de. teologia, mas deve colocar para evitar grandes despesas,
em conciliar as comodidades dos povos; aquela no curso jurídico de
S. Paulo, e esta no de Olinda. Deve vigjar. com muita atenção a
instrução do clero superior, deve ver as doutrinas que eles ensinam,
e isto só se pode fazer nesses cursos aonde os exames sejam públi·
cos e se confir~m graus. Ignora o Sr. min_istro o que acontecerá
quando o ensino da teologia dependa só dos bispos e não do governo?
Teremos de ver estabelecida a doutrina dos .Uitramontanos. Lem·
bro-me do que aconteceu em Portugal, e vou citar um fato aconteci·
do c·om um padre que não era filho da universidade de Coimbra: falo
do padre Antonio Pereira, bem. conhecido pela sua tradução da bí·
blia, não só pela linguagem pura, mas principalmente pelas suas no·
tas, e sobretudo pelo seu prefácio, que ·mostra uma vasta erudição.
Não sabe.is vós que o padre Antonio Pereira, porque sustentava certas
doutrinas contrárias às propaladas, foi queimado em estátua na corte
de Roma? Não sabeis vós que quando se lhe comunicou que tinha sido
queimado em Roma pelas suas doutrinas que não eram ultramonta·
nas, antes eram avessas, ele disse: "oh! lembro-me que nesse dia
estive muito fresco. "
.
E depois, Sr. presidente, V. Exa. pode conceber que haja um
perfeito teólogo sem aprender a língua hebráica, sem ter grandes
conhecimentos dessa língua? Eu vi que um _dos maiores teólogos
no meu tempo, homem conhecido por muitos senadores que estão na
casa, Fr. Joaquim de Santa Clara, era lente de teologia. 1: necessá·
rio, Sr. presidente que se faça gasto com livro ~e com homens ca·
pazes de serem mestres; se os não temos podemos· mandar vir. Te·
mos gasto tanto dinheiro inutilmente, porque não havemos de gastar
com estes lentes se queremos que o nosso. clero superior seja bem
Instruído? Esperais vós achar nesses seminários que se vão criar os
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instrumentos ~;>_róprio~ d()s sábios, )sto .é, ~ps precisos .. livros sobre
matérias t.~91ógic~s.?. Achais ·.vós que.· nos .:bispados se· :encontram
todos os. mest~es nec.essários?
..
Senhores, isto, não é. bom; estabeleça-se um curso de cânones
.em S. Paulo,:.e oiÚ:ro ~e ~~ologia em .Olinda,· forneçam-se. OS: livros:ne·
· cessári~s, e . chamem-se. hom~ns .capaz~s :para ensinar'; . só · assim ··é que podemos t~r um clero .instruído; só assim ·pode·
remos, lavar' o ~·nosso de.ro desse' .fabéu :que lhes;' l~nçou o npbre
senador quando ministra,· dizendo: "'o nosso "Clêro .é .. imoral e. igno·
rant~; 'u o êleró ·podia ·respon'der: ;,'sê' ;s.~uJgno·r~~te . . e ..imor.al.·é p_orqÜe
V,ÓS .S9.iS imo'ral
ignorante p~r nãÓ: ~~rdes proc.urado. rnelos~ <ie _i.ns·
trúir:.n6s ~" N,ão é mandando büscar 'informaçõe~ em Inglaterra e Es·
ta'dós Uhiaós a respeito·' (fe seminªdos·· :quê .. havemos colher vanta·
gem algürna: · · · · · ... · · ·• · · ,. · ·... · . .. . · · . . ..
', .· .·. Senhore~·. dizei~me, como ,é que~ esse clero COOl 'grau de, dou~
for. pode'rá refutar as. doutrinas viciosal:( de·urn Mousin, se eias entre
nós apare~etem? Falo só. desse céleb.re "teÓipgo. que escreveu uma
história de q~~-todo. o~ mundo tem' col1heciménto: 'como poderá o
nosso clero refutar. as 'doutri'nas desse teólogo, ·se ele· não. sabe o
hebráioo? Como é 'que· vós sustentais os ministros da religião refor·
mada cOm dinheiro do Estado?. 'Essesministros são instruídos pelos
Mous._ih e· outros· teólogos··deste ·cat'ib~e:. _Pêrgunto. eu, o no,sso clero
Sêm meiOS p·Ôderá refUtar' essas douttinas quê vã(>- Sei1dO. espalhadas·-por todo ó ·.Brasil .por esses ministros .d·a. religiã'o· reformada, e que
são pagos pelas rendas do Estado?: Óí.Jeh~is vós que estas ·coisas
continuem assim? d 'que· esperais 'vós, qÚando nãotendes dado iivros
e- nem os convenientes mestres aO vósso· clero? Ouço dizer que o
Sr .. Fulano e: o Sr. Sicran(fsão' hômens mÚito instruídos na história
eclesiástica: :o. meu nôbre àmigo sériador· pelo RiO ~Grande do Norte
aqui apo'ntoü·, um qlle é o Sr.; Cârvãiho,.homêm . de grandestalerltos,
e o tem mostrado pel.os seus escritos, mas é um ou ·outro;·
'
. .O qlle sj_gnifica,.Sr.. presidente~. que pàis! ricos,· querendo. educar
seus filhos os mandam,para um seminário? Estes ,seminários devem
~er só destinado~ para\ o clero,· e aqueles~ que·não quiserem··seguir
a'vida eclesiástica devem pagar. o duplo. ou '0 ~triplo: do que pagarem
~s outros, como acontecia no seminário de Coimbra.·
É ·assim;\ Senhores, que ·poderíamo_s chamar muitos rapazes bra-·
sileiros pobres e dar~IJ:tes a instrução. 'p~recisa para serem curas, vi·
gários etc.,, e para a instrução do alto cler.o podíamos· criar faculda·
des de teologia e de ..cânones nos cursos jurídicos. Este é o meu

e

o

1

,.

:1

\

I

361

modo de pemsar; :.mas, enfim, vós quereis :que ·em ·cada ··seminário sê
possa ensinar sem· livros e sem osniestres·:indfspensã\léis .de 'ce'rtas
línguas; e fica o Brasil dotado com um· clero instrúído·:ê.::moral com
tais seminários! ·se assim :continuar, meus sênhorés,:·ha\iemos de
. mandar buscar padres e mais<pádres'.:lá ,'da hália, comO' esses que
têm vind'o ~e que se diz qUe são excele'ntes·.. , · · · ·, :., :. ··
·. ,; - ·
O que é certo é,. como já'-aqui disse, que. o' reÚ d'e NáPoles,. que
deseja fazer a felicidade dO: seu ·povo,'·'.nãô _tém· .lançado. dós·· mi~
nistros da igreja, dos![la&e~i; para civÚizar os· :laz~~óni~-~·
.Poi~s·J:·~é é. úm
. · ··: _:!··_·:'
.
...:r
1
reméd.io
tão
profícu:o,
·e
·a
ltália-:está
rec.heada
'de
barbadi'rlhos,
porque
'
··-,.-·
.·-···
,"
· . . . . . . . . . . , .._. . .-··.
··_.
...
·:·.
é -• que o rei de Nápoles não:' lança mãO' destes homens ,:iara ·civilizar
o :povo,· porque deixa ·dê ocúpar _·es-tes· hd·rtí~h~: a ~~s-pêito. de que~
Mm. de Stael dif qúe é tal a ;:su~ ignorâ'néia que e'lef·'~?ó'·:pa~i \,
confessionário confessar pecados· anôn.imos!' Lá não ~·e' 'tâh·ça mão
desses homens,· não sei pôrque; --será ·pela mesma:taiãó ·que:··:eu j~
disse ·aqui, de que há ·árvores· C)Ue no: péÚs riatal Cião' )~ütos --~~u'co
saboros'os, e alguns até' venell'Osos;
que.'transp_ta.rt.~êlo{p~fa 64~
tra terra dão saborosos :frutos? Pode ser que·' se e·spere qüe. tàis P&.dres transplantados para ó Brasil ·sejam prdveitoso~~ ·· :· · · · · · ·
,·
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O que vos digo é que esses. nossos desgaçadqs . :patr.ícios .que
vivem errantes' pelos matos nenhurri. proveito .têm' tiradp:.de.· tafs pa~
dres: ainda não consta que ~sses rever'endós com:~ (]úem .:;o.. Brasil
tem gasto ú~ntodinheiró 'reLmiss'ê'm uma aldeia· desses :nossas· infe~
lizes patrícios, os civilizasseril. ·. . ' .
•' ·' .( .··.
..
..

e

Ma~, senhores, p~ra ·~u·e ·me. panso eu!:: qs !lObre~ ~inistio.s tê~
posto tudo em tal abatimento, têm rebaixado. os. brasileiros por. tal
forma que_ podem .dizer.. co.mq:ét:~~~a Bq~à.Pa-~t~._qu~ndo_ s~ lhe. obs_er~
vou que ele vaiava. os Jraoce_ses: -~ C91110 posso. eu :_dei':<ar d~ os
pisar ao. clero sê os deixam de tal maneira que não m~j dej;x:am cami~
nho para passar?" ·
· · ··· · . .
, : : . . . , ~ ,,.: ·
O SR. VISCONDE DE.OLINDA·-·.,sr .. presidente~::eü riadadirel
sobre ·a, matéria·; porque já disser:o que poderia~':dizer, ~· é lá :já
sido esgotada por. outros :oradores. :·Mas; Sr .. presidente;! quando vejó
que para .combater a disposiçã·o. de ·que- se. trata soam .acjüi ;nesta
casa as vogeiras das praças, vozeiras apoiadas ~até com as armàá riá
mão, não posso; Sr. presidente, deixar de levantar minha-''fraêa voz,
assim em honra do Senado (apoiados), que. éu 1:vejo, .direi'·;·· tão· mal
interpretado como· em honra, em obséquio dà naÇão: que aqui nos
pôs, e· que de ·nós exige o primeiro cumprimento:·do nosso dever, que
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é manter a ordem. (Apoiados .J A vista disto não posso guardar ·
silênci·o.
O SR. COSTA FERREIRA dá um aparte.
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Eu responderei. ao nobre .sena·
dor, descanse.
Quando eu ve,jo que nós estamos levantando as ·revoluções que
já e·stavam sufocadas, não poderei levantar a voz para pelo.· menos
protestar contra semelhante procedimento?
...,
O SR. FERNANDES CHAVES - Muito· bem. ·
. O SR . · VISCONOE·.DE OLINDA·~ Senhores, esta .matéria pode
ser. pontrariada,. há muitos argumentos para combater esta doutrina,
mas não se diga que o Senado.. está .ferindo a constituição (apoiados),
e ferindo de modo que o Senado precisa uma reforma! . Isto é querer
desconnecer as intenções do Senado .. (Ap.~iados .) · · ·
. Os nobres senadores não podem negar que aquilo :que agora se
propõe tem sido praticado. por todas as opiniões. que têm estado no
ministério·. Não se me responda que devemos imitar. os bons exemplos. e evitar os maus. Trata-se aqui de reconhecer um princípio ~a
c-onstituição; este princípio, senhoresí tem sido tomado neste sentido
por todas as opiniões que têm governado ·o país (apoiados); poderei
eu dizer que é ofensivo da constituição um princípio que se acha
abonado constantemente por todas as ·opiniões· que. têm governado
o país? E porque se propõe agora o mesmo, há de se ·declarar alto e·
bom som que o Senado viola a constituição, e que viola a constitui·
ção. de um modo que o mesmo ·Senado precisa· uma reforma? Os .no·
bres senadores pensam acaso. ,nos efeitos. desta acusação? Muito
fácil ·é dizer que um objeto é. contrário à constituição, .eu mesmo o
tenho dito nesta casa argumentando contra· algumas disposições:
mas eu ,ffie atreveria nunca adiz·er·que o Senado yiola. a constituição
de um. modo que merece reforma? Considere-se na força deste modo
de argumentar "que merece reforma!"
O SR. COSTA FERREIRA- Eu responderei.·
.OSR. D. MANOEL- Nós,·nós,.é a palavra.:::.··
O SR. COSTA FERREIRA·- Eu .responderei:. dá, porém escuta.
O SR. VISCONDE DE OLINDA- Senhores, eu quero .supor que
seja um erro o que nós estamos praticando, quero ;conceder, sou
fácil de concordar com os meus~ contrários, em conceder tudo aquilo
que é possível conceder-se; mas ser:a: isto um. erro. de natureza:tal
que dê ocasião para que no Senado do.Brasil selevante·a voz da re·.
forma? Quero que os nobres senadores, entrando em suas consciên·
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· cias digam se é erro de natureza tal que deva provocar as iras do
povo contra .nós, um fato praticado desde que existe corpo legislativo
no nosso país?! .
·
·
Senhores, eu não falo por mim,· eu sou um indivíduo,· já estou
velho.
O SR. COSTA FERREIRA -·E eu sou um rapazinho novo.
(Risadas· na galeria).
O SR. PRESIDENTE - Silêncio!
O SR. VI CONDE DE OLINDA - A minha conservação aqui pouco
'interessa ao público, mas falo pelo Brasil, para cujo sossego eu olho.
Já mediram os nobres senadores os :efeitos de suas· palavras? Assim
se proclama· a reform·a de um corpo ·essencial do Estado, no recinto
mesmo desse corpo?
Sr. presidente, hoje publicou-se no Diário do Rio uma passagem
que eu. peço Hcença para ler, porque me perece muito a propósito, é
um artigo que dá notícia de uma obra publicada por Guizot. Aponta
várias causas que deram em resultado as ·revoluções de França· e de
lngláterra, e diz: "O terceiro· ponto da semelhança bastante notável
no destino comum de Carlos I e Luiz XVI é que a revolução ·que lhes
custou o trono e a vida foi suscitada, tanto em França como em ln·
glaterra, não pelo povo que amava e respeitava o seu rei, mas pelos
nobres, pelos privilegiados, por um clero poderoso e ambicioso, por
aqueles a quem a providência e a coroa tinham colmado de honras
e de bens, que por espírito de cabala e de orguJho lançaram o seu
país em aventuras espantosas, onde· a maior parte deles pereceu, e
nem cujo mal e nem . cujo bem tinham eles calculado. "
Entre nós não há o clero rico· e ambicioso, mas os nobres, os
privilegiados somos nós; nós é que estamos agora fazendo a revo·
lução; estas classes hoje acham~se aqui, e não quererei jamais que
se diga que eu pela minha parte concorro para levantar as iras do
povo contra as câmaras do Brasil.
Diz ainda o artigo:
.. Em presença das duas assembléias tão orgulhosas do 'seu bom
êxito, e por isso mesmo facilmente ambiciosas e tirânicas, a sorte
de c·arlos I e de Luiz XVI foram exatamente a mesma; no fim de três
meses Carlos I viu conduzi-r ao cadafalso o seu mais votado e enérgico servidor o. conde de Straff.ord, homem de conselho e soldado de
resolução, e o único que podia· defender o trono; no fim de três
meses Luiz XVI viu a si mesmo levado do seu palácio e conduzido
prisioneiro às Tuilleries sob a guarda dos jacobinos."
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Reforme-se o· Set:tado senhores,. reforme.~se, mas .leia·s,e. a h is~
tória. A r~forma ~erá.só no pessoal do Senado? ·Não, a reforma não
há de ser no pessoal, há de ir a instituição em si. Venha uma nova
assembléia, venha ela, a história aí está para dize~ o que é que ela
há de fazer.
Sr.·. presidente, aqui não. há nenhuma ofensa da constituição, e
muito menos ofensa que justifique as acusações. que. têm sido h~van·
ta das contra o Senado. Pode-se dizer que ofende a constituição, po·
de·se; mas reconheça-se que tem sido praticado por tqdos, os. poderes
que têm governado o Estado, e que é precisoquenÓs nos .submeta·
mos à nossa inteligência, à inteligência do poder competente. Nós,
é verdade que não podemos interpretar a co'nstitÚÍção, mas tendo
todo o executor o direito de entender a lei, e devendo obrar 'em conformidade da inteligência que· ele dá à lei, a prática· ~onstante dessa
inteligênciá firma a regra, ao menos para o próprio executor.' Se nós
não podemos interpretar a constituiÇão nós podemos· entendê-la e
obrar na conformidade dessa inteligência. Ora, a inteligência· qÚe tem
sido dada até aqui é esta.
Senhores, eu poderia apontar agora muitos exemplos· desta natureza. Fez-:se uma lei que autorizava o governo para to'ma certa medidas sobe a higiene pública, criaram-se vários empegados ·públicos
e ninguém se lembr,ou de dizer que· essa autorização ofendia a cons·
tituição, de dizer que o governo nestes atos excedeu seus poderes,
nem que a assembléia autorizou o governo para praticar uma coisa
ilícita. Muitas outras autorizações têm havido desta natureza, agora
ocor.reu-me esta.
Sr. presidente, o. nosso silêncio depois de acusações tão gra·
ves podia ser tomado como o silêncio de um criminoso que reconhece
o seu crime e que não se atreve a repelir a acusação .. Eu falo com
toda a força da minha consciência, que nã~o acho aqui o mais pequeno
vislumbre de ofensa à constituição. (Apoiados.) Será opinião,·. e é,
dos nobres senadores, mas submetam a sua inteligência, à inteligên·
cia da assembléia geral que tem sempre entendido de· modo diverso.
Neste caso já temos o voto da Câmara dos Deputados, e creio
que teremos o do Senado. Pois há de só prevalecer a· opinião dos
nobres senadores que assim falam à opinião da .assembléia· geral
desde que ela existe? Quem deu aos nobres senadores, tanta infali·
bilidade neste ponto para oom tanta confiança acusarem o Senado?
Se eles têm liberdade de discorrer assim, dêem-nos também liberda·
de de discorrer de outro modo. (Apoiados.) Mas não. se digá que o
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corpo legislativo tem ferido a constitUição, não se diga. co.mo Bona·
parte: "Onde esta a constituição? Tende~à tantas· vezes violado que
não sei onde ela está?
··
·
O nobre senador concentra só no corpo legislativo a fac'uldade
de ofender a constituição, diz que só as _câmaras a podem ofender.
Com efeito, já vejo que· o corpo legislativo é o único ponto que se
dirigem todos os golpes. Só as câmarás·· é que'pódem·ofender a
· .· ·
·
constituição!. . .

a

O SR. COSTA FERREIRA- Só.
O SR. VISCONDE DE OLINDA·-·· Bem, senhores·, só as .câmaras
é que têm ofe~dido a constituição! ... Venha a_reforma, nós já esta·
mos velhos ... Tenho dito.
. ...·
.
·
· ··
. O SR. D. MANO EL - Peço a palavra.
A discussão fica adiada pela h~ra.
Consta achar-se . na antecâmara
.
.·o· Sr. ministro, é introduzido com
as formalidades de estilo e toma assento ..
Continua a 2.a discussão, adiada na sessão antecedente, da proposta do poder executivo e emendas da Câmara dos Deputados, mar·
cando a despesa e orçando a receita para o ano de 1855 - 1856, no
art. 2.0 e seus parágrafos .
.

'

. O SR. DANTAS.- Sr. presidente, tenho de .fazer algumas reflexões acerca da lei do orçamento. Falarei pouc·o, e mesmo desis:
ti-ria da palavra se acaso não tivesse de responder ao nobre senado.r
pelo Espírito Santo que me argüiu a respeito de um aparte e de uma
proposição que emiti no meu último ~discurso.
.
Quando eu falei pela última vez 'disse, em conseqüência ·de um
aparte que me deu o Sr. Hollanda Cavalcanti, que rião tinha votado
pela criação da junta de higiene pública, nem· tinha de responder
na outra vida por esse pecado. Em conseqüência desta proposição
fui amargamente acusado por um nobre senador pela Bahia que não
se acha na casa, e ultimamente censurado pelo nobre senador pelo
Espírito Santo, o qual me perguntou se me constava que em alguma
parte do mundo deixasse de existir um corpo encarregado de vigiar
pela salubridade pública.
Sr. presidente, eu não manifestei a opinião de que deixasse
de haver no Brasil um corpo que tratasse da higiene pública, não,
emiti aquela proposição entendendo que a junta de higiene não era
precisa, e que a sua criação traria duplicatas· de repartições, queria
que só houvessem aquelas que já existiam.
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.:·-:, Recorrendo· à história das corporaçõe~frencarregadas: da· higiene·
pública, lembr.o~me~~de que -no ·tempo:.da; rnonarquiá. portuguesa:~era.:en·
carregada:·em. .pr.irneir:o {:lugar· às·. câmaras muniêipais::;par.á:o· mar havia a provedoria da saúde, e nas cidades havia· a? fisicatura·mor; era
o físico-mo r .que se ocupava. da ;.salubridade :pública,. que . :inspecionava.: as. botiças,:;:os medicamentOSi 'Os.· dipl.ómas:.:,dos ·:médfcos.~ depois
de. examinados. pelas . ;universidades;·· enfim:;·· cuidava· de :,tudo ·quanto
era nec.essár~o nesse ramo de serviÇo·público.,· · : .L· . . : .: ..
·: Em··conseqüência das vexações quEr:.faziam::os.físicos·móres e
seus ,:delegados~. :foram suprimidos, e) cri_ádo .•p'ara ·cf •mesmo serviço·
proto~medicato. Depois criou-se: ho :·ultran:t·àh um· físicô~·mo~; essa·
autoridade· existiu ·no.Br:asil.·até··1828,-em:"ql.!~· por :umà'lei foi· ·abolido·
esse IL!gan~ .Pas~aram·: então :essas ·atriburç~õés.~para· as- câmaras-mu;.
nicipais em terra, e no mar criou-se uma provedoria. de~. saúde; ~além
destas· duas. corporações, ainda:·. existem :outras corporaÇõe·s·: quê· são
ou··pódem ser consultadas. acerca.de ·me_didas :higiênicasç~ tal>é a· aca~
demia imperial de rnediclna;·os;médicos :de:dlversbs hospitais e'junta
vacínica;.:todos são ·emptegados·:públicos; suas~·atribüições poderiarn
ser ampliadas. e bem ~combiriadas:::e:·:déstarte :dispensar;.se uma nova
rep.artição:. pa~a cuidat· da salubridade pública :bastavam essas cor·
porações, e .não.era.ne·cessário_que gastásserno's .7o·e.-tantos ·contos·
com uma :noya corporaÇão :e; suas~ !dependências~:. ·P.oder.á; 'o nobre. senador-;dizer·me: "a :;câmara· .rriünicipal e. ·:coiporação. imprópria para
cuidar da . salubridade~ :públicai: é énecessàda :uma junta com conheciment.os, especiais; ".mas' eu .perguntô, ó que .faz· hoje ·a :junta: de higie~
ne pública? Faz o mesmo:;que as câmaras municipais,·:e'stas mandam
os .seus agentes fiscalizarem. os víveres, :as. vehdas e boticas'; da
mesma sorte :a junta. de .higiene tendo.:poder. para delegar essas atri·
buiçõe~i ·manda fiscal.izar· as vendas··eboticas por seus'delegados, :o
presidente e ·os membros dà junta· não vão:aos <àrmazéns, :aos ·mercã·
dos etc..
~·;:·::r,
.•'·:.:.r)
·, .. · :,Pod.erá áiilda o . nobre~ senadoh pelo·~::Espírito :Santo dizerque·:se
fazia preciso dar um centro a todas essas) 'corporações, e que essa
nece.ssidade justifica . a, existência•da ·junta· de· higiene; pois bem.
Se acaso .era necessário dar um .centro podia'formar·se uma: corporação de todos os chefes:·das já existentes,: os qUais s·e· reuniriam em
certos dias para resolverem o que melhor entendessem a bem da
salubridade ·pública, e dispensava-se assim este-~pàrato:de ·umá' nova
repartição. Eis .o ,que quis ·dizer, assentei que -era· inútil a duplicata
de empregados para esse serviço; e,·..senhores, ·~··que está· reduzida
,.
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hoje a jUnta de higiene pública? Está reduzida a fazer todos os anos
uma dissertação sobre a .salubridade pública, e· a apresentar à>Câ·
·mara municipal as medidas·que achar úteis à: salubridade,: e que devam
ser reduzidas. a· posturas.
Não vê
nobre senador que :da . existência de uma .corporação
que vive unicamente para fazer posturas. podem· resultar grandesNe·
xações? Jodas as vezes que uma corporação, para mostrar que não
é uma sinecura, se encarrega .. de· fazer posturas municipais, tem em
resultado muitíssimas vexações. ·Mesmo ·para mostràr a'"importância
de sua existência. há,de· exigir do governo muitas coisas· que. se .não
forem satisfeitas i ncutirão :no .espírito públiço: que salubridade pública está em abandono, . .porque o governo não atende às suas repre·
sentações, e. se são .atendidas aí temos :despesas que ·bem :podiam
ser dispensadas.
: ·~· · · · :
Sr~· presidente, eu .entendo.. que.de .todos os males~ de todas as
ilusões, ou· para· falar mais portuguesmente, de todas as mentiras,
aquelas que são mais di-fíceis de cómbater::são :as que têm o seu império na fraqueza humana. Quem poderia çombater a criação de jun·
tas de higiene em· presença daquela·.calamidade de que·fomos víti·
mas? Dou graças a .Deus de s.e :não ter criado.uma-junta :em cada
freguesia. Não se ·julgue o ·meu· colega ofendido:. sou seu particular
ainigo,não desejo.ofender·a ninguém,·:etodas as vezes que falo nesta
casa desejaria que se alguém se sentisse:·agravado ·ou ofendido me
dissesse, eu pediria aos ·.Srs .. taquígrafos '.que ;riscassem ·:do meu
discurso. as palavras ofensivas. Direi ultimamente ao nobre:.senador
que a especulação aparece em todas as calamidades públic·as, .não é
só na. peste, é na fome e é na ·guerra.
. .·.
Sr. presidente, falou-se também. em tér .. eu notado que se·. pa·
gasse . 10$ por um atestado· para sepultar-se qualquer . cadáver./ Eu
não quero que os médicos façam o serviço de graça, ·é uma profis·
são como qualquer outra, quem trabalh~ ·deve ser remunerado.· Mas
o que desejava era·: que .d~sta quantidade de médicos filhos do· ·orçamento, destas corporações que existem, houvesse· um; dois .. ou três
médicos que se prestassem a passar· gratuitamente um atestado a
qualquer família pobre que tivesse a infelicidade de perder um de seus
membros, e que a sua pobreza lhe não pérmi!isse ter um médico
assist!3nte.
Ora, se a sociedade tem· empenho em que os mortos sejam sepultados, se a higiene pública o exige, .como se há ·de· impor a condição de nã·o sepultarem-se sem. um atestado? Entendo pois que para
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os. pobres devia haver um médico verificador, e nu11ca impor-se c:omo
êondição .
não. ser .sepu!'t~do. à. h~l.ta de ·atestadÓ .... Eis .~o ·:que quis
dizer., é nunca duvidei' que houvessem médicos caridosos que fornecessem· às pessoas pobres. seus ât~st~dos; mas .basta considerar o
trabalho e Ó. tempo' que àe.perdê êni ir à casadeum·.rn~~Hêo juStiff.
car· que se"é ·pobre; etç. ; pára·justificar a .rri,ediqa qué"~pgptei.· ·· ·. ·:·.
Direi. agora .alguma. c:oisa 'sQ,br~· a .cateq~ese, :.a~(,.mpanhãrei
nes~a:parte ,o.no~re sàna~or pelO Rio· Grande A~ .su.l.ras .~uãs idéias~
.. Sr .. p.r,~~ipe.~te, ~odos ·osano~.yem t:~a:lei,do orçamento .uma quo·
ta marcadapar·a·a ~ateque~e e c:ivjJ.ização dos índios; e isto vai pas·,
sando
de,"orçamento
em·- orçamento··--" por·
uma .rotina
.
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Senhores i quanto à colonização eu· .estou resolvido a dar o meu
apoio ao ...governo, hoje é um· sentimento geral o da· necessidade da
colonização•;
· ·Mas, senhores, quáhto à catequese dos fndios, ·entendo 'que o
governo· nâda· tem feito nem ·poderá fazer, nem Deus· permita que
possa: fazér. Sr: presidente, nós respeito de 'índi·OS não precisamOs'
de ler livfos; estrangeiros; eles 'são:dô nosso país e sàbemos o que.
se. passa. entre nós. o que se tern feito a respeito dos 'índios até
hoje? Parece um contrassenso· que;:querendo ·nós demarcar as··terras,
dar-lhes. valor,· vendê-las; ao mesmo; tempo queiramos salpicá-las ·de
aldéiaft;de·· ~árbaros: e ladrões; reunir portanto todos esses bárbaros
e dar~lhes força, é misturar. o barbarismo com a civilização, não digo.
bem, _.é arr~\ar-:o~arbarismo contra a civilização.
Na ·:·minha. província creio que> haviam sete· aldeias; enquanto
hav.ia abundância de caças e produções da natureza eles iam vivendo
um pouco qüietos; mas .quando esses produtos naturais foram faltan·
do, eles atiraram-se aos roubos,··e ·combatidos por causa de suas de·
p,r~délções ·confundiram~~e na massa·· geral dos cidadãos, e .as .terras
d~ssas ald~.ias: ~ão. sendo hoje ,ocupadas por belíssimos :engenhos,
prestando muita utilidade à província.
Senhores no ·reino• animal há raç·as· perdidas.; eu entendo·· que a
raça dos índios há de :ter esta sorte~· Os homens· que 'desde a· sua
infância não receberam lições de::moraJ..que nasceram· e sempre vi·
veram .debaixo de impressões violentas e praticando ações ferozes,.
não são susceptíveis de aperfeiçoamento. Isso que· •Se .observa entre
nós obs~rvá-se em toda parte da :América a respeito dos ·índios, não
se pode. cl!z~r que prov~r:n da perseQlliç~o que..lhes ·fazemos, ou da
má administração. Não há hoje lugar na. América onde se fale em
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Brás

catequese de índios senão no
ii. ·éf indiÔ em:·tod:a a·,.parte .mósÚa' ·
inclinaÇões traiçoelras,'·:··indômitas e·anti-soc.iâis.· · · · ,· ·,i. ·: .. : ·y ..
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.rião trabalhou, para chamar
a um estado pacífico essas hó:rd~s Sf)ly~gens? .Nã9 l~e: foi pp~síy~i:,
fazia-lhes' presentes.· e convençõe.s, 'estªv~rn' ..durãrite algllm tempo '
quietos,· mas depois invadiam àlgumás 'pro'Jíriéias cometiam' desa~
catos e· roubos;· As províncias de :sâ.lta, Santa Féf Mehdo~a ê 'outras
têm ·sido vítimas destes ·bárbaros·:· Nà ·Amérlc'a~ bnde. áe ;fei.a,ldeá·
mentos:em maior escala foi noMéxico;:más:·ós· nobres sena'dores sa·
bem que ali todos os dias há iilvasõesi os· 'próprios'índios::·mahs'os é'
aldeados revoltaram-se por 'diversas vezes, e ainda: ha:pOuco:terripo;
há 3 ou· 4 anos, esses índios no Estado.de::Yucatan.tinvadirám,e incendiaram. a Merida, todos os ·habitantes. OO·rreram. para: a·costa: do'
mar, pediram socorro a Cuba, e o governador de Cuba mandoU. um·a.
grande força, que, unida. aos .da terrà,' poÇ~ faz~ r cont(3·r. a:· esses
selvagens. Em todas as partes eles. mostram. as. mesmas inclinações
ferozes. Entre nos não há um só. .relatóri9'. d~ repartição .. dq_, illlp~ri.P
que deixe de trazer uma narração .dos horror~s pra~ica~os,,,por ~les:
Potanto, creio que podemos deixar de estar todos· os ;ano~· mar··
cartdo 40, ou 50 contos para esse ·mister.· .Entendo que:a medida que
podíamos tomar era re.comendar aos presidentes das·: províncias:. onde
há índios q!,Je os tratem bem, que Qs.recebamtodas as vezes que:êles·
procurarem. entender-se conosco; :nada de aldeamentos. em :rriassa ~
o governo português, depois de imensas" medidas/·e de perder!'a
esperança de civilizar, os índios,. a': última .medida que:tomou fot·a da .
lei. de 1808, no sentido em que acabo d~ falar, isto é,: que. os::índios
que se apr,~sentassem fossem espalhados: pel.a.população· civilizada.
para que pudessem perder suas inclinações ferozes .. · :
Senhores, eu não vejo essa "Conveniência e' esse princípio''de·
humanidade que tanto se apregoa• em aldear os· índios; 'se é húína~
nidade chamar ao grêmio da ·nossa· sociedade: esses homens que·
estão nas matas, maior humanidade é não ·criar inimigos Jortes :contra aqueles que querem trabalhar e dar utilidade ao país;·;:
Di rei duas ·palavras acerca dos ·presidentes de pl"ovíncias. Se~
nhores, lembro ao Sr. ministro do império uma medida·· que talvez
seja mais 'Conveniente e proveitosa· do que todas essas quótas para
auxiliar as obras das províncias. Todos os anos marcamos·uma quóta'
para as despesas das'obras gerais e provinciais; ·mas; senhores, en~
tendo que as províncias têm rendas que be·m a:rrecadadas, fiscaliza·
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das e empregadas convenientemente chegam para· sa. suas· obras pú·
blicas.
..
. . :,:.: .. · • r - >; . ...· ·.
: ·Julg·o, senhores,· que se S. Exa .. ·exigissetodos·,os. ·anos dós pre·
sidentes .de .provínc_ias um relatório das.obras por eleá .. r.ealizad~s·:~u
empreendidas, .esses:: presidentes. empenhar·se·ião/: rnuito: pelos~:·:me~.
lhoramentos materiais das províncias: .Se S ;··Exa .:apresentasse:: esse$·
relatórios pafciais·dos·:presidentes na seü relatório~ ·e: os :preside·ntes
vissem_ qu~. os:.is.eus,serviços .• nas .. províncias . podi~m· seraquil~tados
pelos poderes,,;gerais . do Estado,: eles .trabalhariam·. muito. no ·sentido
de fazer .alguma. coisa útil às províncias;.dirigiri_am melhor::as·<'assem~·
bléias provinciais .. ·
.... ';.: ·.
..
. . .. .
'·.
Quando os, presidentes querem conseguir• das ·assembléias· quan~
tias\ para melhoramentos~- materiais;. d :conseguem ·:facilmente; mas
quando eles ab~ndonam as assembléi·as, elas não·cuidammais do-que
em votar aposentadorias, criar empregos, em dividir: comarcas~<e em
outras coisas dessa natureza, que em .r;lada aproveitam àSJprovíncias,
e absorvem grl:lndes quantias~
..
· ·- . ·.· , ·
Quem nomeia· .•os presidentes de província? O governo geral.
Quem os_repreende?O governo geraL Quem pode· avaliar.os seus
serviços? .O governo .geral.. Que ação têm as assembléias provin~ ·
ciais sobre os presidentes? Nenhuma., É pois ao .governo geral qúe
compete obrigádos. a. fazer algum bem às províncias.·, ·senhotes; eu
só tenho uma ·bitola para medir os presidentes, é a ..soma•dos -melho~
ramentos materiai.s .que eles' p-romovem; há sempre na·s.• províncias
dois partidos, um que os defende e outro que os acusa; .para:'mim a
unica bitolapar:a ·OS conhecer ·são os melhoramen~os que 'eles fazem.
De ordinário. os presidentes. não fazem melhoramento algum..
A minha província .tem tidó,.·>salvo engano, 27 presidentes e
quais- as obras públicas que.· eles têm feito? O primeiro governador
fez um.quartel, o Sr. Moura aperfeiçoou um canal; ..o Sr. ·sobral; vice·
presidente, abriu uma estrada na:serra dos Dois Irmãos, serra bastan·
tamenteíngreme, como a •de2Petrópoli~, e em:verdade foi um serviço
bem importante. O Sr: Peixoto de Brita-· fez uma grande obr'a, ·,uma
cadeia, .que dizem ser a .melhor ·do império; ·o Sr. Bandei·ra de ·:Mêllo,
que não quis ficar atrás de seu antecessor, ?eu princípio a uma casa
de mercado; o. Sr. Bento fez um palácio para a presidência,· e· daí
avante eu. já vou sentindo um esm·orecimento·.
··
Por conseqüência estou .que se :'o. governo g.eral procurasse· con·
vencer aos presidentes de província, pêlo meio que já indiquei:,· que
os seus serviços· têm de ser apreciados •e que desmerecerão se não
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tratarem dos melhoramentos materiais de suas provrnclas, todos eles
procurariam esmerar-se a esse respeito; e se cada um deles procurasse fazer alguma obra nas respectivas províncias, elas já estariain
muito mais adiantadas; mas infelizmente vejo que o governo não
aprecia ao presidente .trabalhador, e contenta-se unicamente com as
participações de que a província está em paz.
· Eis aqui a ·recomendação que eu tinha a fazer ao Sr. ministro;
e mesmo, se f·osse possível, ·não só que os presidentes ·apresentassem um relatório das obras que fizessem, como também das rendas
das províncias, para que a assembléia geral visse quais as forças ·que
as proyíncias têm. Como podemos votar quantias para os m·elhoramentos de, uma província se não sabemos quanto orçam as suas rendas? Creio que elas enviam às câmaras as respectivas leis e orçamentos todos os anos; mas como :é que üm só autógrafo pode ser
consultado por todos os ·senadores?
Uma outra coisa que tenho de lembrar a V. Exa. é acerca da
desproporção que há entre os ordenados :dos administradores dos
correios. Por exemplo, o da minha província tem SOO$ quando um
praticante na corte ten1" 600$. . . e mesmo a respeito :de administradores de outras províncias há uma desproporção que não se pode
justificar. Não sei como um homem que é obrigado a i·r todos os cllas
a uma repartição e a deixar de mão qualquer. outro gênero de vida,
possa subsistir com SOO$ por ano, e mesmo quanto ao seNiço não
é tão pequeno em um porto de mar onde vão vapores e embarcações de diversos portos. Lembro pois a S. Exa. essa desproporção
que há entre os ordenados dos diferentes administradores de cor·
reias, e Julgo que isso é digno da consideração de S.. Exa.
Não· direi mais nada. Pedi a palavra unicamente para responder
ao no.bre senador pelo Espírito Santo, para mostrar-lhe que as minhas
intenções não foram acabar com essas corporações que tratam da
salubridade pública, mas sim fazer ver que havia uma duplicata, uma
desnecessidade em criar-se a repartição de higiene pública princi·
palmente sendo permanente~ Em tempo de peste poderia ainda justificar-se, como sucedeu em Portugal no ano de 1804, quando aparecelj
a peste no Mediterrâneo e em algumas províncias de Portugal, então criou-se ali uma junta provisória, a qual nem era composta de
médicos, e tinha p·or fim receber e dar as ordens; mas logo que desapareceu a peste essa JÜnta foi dissolvida.
Quanto às quarentenas, Sr. presidente, eu não sei que há excessão de Portugal e de alguns portos do Mediterrâneo haja quaren-
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te na na Europa. Depois que apareceu a cólera e que se· estabeleceram cordões sanitários acabaram as quarentenas ·:na' Europa;. e . eu
chamo Europa· propriamente dita. dós. Pirineus para ·o norte'; porque
dos Pkineus para o sul tudo se ressente mais ou menos da. estupidez
da costa da Africa. Na Inglaterra não •há quarentena, na . França não
as há...
...
'O ·sR. JOBIM - Está enganado;: têm havido quarentenas hor·
rorosas em Marselha, Toulon, etc. · ·
· ·: • ·

o SR. OANTAS -

Em 1120 houve peste extraordinária -e ln Marselha, e morreram perto de. 60. 000 pessoas, quero mesmo: qu~ ·.não
só nesta como em outras ocasiões houvessem essas quarentenas:
mas eu falo d() estado atual.
· · ·
·
. ·..
O SR. JOBIM tintas.

Febre amarelá e cólera são 'coi~as llluÍto dl~
'

1.'

O. SR. DANTAS - Quando eu estava em Paris as folhas anuncia·
ram febre amarela em Southampton; indaguei o caso e soube. que a.
Southampton havia apartado uma embárcação de Guba,.a qual tinha
perdido pessoas da equipagem, e trazendo dois doentes de febre
amarela o go~erno .inglês os mandou' desembarcar e morreram em
terra. Quer o nobre senador pelo Espírito Santo uma prova maior
de que na Inglaterra não há quarentenas, e que os ingleses e.stão, na
íntima convicção de.sua inutHidade? V~~os agorà a trat~u· da França:
este ano apareceram casos de cólera·morbus na lnglater,ra. J~g.o se
estabeleceram as quarentenas em Portugal e nos portos de .Espanha
no Medi~errân~o. entretanto que ·em .Marselha e outros portos da
França ·não houve quarentena ..
Senhores, ·para provar o absurdo. das quarentenas ·basta; meditar um pouco no que se pratica nos países que a aq,otam·: uma· em·
barcação sai de Londres, chega à cidade do Porto -com·B dias sofre 3
dias de quarentena, julgam os médicos que com 13 dias de. quarentena está isenta· da peste; po·rém se esta mesma embarcação.' vaLem
direitura ao Mediterrâneo, v .. g.; a Cartagena, e gasta .15 dias; tem
de· sofrer também 8 dias de quarentena, e então julgam os médicos
que em 33 dias não há mais perigo de peste. O mesmo sucede com
os vapores que daqui saem para Lisboa; ali chegam com 24 dias e
fazem quarentena de. 8 dias, entretanto que as embarcação de vela,
que gastam mês e meio, sofrem o mesmo tempo de quarentena; don·
de concluo que o tempo que se gasta na viagem· é indiferente e que
o que se quer é a quarentena.
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Talvez o nobre senador pelo :Espírito Santo julgue que há quaren·
tena na Inglaterra, em conseqüência do tratado que sobre ·isso há
entre esta nação e a Espanha. Senhores; o governo inglês. não po·
dendo acabar com as quarentenas na Espanha. tratou de as regular
por meio de tratados naqueles portos com os quais a mesma Inglaterra mais comercia. por exemplo, em Gibraltar; esta cidade comer·
cia muito cqm a Algezira e Alm~ria,. é destas cidades.:que ·Gibraltar
recebe todo o trigo: era pois do int~.resse inglês~regularas quarentenas ~m Gibraltar para satisfazer. as exigências do· governo espanhol.
Portanto fique o nobre senador certo qÚe em. lngiaterra: não há qua~
rente nas ...
o ·sR. JOBIM - Na Inglaterra também há quarentenas; o. chefe
delas é si r William Peel; ·até tenho uma· obra dele., --... .
. O SR. PRESIDENTE - Não. posso adotar ·esta discussãopor meio
de diálogos; ordem.
.. .
. ·• O SR. DANTAS- Diz o nobre senador: "O que sofre o comér·
cio com as quarentenas?"· Senhores. sofre mu'ito .' Eu contarei ·ao
nobre senador o que sucedem a um vâpor em· que eu ia pára (fMedi·
terrâneo. Saí de Lisboa para Cadiz. e ·porque em Lisbo~tobrigavam
as· embarcações procedentes de Inglaterra a três dias :de .quarenténa.
aque a junta médica chamava· de observação. e ()'governô espanhol
considerasse Lisboa porto sujei, porque ali não se fazia ·a. quarentena
em regra, daí sucedeu que fomos obrigados a 8 dias de' qúárehteria
em Cadiz; partimos de Cadiz com carta limpa. e quando esperávamos achar~nos habilitados para todos os portos do Mediterrâneo, fomos vítimas de embaraços inesperados; o vapor: levava carga para
Algezira. cidade de Espanha. e para Gibraltar. rrias unffato havia ocor·
rido, apesar do tratado e das reclamações do governador de· Algezira.
embarcações inglesas haviam desembarcado tropas·~ em Gibraltar sem
quarentena •. e esse fato. deu motivo a que Gibraltar fosse c·onsiderado
pelos .espanhóis como porto ..sujo, todas .as. embarcações que entra·
vam .neste porto·.viam·se na mais acerba colisão-~ ou de tocar uni~
mente· nos portos de Espanha. levando consigo. a cárga destinada a
Gibraltar, ou haviam de descarregar neste porto, s"ujeitando-se depois
à quarentena de 8 dias no porto de Algezira, sem o que não se lhe
passava carta de saúde para seguir viagem. Sabe o nobre senador
o quanto custou ao vapor francês em que eu me achava para sair
de tais embaraços? foi preciso. fretar uma ·embarcação :para levar a
Gibraltar a carga que conduzia para essa cidade, sujeitando-se a dita
embarcação à quarentena a que estava sujeito o vapor se lá fosse;
,'
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. portantp, ,todos .. os,,.ganhos.do. vappr n.e.sta viagem .foram .. absorvidos
~a· questão,da ÇJúarentena: .E . sab.em, senhores,.o.que r~~ultou.desta
estúp!dá quªr:entería? Os portos' d'a Espa~nha. n;o Meêii'terrineô''tica'~arrí
vazi~s. às c,õmpan.h.tas de ,vape>re.ssuspend~ram.ess~s-ylagens ~:tôllla~
ram o~tra dir.~ção .. Em fy1ar~elha pr:octmiva~se uni vap.õr. para lisb.oa
e vice~.yer.S? ··~ ...se não. achava. E porveritur·a,··.seílho.res, '·nãé) é. 'por,
causá ~d.estàs 'vex~ções qu~~.:s,e. notá. Úm gra~de. ~a~io''de emrbarcáÇões
nÔ,Tejo? (.quer,erá o :nobre. semidô'r pe'là,provínCia do E'spíritoSarito
que tenha;nos:de, passar.- p'elas:·,·mefÚnas calamidades? . Não- Vê pOis·
o. nobre' senádór .. qlje taisquârentênas sã~: ·.vexatórias. e:~absúrdas~ e
só inventadas. pa~a ·manter.o:~pa~aio .de· reparti~õ~s,: .e~pr,egados .e
dependências?
·.·. ·· · · · · .. ·.
···.· . . ·· ··• · }. · ·
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.·. O ,SR .. JOBIM,. ~Em 1820 a: pest~ .do Oriente arras.ou i cidade
Lima.
.
,,
,. ; . .
O SR •. ,-DANTAS -.. Tamqém V~··· Exa. disse.que a febre amarela
foi ··trazida . ao Bras iI por .uma, embarcação ,que chegou :à: .Bahia;, mas
o-que é v~.rr.daqe~é· qu~~:.atmô~fenir:J,á e_~tava y~~.iad.a::;e.~mostrando.~
experiêncié!:::que:·os estra~geir~s •. den~~e.'este~.. os ch~ga~:9.~. , pr~f.d~~:
mente de fora, eram os primeir·OS a serem afetados dessa moléstia,
sucedeu que "as p_essoas dessa.. ~mbar.cação_ t~s.s~m as, pri_meir.às
vítÍmas da febre amarela. . . . .
'
.. '· .
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...·.Portanto·, ·s~nhore~ •.'~·ntendo .que as . tais: qua~ente!l·~s _·:são··~x~re·
m~m~nte vexatórias ê..não . rlão.:pr~veito,. ne.nh.um .. · Para. s~. con.hecer
a .in~tilid~de deias basta i~ à IJm iazareto ver o. ~idícui.({éerimoniat; .
a~ cautel~~ 1 panto.mínic~s pr:escrít~s:pelos médico~ ·e ipdi~~as ._de ·h()·
mens ilustrados. E o ,quantR:tenho :a dizer a esse respeitp.. . .. .
o SR. D .. MANOEL.--,Muito d~~o agradec~r ao. m·~u. ~Ç>br.ea~igo
o s·r.·à.o se'c.retári·a···oter. Jaládo . antes d'é rnim·: parque tiv~.J~mpo._de
tránqüilizar~!ll.e, ;d~ s~i'ir' do·.'.estado :~~- tre~~r. ,éni: 'que" 'aÇhava. pelo
discursá. do . nobre senador ,p.or . Pernam~U.cô. . .
, . ...
.· Suas··.vo~~~ são n·est~qà~a .tão:ouv.id.~s·, seus discurs,o~.,são sem~
pre tão_ ate~~i,d~.~.. ''.i ' ·.·. : .. ' ,. ' '
'
'· . '[;,
:,,~- ..·
o SR. :PRESIDENTE- Mas essa matéria não está àm.discussão.
, o SR. :0;. MANOEL --·Vou.mostrar a> razão ppr que -falo nisto;
são quatro.: palavras.
. ..' .
As vozes do nobre· senador ~.ão nesta casa. tão ·ouvidas, . seus
discursos são tão atendidos; que· nós ·deveríamos logo :pefiir·· a pala·
vra para destruir a impressão que certamente produziu.o:discurso que
acaba de<proferir.
· ·,·
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Senhores, nós ·somos dois revolucionários, eu'
meâ nobre
amigo senador· pelo Maranhão; queremos aluir. os: alicerces
so·
ciedade acabando com o Senado,··propondo a sua reforma,·sendo eco
das vozerias. das praças, repetinao o que a imprensa'tern escrito a
respeito do Senado; queremos fazer o· mesmo· que pretendeu fazer
a facção que _empunhou as armas na provfncia do nobre senador1 .' .
Senhores, o nobre ·senador, que costuma pensar e ·meditar· nas
proposições que aqui profere, não pesou a· conseqüência ::dd seu discurso; não viu que ficávamos debaixo de· uma impressãc:i'ter.rível, ao
menos ~té amanhã;· porque era chegada a hora de vir c:(Sr ministro
do império assitir à discussão do oré;arhento, e nós não pedramos
responder imediatamente?
·
. · ··
Sr presidente, até hoje pas'sed por monarquista, pelo men·os tan·
to como o nobre senador Ora, depois de mais adiantado em ànos,
depois de ter mulher e' filhos, um 'assento. ~esta cas~. ênfim depois
de muitas outras considerações que julgo· supérfluo enumerar, é que
havia de ·querer repetir o que têm dito folhas revolucionárias, ser
eco das ·vozerias das praÇas, tentar fazer o que dizem,' têntara uma
facção?
-

da

o·

o

o

Ora, o nobre senador na verdad~ é- muito injusto: comigo e com
o nobre senador pelo Maranhão, monarquista ded.icado, e que no úl·
timo quartel de sua existência, .mais ·próximo pôr c·ertó ao túmuio do
que os moços, não era possível que quisesse desonrar os últimos
dias da sua vida acoroçoando a ariar.quia, ele qüe nuncá'têve rnerior
parte em revoluções, ele que sempre· aconselhou a ordem, a paz,· o
amor e o respeito às instituições que nos regem

a

o

Senhores, é verdade que fal~mos em· reforma nest~ casa; e o
que dissemos nós? Dissemos que se o Senado continuar· a trilhar
o caminho que' tem se,guido, talvez essa reforma seja neqessária; 'e
que reforma é essa, senhores? Aquela de que falei m'ais de uma vez .
na Câ~mara dos Srs Deputados: aquela que tem sido proposta em
diferentes projetas que ali foram oferecidos, reformá que desejo de
todo o· coração E. qual é essa reforma? Vou dizer para destruir a -im·
pressão produzida pelo discurso: do nobre senado·r: é· a nomeaçãQ
dos senadores feita pelo poder moderador exclusivamente Conven·
cido de que não há mais eleição, nem voto livre; convenc.ido de que
o monarca não escolhe senão os nomes que lhe são impostos por ai·
gum ministro audaz; convencido de que. a constituição está nesta
parte completamente nulificada, eu não enxergo outro meio de sal·
o

o

o

376

de

var o Senado senão dando ao poder moderador ·o direito
nomear
os senadores.
Eu quero essa reforma pelos meios· legais; se eu estivesse· h'a
outra câmara havia 'de prÔpô·la e empregàr 'todos os: esforÇos ·:para
que chegasse a sér .realizada.
··
· ····
·
Creio pois que ·tenho apagado a impressão produzida pelo discurso do nobre senador;. e ti ri h~ necessidade de ;{j fazer,· porque· :talvez que os meus adversários -nessas 24 horas dissessem: "O homem
está revolucionário depois de 48 anó's âe. 'idade, e :qüern disse isso foi
um dnobre senador a quem o Senad'o presta· homenagem, cujos dis~
cursos sempre ouvEf com a -maior atenção. "
· · · ; · ·· · ·
L
O nobre senador' não queira para si o monopólio 'nerri:·de ordeiro
nem de monarquista·; assevero que·,a· mim nãó pode disputar essas
qualidades, porque,· se o nobre senador tem·uma :·vi dá pura a esse
respeito,. eu posso dizer ·o mesmo graçàs a Déus. Monarquista sem·
pre desde que nascPespero acabar monarquista,·· e: não hei de ser eu
quem hoje vá desmentir o crédito de que até hoje tenho gozado; ·
O qúe digo a meu respeito posso também dizer a respeito· do rnéu
nobre amigo pela província· do Maranhão, qlle infelizmente ·não· podê
falar senão "amanhã.;
Talvei que ainda amanhã aproveite a ocasião para. dar .maior
desenvolvimento às minhas idéias;' hoje tive necessidade dé dizer
ao meu país qual é o meu pensamento a respeito:.da ref,orrrta do·Se·
nado, faço votos para que ele se realize quanto· antes, porqcie · na
realização dele eu enêontro uma garantia pa:ra:o Séinado, ·pará'o país
e para a monarquia. Se :estas idéias rião agradam o nobre· senador, se
nelas enxerga desejo de reformas que tragâm· a quedà·db Senado e
da monarquia,. seglliamellte não ·me faz justiÇa. ·Vai tão longe ·que
ous·o afirmar que· se estivesse nà minha alç'àda dar. aó podêF modera~
dor o direito de demitir ~os atuais senadores eu o faria, embora; pU~
desse ser um dos demitidos.
:
·· ··
·O SR. PRESIDENTE- Mas basta; O' Sr. senador está responden~
do ao discurso do honrado men1bro·· que fof 'proferi der
discussão
. de outra matéria. · ·
O SR. D. MANOEL - Vou acabar, estou respondendo a
aparte ·que ouvi.·
Como dizia, se eu pudesse dar àb :.poder moderador :o direito· de
demitir os senadores atuais, eu lho daria;· não posso, mas faço voto~
para que ainda em minha vida ele goze· do direito de nomeàr os' se~
nadares em toda a sua plenitude. ·
· ··
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. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá!um aparte.
O SR. D: MANOEL ~ Faz bem, eu antes quero a nomeação do
monarca do que de rnini:~trir-th()s. ·:· · ·
. ·. . . .
· .. O SR. VISCONDE DE OLINDA ~ Se o. Sr. pr_esidente e o honrado
membro o permitissem eu daria uma. expJicação!
O SR. PRE~IDENTE -:-- Se o honrado membro quer interromper
:. . .
.
o seu;discurso p9de o. Sr. :senador, explicar .. ,··.
OSR. D. MANOEL:;-· Co.m. m~ità ·gosto ..... :
O SR.· VISCON[?E •. PE OLINDA.·- Agradeço ,ao· nobre-senador
o dar-me lt.mar para e~ta; explic~çãQ. Eu nunpa supus no ,nobre sena~
. dor sentimentos contrários aos que acaQa ·de expender,.,nem. no nobr~
senador pelo. Maranhão. Não tive. a menor Jntenção.de .tratá~ los de
revolucionários.· :Mas .o nobre senador deve. reconhecer· que· suas expressões fo.ram de tal ·modo que dàyam lugar a entenderem-se :como
eu dísse que se. podiam entender; e como essaintelig~ncia::podia s.ér
prejudicial ao crédito do ·Senado, julguei· que não devia.deixar passar
sem observação_ .sllas palavras. Por ·isso, .continuando .:a pensar ·do
n~bre senador do mesmq modo que. até aqui, fui obrigado pela força
de.suasexpressões:a·livr~r o S.enadoda acusação. que.del~s: resultava;
O SR. D. MANOEL - O nobre senador acapa de dar. uma e)l(pli~
cação; eu di_reisó duas,pªlavra.~. Se. euqljero a; reforma do Senado,
é pOrque estou coQvencido com: o. meu .nobre. amigo de·que o~.Senado
precisa de uma reforma; pão desejo .que ela se faça pelos meios marcados na constituição~~... v_ou ao. prçamento; _o mais ·fica· para amanhã.
. . . Quantas e quão graves acu~ações se me .. têm feito· na discussão
do orçamento do ·impérioJ Já qlJase ne!JI :tenho :forças Rara poder res·
ponqer::a elas.~ \.São 1)1ais de tr&s meses de uma luta prolongada, e
parece que. todos os dias se levanta.·. um novo. a~l~ta para· combater
ésse
pigmeu, tantas vez~s
derro~ado, e cuJas forças quase vão·· desa,· ..
.
parecendo .
.
... , . . ,
. .· ;. ·
Já sou acusado de com os meus dispursos. afugentar das plagas
do Brasil todos os estra~ge.iros, já de adotar. _idéias esquisitas, exó·
ticas a. respeito da catequese dos indígenas, já: de ·faltar. ao 'respeito
devido ào Senado? E V. Exa., Sr. presidente, não cumpriu· o· seu dever na sessão de ontem ·e. de anteontem chamando-me à ordem? Mas
V. Exa. cumpriu o seu ·deve~, porque V. Exa. observa .o regimento
pontual e rigorosamente; V. Exa. presta .toda a atenção. aos oradores
nos discursos que<prqferem: se V. Exa., portanto, em sua sabedoria
tivesse entendido que· eu havia .faltado ao que devo· ao Senado, sem
dúvida não precisaria de que ninguém lhe apontasse· o caminho que
·.
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'
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deve nesse caso seguir,· não precisaria que.:alguémslc.lhe:diss·esse que
cumprisse o ·regimento. ·Defendo portanto a v;· Exa:,.~.porque:V/ Exa.
tem:;dado. provas. nesta·; casa de -sua imparcialidadEr, dc.Eesmero>com
que porcura desempenhar as funções do seu cargo· e executar -o. ·• re~
1
gimento da casa.'.
.
·.
.:-•:Vamgs à primeira,: e porventura à màis :grave :acusação·.. que se
me têm:·Jeito .. :.. .
··· ·
· · .··>r:. · . . . . ....
. · "0s vossos,·dis·cursos afugentam: do:.Brasil·os :braços. livres~-~
co·mecei. eu .a falar ontem ·sobre:colon,ização :nesta-casa?.:Não ·é~ desde
o ano de 1850 .em.'. que ·aqui· tomebas.sento que. er,go as: minhas ·vozes
p_ara:provar.a"necessidade de empregarmos todos os·meios:ipara atrair·
mos '.braços: livres :para. o Brasii?:.. Não :assinel··eu um ::par.e·cer dado
por .u_ma comissão .externa: ·de~· que :.fiz parte,: posto :~.que fosse :sem
dúvida rnenbuma·.o menos -habilitado membro: dela; e mesmo o único
inabilitado, porque o Senado ·e todo o. país sabem:•·que ·os, outros mem·
bros;eram.homens·. conspícuos. que· tinham ·feito··:estudos• especiais
sobre a matéria~ principalme~te:.: O> nobre· senador, pele:) ·:Ceará? Não é
esse parecer;uma prova nada equívoca.do inte·resse ,que. a essa comis~.
são ornere.ceu o.objeto, a:.respeito do ·qual o goVerno qllls ouvir a ·sua
opinião? Na. sessão:.seguinte .à. de: J850 deixeLalguma vez ~de falar
neste; :Objeto; de .chamar .a. atenção do:. governo sobre :a urgente. :ne·
. cessidade'. de· atrai·rmos, senão;: toda;· ao. menos• pârte· da torrente de
emigração. que. busca:as:_.plagas .dos·:· Estados Unidos~::da Austrália, do
Canàdá e do Cabo da Boa .Esperança? Com·o, portanto·,) se vem dizer
que·· eu, contribuo com .os meus::dispursos<para afugentar do Brasil a
emi.gração -européia? E ·como·;.Sr.··presidente,i:se me eleva tanto às
nuvens. para: depois se -me ::acusar dizendo· qüe· meus: discursos na
Europa_: hão: de s-er. lidos, e cam~ar grande hnpr.essã~? Até se lembram
do tempo. em. que fui: um :pobre adido .e' ~depois encarregado de negó•
c! os .interino, quando tinh~· 24; anos> de idade! ·Até ·se ·:disse .que eu
era já. conhecido,na·Europa! Oue::títulos tinha eu nesse tempo~:-para
ser conhecido na Europa?
··
..
· · 01 SR ... -FERNANDES·:CHAVES- dá::um·.aparte .. · ·
.O: SR...:D. MANOEL ~ ·•Não' ·sou, tal. A Eu~ôpà Jembra~se 'dó jovem
encarregado de negócios· do ·Brasil em Berlim em 1830! .
Ora, o meu nobre amigo parece que s·e esquece.'. ~ quand(} ou·
tros diplomatas de grandes nações ném :ali deixârarrf·vestígios, ó que
fará um. ·_diplomata do· .BrasiL com 24 anos de idade?, Tudó isso se
trouxe_:, para se mostrar .que eu ia prejudicar extraordinariamente a
emigração com os meus discursos·.· .
:.: ,, · .·

O SR. FERNANDES CHAVES dá outro aparte.
O SR. D: ·MANOEL - Então a que veio isso?
O SR. FERNANDES CHAVES -·Argumentei com os me'us·,prin·
CIPIOS.

.

\

,.

O SR. D. MANOEL - Ora, Sr. p~,esidente, suponha V. Exa. :~que
sou homem muito conhecido na Europa, porque estive ali algum tem·
po, e que quando aparecer lá o meu discurso é logo traduzido em
alemão, em dinamarquês; em sueco; ..em russo, e até em turcó,· perguntarão os inimigos da emigração para.o·Brasil de quem é esse dis·
curso? !: de um ·antiga diplomata do' ·Brasil em Berlim.··· · ·
Pois esse:. homem diz isto?~ Não. vai nem· um ·braço livre· para o
Brasil. Mas quando for o 'meu .discurso vai também· o de um di pio·
mata do Brasil. que se não esteve na Eciropa esteve em uma legação
importantíssima, nos Estados Unidos .. Um discurso combate o :outro,
todos perguntarão de quem é' esse discurso? t: de um antigo ·diploma·
ta do Brasil nos Estados Unidos~ e então responder·se-á: todos os
braços que emigravam para o Canadá, para a Austrália, para o Cabo
. da Boa Esperança, e não sei mesmo se para Cochinchina, todos· vão
cor.rer para o Brasil. Fica o efeito do· meu discurso neutralizado. Por·
tanto não tenham medo, o discurso do nobre senador, que já pode
ir pelo paquete de 15, traduzido nos Estados Unidos, na Alemanha
e ·em toda a parte, fará com. que a emigração abandone todos aqueles
lugares e ·corra> para o Brasil. Prepare~se o governo para receber tO·'
dos ·esses colonos que hão de vi aos trezentos mil.
Não sei como se há de arranjar o governo, porque para os Esta·
dos Unidos não vai mais um só emigrante, nem pará o Canadá, nem
para o Cabo da Boa Esperança, nem .. para essa colônia da Argélia
que a França ·está povoando. · Não sei como havemos de ,aco·modar
tanta gente. Havemos de achar-nos em grandes embaraços, estou
tremendo se para o ano .nos entram aqui. 300 mil estrangeiros que
nos tomam as. nossas casas. Tal. será o resultado do discurso do nobre senador.
O SR. FERNANDES CHAVES - Se não fosse o de V. Exa. talvez.
O SR. D. MANOEL - O meu está morto, o meu é discurso de
um proscrito, o do nobre senador é de um ministerial, de um dedicado
amigo dos ministros.
O SR. FERNANDES CHAVES- Apoiado.
O SR. D. MANOEL - E então dizem na Europa "Aqui está o
verdadeiro pensamento do ministério desenvolvido por um dos seus
amigos, antigo ministro do Brasil em Washington. " Quando lerem
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o . outro
dirão .logo:' esse
homem foi um pobre
adido :em.
Berlim,
é
.. .
.,
...
"···
.
oposicionista, está proscrito, n,ão fala senão em: r:tinharias, e~tá apai·
xonadç:>, dá por paus e por pedras quando combate o m_inist~rto. Pois
nós, dirão na Europa, havemos de dar crédito a este homem e havemos. de desprezar o discurso d~·um antigo diplomata,.do Brasil. nos
Estados
ao rn'inistério?
''
. Unidos,. que é' todo' dedicado.
.
.·
.
. O ministério tome suas medi~ªs desde já .. Estamo~ em. agosto,
o paquete sai no dia 15, já leya o ~iscurso, chega .em :setembro, e.m
poUC()S .dias está traduzido em todas as línguas.';. Sr. ministro,· no
mês
janeiro o mais tardar tem9s novidade .na.t~rra. Eu já estou
procurando um refúgio, que há de ser na lagoa de Rodrigo de Freitas,
vou para a .chácara do meu nqbre .amigo o Sr. Costa Ferreira ..
O SR. COSTA FERREIRA-.
Está . às ,. suas
ordens:.
.
.. . ·.·
.
'...
'
q ~R. D. MANOEL-.. Mas, Sr .. presidente, afugentei eu a em i·
gração.do Brasil? Ninguém tem procurado promovê-la mais; O que
· disse eu?
.
.
.
.
CHAVES
dá um aparte.
O SR...... FERNANDES
.
.
.
O .SR. D. MANOEL - Isso agora já não tem graça, devia. ser
alguma coisa nova.
. ..
Ô SR FERNANDES CHAVES - Podia dizer alguma coisa nova
s·e qui~esse. Quando falou e~ mês podia dize·r que hoje era dia de
lua.
O SR. D. MANOEL - Não se adiante muito que eu também
respondo.· O nobre senador bem sabe que eu não costumo ficar
devendo.
.
O SR .. FERNANDES CHAVES dá outro aparte.
OSR. D. MANOEL-.
• _Vamos, vamos ...
O SR .. FERNANDES CHAVES - Pode. experimentar ...
O SR. D. MANO EL -. Na tribuna.
. .
.
O SR. FERNANDES CHAVES - Eu não quero' brigar ....
O SR. D. MANO EL - Não brigo, mas respondo,. .
O SR. FERNANDES CHAVES - Tenho-o tratado: ·sempre com
consideração.
.
.
. O SR. D. MANOEL- Eu não .quero brigar, quero: discutir ..
Mas, Sr. presidente, tenho eu concorrido/ para afugentar os bra·
ços livres do Brasil?
···'·
O SR .. FERNANDES CHAVES - Eu não disse isso.
o SR. D. MANOEL- Agora não_: me refiro .ao ,nobre s·enador,
rrias a outro. Eu disse: a lei é defeituosa, a base dela não atrai braços
livres; o que é preciso? Que o Brasil faça os maiores sacrifícios, por·
.,
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que a necessidade é urgente, bate 'à' pôrta, :é objetô qÚe :~não pOdê
ter demora. Pois bem,'o que propus· eu?'.Dols ·atv.itres .··O :prÍmei·ro,
talvez esteja em erro, mas tal 'àra o 'meu desejo dê! chamar· braços
livres, que· propus que' sê dessem terras de graçá'aos" emigrantes; o
segundo ·era pagai as passagens a 'todos:·.aq'uelês' que -~não ti~erem
meios de satisfazê~la .· E,· senhores,· é isso: novo? Qual· ~fofo meio de
que a lnglaterra·se serviu para fazer face à coricórrênciádos·Estados
Unidos? O Senado sabe que os Estados Unidos não se contentavam
com a emigraçã'o alemã, não se: contentavam
·só, corri·. .o~. i;rlariéleses
,
.
.. :
L
,
que e.m grande número buscavam as plagas da União, de maneira ·que
em 1O anos 1 . 300. 000' sé dirigiram para os Estados Unidôs: iam 'adian~
te, chamavam os·· próprios ingleses que a ·1nglaterrá destin'aíi para
irem povoar o Canadá, o Cabo
Boa Esperança~ ·e ·depoiá a Austrália. Os Estados Unidos não puderam· fazer g~ande(mal à Inglaterra
pelo que respeita ao Canadá e ao Cabo,da Boà 'Esp~~ança, :e: a tazão
é clara. No Canadá já havia grande . número
de famílias
ingl·esas,
as
. ' ..... ....
.
:
...._-.
quais escreviam todos os dias a seus amigos e parentes, 'dizEmdo·
lhes quetinham ali tudo quanto podiam desejar, conseguiam assim
que a concorrência dos Estados Unidos não fosse ·dânôsa. · Mas na
Austrália o que Jez o governo. inglês?'" Passagens ·pagas·,te'rras· ven·
didas por baixo preço por essas associações que as compravam para
as darem.
Eu tenho -aqui esta obra que traz um artigo· muito illlport'ante,
não sei se estes livros mentem. A' Inglaterra· fazia todos os saérifí-·
cios para chamar à Austrália a corrente de emigração que de pre~
ferência procurava os Estados Unidos:. A lngl.aterra
qll'e os. Estados Unidos como que magnetizavam :a Europa·, ·é a expressá() que
emprega um autor.· Ninguém falava senão. nos' Es.tádõs Unidos. V.
Exa. sabe que os pequenos proprietários, qüer da lnglate·rra;· quer
da Alemanha, vendiam as suas pequenas proprlEidades para_ se di ri·
girem aos Estados Unidos que eram pintados dorrio o :El-Dorado, como
o país da promissão, como a ter·ra aonde com a maior facifidade se
adquiria riqueza, considerações e iguais direitos aos dos ·filho~Vdô
país, aonde a ·sorte do emigrante era muito lllais 'feliz do que ;a que
tinha na sua .pátria.
·
Ora, senhores, se a Inglater-ra teve necessidade para fazer fren·
te à concorrência dos Estados Unidos· de lançar mão deste _recurso,
a ponto de fazei', como diz este escritor, enormes despesas com. o
transporte de colonos para a Austrália, o Brasil, senhores, o que
terá necessidade de fazer? Se a Austrália· já tinha, não núcleos, mas
•
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gra'nde número de· côlonos, quer :alemães quer':in~les·~~. ~e j;ftií{h;~
portanto um incentivo para atrair emigrantes para aquel~fP'os$~-$~ãd
da Grã·Bretanha, se:· a despeito de tudo: isto á:':lngláferra.'se :viu n~
necessidade :de fazer -despesas ãvultadís'simas, ·o' que ·nãó ~êrã 'rú:J:
cessário -ao Brasil; para pbder~:cóncotrer com os: Estaâos:~:Uilidb~'-'d'e
uma. parte e com· a Inglaterra da- óufrâ?· Pois,s·enhorés;- potf.e:~se
que sem:· grandes sacrifícios .possamos .entrar em:: cóncorrênCia. co~·'
estas duas . grandes :nações? Pcide-se crer qUe ·ôs'·alerriãêá e·:'qúe~:Os·
Ingleses, ·que são- realmente· <is povos qi.Je::emigrari{ 'em· níaiór ·nú~
mero para a América e para:as cólôniàs' inglesas, digo/ pode:se . crer
que estas duas .naçqes tão adiantadas, não sejam um···lncer1tivó for·
tíssimo· para os>alemães e ingl·es~s .procurârem ·aquelas >ter.ras>de
preferência ao Brasil? Eis o motivo porque:disse que .com·· o sistema
da venda das terras não conseguimos' o nosso fim. · ·

crer

'•

~t
I'

· Senhore,s .·força é confessar; o sísterria ~la lei d_e 18 ·d~ se~émhro
dê 1850 é a venda·das fêrr'as :medidas; e de'~arcadas; qlJem duvidâ'r
disso. atenda par.~i'a~ discussõ~s 'muito luh,inosas que. houve nas. du~s
câmaras do parlamento. Senhores, o sistema da venda das terras é
o sistema de Wecke.field. Supôs-se que seria fácil depois de medi·r~
de' marcar e tombar 'as 'terras expô-las à venda ·e. achar por. elas ·ur.n·
preço. razoável; supôs~se qUe coin este preço proveniente da venda
das 'terras se poderia com: faêilid'áde. importar grande número dé'
col·onos. Aqui-está o sistérna de Wéékefield; que 'tanto
fascinou.
,'

'I

nos

Eu confess~ a verdade, assim q~e tive na. ~ão. a obra desse es·
critor, li-a com a maior avidez, e admirado disse: "Pois os Estados
Unidos estão tirando
p~oveita·. imenso da, venda das terras,. au~
menÚ1ndo a sua··população de urri mOdo qua.se._prodigioso, eô Brasil
é 'tão ·cego· que não Hn_it~1-ós Estados Urli~os?" ,Ma~ os hom~ns de
estado que há mal_s l .tempo quê eu tinham~se dado -~0 estudo desta
matéria,· mencio~a~ei . o nob~e viscon-de de Abrantes. que, há. mais ·
dê vinte anos Se ~aplica, a ela, que até. compôs Ul't;l .·excelente OpÚ,S··
cu lo qua~do es:tev~. -~-~--- ~~~~anha; a·.n~bre visc~nde rne. par.eceu :q~~
como outros tem hoje modificado suas idéias. Mesmo o falecido
Sr. senador Vaséonhellos,'que t~nta.parte' .úwe no projeto que passou .
na outra câmara, creio que tamoem fez grandes modificações nas
suas opiniões a respeito de colonização. Uma vez que eu. tive o
prazer de estar em'·sua companhia 'cfúàs horas~poúco mais ou menos,
quando fui nomeado' para a. com'issão de que foi lei' lembro·rne 'de.
que ele me disse: "Deixe·se de livro, estude o. país e suas circuns~
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tâncias. " E com efeito, discorreu. sobre a matéria como costumava
s~mpre falar.
:·.
11
Eu também, disse ele, já me entusia~m.ei pelas coisas dos Esta·
dos Unidos; mas que diferença espan~o~a!" Ele.· fazia depois o que
está fazendo o nosso colega. pela. provír:tci.a de .. Minas,. não. desp·r.e·
zava a lição, como o nobr·E} senador não desp_rezª, mas estudava pra·
Ücarnente () país como o estuda onobre senador por Minas, cujos
discursos provam bem o estudo que S. Exa. tem feito das coisas do
país, não se deixando fascinar por teorias belas e excelentes para
·
outras nações, mas ine>;<eqüíveis no Brasil.
.
.
O· sistema da venda das terras foi o mais profícuo para os Estados Unidos, e tão profícuo que produziu e continua a produzir dois
g.randes benefícios, primeiramente uma renda tão avultada •que é a
segunda depois da das alfândegas, e além disso· uma população que
cr·esce de uma maneira prodigiosa: de sorte que diz um escritor que
tenho em· mão que se pode calcular que anualmente nos Estados.Uni·
dos a população se aumenta de um milhão, contando a emigração. e
os nascimentos.
·
.
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Pois os europeus não. hão de procurar de; preferência um país
cheio de riqueza, cheio de. vida, onde os .melhoramentos aparecem
de um dia para outro, onde cidades S,e . formam: como por encanto?
Não é isso incentivo para chamar toda a emigração européia, à ex·
ceção talvez de alguns portugueses qye vêm para aqui, não para a
lavoura, mas p~ra abrirem vendas, puxarem carroças ou serem cai·
~e-iros? .
Demais, há como eu disse, aconco'rrência da Inglaterra, porque
a Inglaterra faz os maiores esforços para povoar suàs colônias, so·
bretudo a Austrália, que já está muito povoada, tem grande· número
de ingleses e alemães, ·os' quais estão continuamente chamando os
seus parentes, amigos e compatriotas para kem partilhar os benefí·
cios de que eles gozam; tanto mais quanto hoje se descobriram até
minas de ouro que dizem exc·ederem às da Califórnia, o que· ·princi·
pia a dar sérios cuidados aos ingleses, porque reCeiam que os braços
se distraiam da agricultura à procura de oúro. Mas o que é verdade
é que a emigração para ali é extraordinária.
Temos ainda mais uma infelicidade: .a emigração. para· a Califór·
nia que continua em número considerável, tanto que um escritor
comparando o sistema de colonização seguido. na Argélia com o da
11
Califórnia, diz: A França tem gasto já com
os colonos de Argel
;,.IJ'•.
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1. SOO milhõ.es de fraqcos; a Califórnia nada gasta, e todos os nav\ios
lhe .ti-a'zem centos. e centos, de ·emigrante~·~.
·. ,.
· ·c·om todas essas
concorrências
como é que o Brasil
s.em. os
.
.
..
maiores sacrifícios pode contar com uma emigração,; não ,de. meia
duzfa de po~tugues.es:·não de Ull) ououtro fran~ês ou inglês,. mas·
emigr,ação que c'ompense as Çespes~s que com ela.·se.vai fazer, e
ao mesmo tempo venha suprir os braços que nos :vão·.faltando? .
.. Não. tenho éu portan~o razã~ .•de receiar que a lei: não .produza
o desejado efeito-? Posso ;s.er acoimado de n~p querer: emigração; de.
com' meus discursos afugentá-la, quando indico. os, ·.meios .que· na
minha· hüm·ilíssima opinião ·~ão conducentes~ a· chamá-la?
E, Sr ...presidente, o·.que ouvi eu daquele· banco? O nobre sena~
dor pelo Hiode Janeiro,· parece-me que disse :que· não se:queria ven·
der ter-ràs. ·.. Tenho· p.ena que._o nobre senador não .esteja presente
porque agora me di;ijo aS.; Exa. ·Ah! está aqui por detrás de mim .
· · · s.··Exa .. disse: "Queremos subvencionar a emiÚração,·dar terras
de g·raÇa ... ,;
_0. SR .. MANOELFELiZARDO- Terras de graça, não.
O SR. .D. MANOEL - "Nós queremos vender as terras, mas
sem receber dinheiro. "
O SR. MANOEL FELIZARDO - Eu me expliquei mal ou V. Exa.
não. me compreendeu.
.
· O SR. ·D. MANOE~ :-:- Então posso continuar na minha argumentação: se o nobre senador disse que se tinha em vista dar terras·
de graça, o~ vendê-las ~em. ~eceber dinheiro, que é a: mesma coisa, ..
O SR. MANOEL FELIZARDO- Não, senhor.
1
O SR. D. · MANOEL - Então não argumentarei debaixo desta
base.
· ·Se o nobre senador, .digo, não tenciona da~ .terr~s de graça aos
colonos, se está disposto nesta parte a observar a l;ei literalmente,
então. digo que a lei não há de produzir efeito, digo, e a experiência o
mostrará, que a lei em vez de atrair emigração há .\çJe afugentá-la,
porque quem há de deixar de comprar terras nos Est~dos Unidos; na
Austrália, etc., para comprá-las no Brasil?
·O nobre senador pelo :R.io de Janeiro, ó. Sr. Rddrigues Torres,
disse-nos: "Não há dúvida que as vias de comunicação são um meio
eficaz de atrair colonização." Pqis Çem, as vias de comunicaçao são
imensas nos Est~dos Unidos, os· ·caminhos· de ferro ali formigam,
por assim dizer, as conduções são facílimas; e, se as·.·vias de comunicação é que atraem emigração, segue-se que o B·rasq, que não
.
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tem vias de comunica'Ção, não· há de ter emig·raçã6;: següe~se que a
emigração há' de continuar a ·prot::urar·o Ca-nadá, At.istrália'·e)Estados
Unidos; segue-se portanto· que a'lei não produz efeitó~ · .,.
·
Mas falou"se em tolerância, em· clima· ag·radável,· em ~ossêgo
público. c.om as causas concomitantes da emigraÇão;· :falou-se da fa·
cilidade de escreveremos· c·oro-rios aos seus :parentes 'e:'amlgos para
os chamarem, etc·; Vamos a~ éxi:miinar estes. peritos. .
_
.
·Senhores, é fora de questão~ qüe'·no ·Brasil· há peld ménos tanta
tolerância religiosa como nos Estados Uriidós; mas infelizmente é
verdade que· 'na Europa não se' ·acredita· riisto;'' ainda n.ãO' pc)dernos
conseguir desfazer a impressão< qúe fÓtmiis i mal intehêié>llados;:'têm
produzido. acoimando o Brasil de intolerarlté', de{ não querer. senão
uma religião, .a db Estado, e de desprezar â·todoS' os cultos' dissiden·
tes, talvez que. fundando-se esses jornais: nà artigo da nossa 'consti'·
tuição, mas artigo que eles interpretaram a seu jeito, Úni_camÉmte
com o fim de afastar do Brasil a emigração;·. mas ·nenhum diz que
nos Estados Unidos não há a mais completa tolerância.
· · .- · Clima . ..;_ Pois, senhores, o clima dos ·trópicos pode· sér··-comparado com o dos Estados Unidos para o europeu?···o,climàdosEs·
tados Unidos é muito mais parecido com o da Europa; e :portanto os
Estados Unidos ainda têm esta vantagem sobre· nós. ·
Facilidade de comunicação com a Europa. ~ Pois :()' Brasil telll
hoje. com a Europa a facilidade de comunicação que ·têm os Estados
Unidos? Na Europa não se sabe por' todos· os . vapores as vantagens
dos emigrantes que ali estão estabelecidos? Aquelês que têm feito
fortuna não comunicam isto todos os dias a seus parentes e amigos,
não os chamam, não lhes prestam socorros a fim de irem :para os
Estados Unidos? Porventura há a mesma comunicação do Bras H com
a Europa? Por este lado as vantagens dos· Estados Unfdos são multo
superiores às da· Brasil.
· .
Segurança individual - Que nos lugares pouco povoados ·qúe
ainda abundam nos Estados Unidos não haja segurança individual ~em
de propriedade eu o creio; mas que a segurança individual dàs gran·
des cidades, dos lugares povoados dos Estados Unidos poss·a com·
parar-se com ·a do Brasil, parece-me haver nisto exageraçãO, se não
faltam à· verdade os escritores que tenho lido sobre este: objeto.
Senhores, nós· não temos a civilização, o adiantamento dos Estados
Unidos.
Além disso, senhores, ainda quando a esse respeito estejamos
a par dos Estados Unidos, na Europa ninguém acredita isso. A expe-
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riência para os Estados. Unidos: está ::feita: éis ra; .'vantagérri' •dos::·Esta·
dos·.U.nidos sobre ~nós; e:por· isso .a:Jconcorrência 'é :e ·será.áindà por
muito tempo terrível e prejudici'al· :aos·: no·ssos. ;interesses.··. ··) '·: •
·· Mas·diss.e.~se: ·~o governo·estác.autorizadocpelo,art:. Lo·;dà·léi
para dar terras,. gratu.itamente /' V .. <Exa.. faz-me' . favór 'de ~·rriândaf ., ã
ler? Sei o que diz o art. 18, mas quero lê· lo ao Senado. (Ê·:·satisféito..)
·. Senhores·, o arL 18 ·é uma. exceção. à regra geral. A· base da
lei·é a ven~a de .terras devolutas.·;vendidas·.e dem'arCadas,· e:·o::art;
18· diz o. seguinte: "O governo· trca:•autorizado. á. mandar -vir anual.;
rnente, ·à custa .do tesouro, certo núme:ro de.;livres·:-para: serem ém~
pregados pelo .tempo que for marcado· em estabelecimentos ·agríc'Ôias
ou nos .trabalhos dirigidos.:pela administração ·pública~ ou na·lorihaçã·o de colônias nos lugares em ·que estas mais C()nvierem; tomando
antecipadamente as medidas necessárias para . .quetaiifcolbnos achem
ernprego Jogo que. desembarcarem ... ' . ' :..: ~ '. ·... '
Senhores, a- disposição nova .que há n·est13 ·-.artigo ·é ·a qUe aU~
toriza o· governp para mandar· vir •anuãl;mente à. custa do 'tesouro ·certo
número de colonos livresí .etc.·· Quanto: ao m'áis; rnunca se· deixou d~
conceder terras para o estabelecimento de :colônias·. .
·· ' ·
E ess.a .concessão· de .terras·· que· se fazia com· a··maiór facilidád
produziu algum efeito, atraiu .emigração. espontânea e industfiô~~á
.··'
para o país? ·, · ' ·
•· · ·
O governo fica autorizado a mandar·vir certo· número de c'olonos.
Oue número de colonos ·pode o governo mandar vi.f pa·rá ou dâr·lhes
terras, ou entregá-los aos particulares? Note~se ·que 6 artigo diz "êer;.
to número de colonos;." e já se·vê que um·:pequeno· número de colo·
nos. que o. governo. pode-fá mandar Vir anualmente, como para· fazer
um ensaio; já se vê que esta medida é secundária, porque :a ·principal
base da lei é a venda de terras, cujo prodl.Jto ·é . exclusivamente apli~
cado à ulterior medição das terras dêvóhitàs, ·e à importação de co·
lonos-.livres,
nos termos do art. -19, :etc. ·Se·a concessão de terras
.
'
gratuitamente nenhum benefício tem .produzido; se poucos são os
emigrantes que dela se têm aproveitado~ como 'poderemos· esperar·
que a. venda delas ;atraia emigração espontânea, como ·áfirmam ·os
nobres senadores a quem respondo?
Há pouco referi, Sr. presidente, o' que fez a Inglaterra para des·
truir. a concorrência dos Estado-s.,, ljnidos; e· mostrei' que para qUe o
Brasil possa entrar em concorrênéia. com os· Estados Unidos e com
Inglaterra e preciso fazer sacrifícios ainda maiores do que os que
se fez a Inglaterra.
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. Eu disse também, Sr. presidente, que de ordinário os colonos
preferiam, e. preferiam .com razão, os Estados onde não há escravidão; e acrescentei que nos Estados. Unidos era extraordinário o nú·
mero de colonos para os Estados onde não há escravos, assim como
era notável o pequeno número de emig·rantes para aqueles em que
há escravidão.
Fui contestado pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, o qual
disse que se admirava disso, que não tinha lido isso em parte nenhuma, e que o .Sr. Cavalcanti me tinha respondido. Senhores, nesta
casa n?o digo senão o que leio; e daqui .em diante hei de usar de um
meio muito simples, ,que é munir~me dos livros, e vir com eles para
o: Senado, porque quando :me disserem: "onde vem isso?" respondo·
lhes: "aqui está. " É justamente o que hei de fazer, lendo um trecho
deste número da Revista dos Dois Mundos ..
"Há um fato (diz o escritor) que convém notar de passagem.
Os Estados livres (free states) isto é, aqueles em que não existe escravidão, absorveram de_sde·1790 até 1840 os quatro quintos da emigração, ·e os Estados em · que há escravos não tiveram senão um
quinto. Nós não temos por certo . necessidade de ir procurar tão
longe argumentos em favor da liberdade humana; porque ·entretanto
não assinala esta conseqüência da escravidão, ·esta repulsa que. parecem sentir os europeus de se estabelecerem em territórios que são
ricos, fé·rteis, e muito favorecidos pela natureza, mas onde· a lei se
obstina a proteger uma propriedade contrária aos princípios eternos
de humanidade e de justiça?"
Apliquemos o argumento ao Brasil: aqui há escravidão, logo os
emigrantes hão de procurar a Austrália, o Canadá e os Estados Unidos, naquela parte onde não há escravos: eis outro obstáculo que o
Brasil encontra .à emigração.
O SR. MANOEL FELIZARDO dá um aparte.
O SR. D. MANOEL -· Argumento com os· fatos; aqui o nobre
senador não pode aplicar os seus princípios matemáticos; não há· o
X, A, B, C, etc. Se é verdade o que diz o. escritor a respeito dos Estados Unidos, porque não havemos de pensar que a escravidão seja
um obstáculo à emigração?
Creio que o nobre visconde de Abrantes também assim pensa;
S. Exa. é·. daqueles distintos estadistas que supõem que a escravidão há de ser parte para .que a emigração não venha para o Brasil;
parece-me que S. Exa. expendeu essa idéia quando tratávamos de
cumpri·r a comissão de que nos encarregou O· governo.
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Pois o nobre senador pelo Rio de, Janeiro quer apoiar~se em
exemplos dos Estado.s Unidos e da Inglaterra para aplicá-los ao Brasil e r:tão quer. qu~ ·eu me apóie nos fatos da :hi~tória, que provam
que a emigração procura de preferência os Estados onde não., há
escravos e que só ·em pequena escala vai para aqueles·. em que há
escravidão? · ·" ' - ·
·
·
·
·
· · · ·
. Entretanto,:' semhores,. quando assim falo, diz~se: "Não quereis
emigração, Vossos :discursos fazem um ·grande mal." Pois, senhores,
para que· são··os· debates do parlamento? Não são p~ra es·clarecer-r1o\s?
Desde .que cOrisegtÚrdes provar:·que os·~· meus discursos·. pecám na
matéria e ·na:fori'Tla', :fica completamente destrufda à ·impre·ssão que
porventura poderJam causar se não fossem.. respondidos. Se. el~s
são lidos na. Europa, cOm· muito maior ·razão devem ser lidos os do
nobre· senador, porque é diretor da repartição das terras, e já fc)i
ministro de estado'.· ·
·· ·
·
··

ou

I
i

I~
I
,.

Pois, senhores, os discursos de três
quatro :oposicionistas ..•
ente,nda·se que11ão digo -"7 oposicionistas da colonização -. no Senado não os. há; s~: houvesse não seriam somente ·inimigos· da coJo·
nização, seriam: ·inimigos do Brasil.- Mas, dizia e·u, os discursos de
· três ou quatro ~enador~s que impugnam as idéias de S. Exa .., . é
que hão de:produzir, maus resultados, e não hão de ·esses resultadosdesaparecer. com. as .idéias luminosas contidas no discurso do nobre
senador? S.e este argumento fosse verdadeiro, quem poderia falar
contra a .lei das :.terras?
·
Senhores;. é um argumento esse de que as maiorias costumam
serv!~se, contr!l a.~ !'Tlinorias. Quando Fox erguia a sua voz para com;.
bater .O: goverDo do se~ país, para mostrar o mau. caminho que seguia
relativamente :à França, a maioria bradava: "Fox perde a Inglaterra,
os seus d,iscursos; são as armas mais valente~. que .tem. Napole~o
para combater os nossos aliados do norte." Mas Fox _lhe dizia: "Estou
persuadido que cumpro o meu dev.er mostrando que a guerra com a
França é injusta, pode trazer' a desg·raça da Inglaterra. "
J: pois banal, perdoe-se-me a expressão, esse.argumento de que
se sorvem os selihores da maioria para abafarem as vozes da minoria nesta. casa ... Eu já disse que o homem ..que não procura satisfazer
a essa grande necessidade do país, que se opõe aos meios .de 'obtermos colonização não é oposicionista é inimigo do BrasiL ,
O SR . DANTAS - É verdade·.. : ·
·· ·
.
o SR. o~ MANOEL - Pois bem, estamos todos concordes no
fim, mas discordamos nos meios de o conseguir. Os npbres senado-
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res julgam com o nobre ministro do Império ·que a ·base da lef com
outras·· medidas é suficiente·. para atrair "em·igrantes, e eu digo que~
sendo defeituosa essa base. ·a lei nã·o·pode produzir .o resultado que
almejamos.
·
·
Supõem os ·nobres senadores ·que tl·raremos grande. re11da .~a
venda das terras. para co!"l ~~sa venda. pagarmqs p~ssageris.a :colonos e facilitarmos o estabelecimento deles. no Bras i[ Mas, senhores,
nem mesmo o autor da lei. (creio 'qúe ~·possa chamar àutor
'lei ao.
Sr. Bernardo Pereira de VasconceUos) qúándo :morreu.firiha es~a .con~
vi.cçãa·. Muitas vezes elei.. me falou na . conc~rrêpcia·:c·omq· inimigo.
poderoso com que tínham9s de ·lutar;, e di~ia:me: ·"Não. n'os bastavam
os. Estados Unidos, també·m<te'r:n9~ .a Inglaterra? \','eja v.ocê· como ha··
vemos de ter braços, a não...ser ·n1eia dúzia 'de p,ortUgueses. que 'pára
aqui vêm abr.ir venda, 'puxar. carroÇas' ou ser' ca'ixeiros. " d-tá' um
aparte.) Eu por ora falo da agricultu_ra.
·
'-.-· .
..
. ·-·

da

'

~·

'

'

Senhores,. o nobre senado·r 'pelóBio·de Janeiro falou-nos· náfebre
que se te·m desenvolvido na Europa 'relativamente à .emi'gração; Em
todos os tempos aparece :um objeto especial qúe ·atl"ai' a· atenção pú.:
blica .. Já se especula com 'compra 'de terras, coni 'o rntuità de tirar
delas grandes lucros; já com o estabelecimento de colônias; já com
empresas para a·construção de Vias· 'férreas; já enfim,:·com estabele~
cimentos bancários, etc. Ora, a histór~a mostra que:quando aparece
como que uma febre em tais especulações, de' ordiná·rio ~:ás conáe·
qüências .são funestas. ·ralvez qué a; febre. qutf se manifestó·u na
Europa nas ·especulações de··caminhos ··de.ferró ·fosse 'parte para "as·
grandes quebras que houve em FranÇa,-clnglaterra, e- até· 'nos Estados
Unidos, em época não. muito remota .. Mas o•· que tem produzido: a
febre de que· falou o nobre senador? O· desejo do ganho?< . .
·" ·
.

i.''·.!

O SR. MANOEL FELIZÀRDo'
__:_A
misér,la.
.
.
.
'

'

'

'

-

'

'

O SR. D. MANOEL ..-.A miséria para: ~ns e o ganho para. outros ..
Os que vendem suas pequenas propriedades não:. e.stão na miséria;
mas dizem: "Nós aqui não alamos muito, na Austrália, no Canadá ou
nos Estados Unidos• podemos. com os pequenos capitais que. possui·
mos, obter g·randes .lucros, prosperar e enriquecer;: emigremos. " Não
é só o proletariado de que falou o nobre· senador :que .emigra. A miséria é uma causa principal .na Irlanda,, ali é que .ela ·.tem produzido
essa febre de emigração ..:, A Irlanda é talvez ..o único país no mundo
onde a filantropia proclama a necessidade da1·émigração.
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Q SR. D: ... MANOEL ~-A miséria atua.,princlpa1meQte, ~a·lrlaoda,
rnas~·não n.a Alen:tanha,··aonde o. proletarismp .não é () elemento ·Prin~

·~'

ci pai da emigração.
.· .:. > : ;,...
(Há um aparte.)
.
,. . . ,
.. Nã()·:sei ·,~e outrosdiz~m o contrário. Mas.: o. que·,peço é_ que não
suppnl)aiJl que-·iJllprovisone~tas maté.rias;_._ o que;.digo_ é :.filho da dei.;
tura.,·~ Q·que:·s~.,acha neste;llvro...
··1, ..
. , .· ... ~- ... •.· .
.: .":A peq~ena.;~ocieqade ,(lendo): f~rnece· à. ernigração:wn conthF
g~n~e ponsicJ~.r~yel,:e compr~ende-se .PP~ que os :alernães:·tran~porta~.
dos a outro solq, s~ ·entregam.:,__sobret!JdO· à· agricultur,á;· eQquanto que
os:i,Dgles~.s,.e irlaQd.e~~s .são mais aptÇ>s:para as operações,·:dO:•negócic;>.pu: para.9s t~abalhq~ cli:h_mão-de-obra. industriaL!.·O .preletariado
conc_orre :seguram~nte -dã }\lemaJ'lha ,·qomo_em- ·outros países a engros~
sar ·cr algar:ism~>: das .f:}xpatri~ções;_mas -não, forma, .ço!l,o na: Inglaterra,·
o· ele.111e~tp principal· dela~.'!. ·
. · · ··
.'i ,.:. ·
. · · :E!J ~troux.e. de, propó~ito ..e.sta revista, porque a: revista ·São os. ·
livros que ·contêm o transunto·· de.tudo o ·que se. passa .•.:de· mais I-mportante -no mundo. Podia trazer,. outras -obras,: mas .a R~vista :dos
Dois Ml.l~~o~ é hoje : ~~ ·li~m de grande nomeada;· Não. quis trazer
o ~.n:.:Ponthos,· qu~ -para n1im também ·é autoridade na matéria, por
ter
anos··
nos, Estados
Unidos
como t 0·Secretário·da
·-· •. estado
..
·-·· ·muitos
.
.
..
.
...
..
leg~ç~() belga:• .. ~ : >:
·: .
. ...
':ren~o ta~bém as. folhas ·estrangeiras; ·sempre de data, moderna,
que •ençher:n ·muitaª colunas. com estes e: ~utros objetos.- Não digo
nada que não, seja. apoiado ;em escritores, e portanto se erro, erro
com eles.
· " · ..
. ;:
N,ão ~ pois só ~ misér;ia que .hoje ·na Europa- produz· a· febre de.
emigração,, é .taml:>ém o d~sejo< do. lucro,·'de' melhorar. de sorte, de
enriquec:er .GOn:t .·facilidade; E para, isto .muito: çon,correm as· cornu.;
nicaçõeªfreqüe.f)tes .dos Es.tados ,Unidos por ·exemplo: com ao Europa:;
e .as:·:.no~ícias:agradáveis sobre a· prosperidade. dof>·· estrangeiros que
ali se acham estabelecJdos.
· · :· ,;
pra, .~enhores, no ·Brasil: temos: esses imensos. estrangei·ros que
es.cr.evem,· como: disse, por todos· os correios para:Aiemanha; Fran..
ça, l_qg.laterra, c:onvi9ando. os :seus r compatriotas, .parentes. e amigos,
para que .• emigrem:·para os~ Estados Unidos·? Há uma··únlca:. colôniaí
na., província. do Rio Grande:.do;:~!. ·que tem prosperado; .mas·· há
quantos anos-está ela estab,elecidá·:?.. Creio· que o .n,obre :senador por·
essa província .me disse que. há trinta anos. E que número tem hoje
de estrangeiros a não serem ·os·.. nascidos ali? 5.00.0,; ·e a· totalidade
.

,-•,

'

'

.

da colônla é de 10.000 pessoas. Onde estão outras colônias que te·
nham prosperado a ponto de convidarem· ·seus ·amigos e patriclos
para virem para o Brasil?
·
UMA VOZ - Isso prova demais.
O SR. D. MANOEL - Ouvi um aparte, a que vou ·responder.
"Prova demais.": Não· prova, ·po·rque eu não tenho ainda esperança
firme na emigração mesmo com terras de ·graça· e passagens pagas~
Todavia, · entendo que devemos ·lançar mão· :de· ·todos ·os meios de
que ·•pudermos dispor para· fazer concorrência· âos· Estados Unidos,
para atrair ao Brasil o maior ·número de :braÇos livres~·
.
Eu tenho aqui, Sr. presidente. un1 belo· trecho; ·é longo, 'sobre
os sacrifícios ·que a Inglaterra tem· empregado para· ·atrair braços
para a Austrália, e assim fazer concorrê·ncia corn ·os· Estados Unidos.
E, senhores,· se a Inglaterra ainda hoje. preêisa faz·er sacrifícios
para chamar emigrantes para a Austráiia. colônh1 rica; bastante po·
voada já, e que de mais a mais· teve agora uma descoberta de minas
auríferas que são talvez mais ricas do !que as da Califórnia, se a
Inglaterra ainda . continua a fazer sacrifícios ··e despesas extraordi·
nári'as para desviar os seus naturais· de procurarem os Estados Uni·
dos, o que precisa o Brasil de fazer para concor·re·r com os Estádos
Unidos e·lnglaterra? Se a emigração pal'aos· Estados da União cresce
todos os anos, sendo de 500.000 o número de emigrantes que· _para
ali correm, como nos asseverou o nobre(senadof pelo Rio de Ja·
neiro, decerto em conseqüência da espantosa prosperidade daquele
país, e das vantagens que nele encontram os emigrantes. o ·que
pode esperar o Brasil? O nobre ministro nos disse que 7. 000 e tan·tos
estrangeiros apenas desembarcaram o áno passado no porto do Rio
de Janeiro. Pois bem, senhores. os Estados ·Unidos importaram. 500
e tantos mil. o que quer isto dizer? Quer dizer que se as te'rras
devolutas estivessem medidas, demarcadas e expostas à venda, esta
extraordinária emigração abandonaria os •Estados Unidos e· procUraria o Brasil?
Agora vou responder ao nobre senador que me disse que eu
entendia que as terras particulares bastavam para a emigração. au·an·
do disse eu isto? O meu discurso está impresso. Eu disse que no
Brasil não faltavam terras para estrangeiros, não falei em terras par·
ticulares. Falei· no imposto territorial, disse que o imposto territo·
rial obrigaria os proprietários a cederem parte de suas terras aos
estrangeiros para as cultivarem, entrando com·:•eles em ajustes. Já
algum estrangeiro deixou de cultivar terras no Brasil porque não se
'•.

'
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lhe deram? Em que província, em que parte? togo não foi a falta~
de terras que tem impedido a emigração; é necessário investigar.:as:
verdadeiras causas~ Os Estados Unidos, ô .Canadá,
Cabo da Boa·
Esperança, a Austrália etc., eis as causas que atuam contra a emi·:
gração para o Brasil.
. ···' · ·
Havemos de contentar-nos com a emigração· dos portugueses?·;
Tem eles gente em superabundância para nos· mandarem para ·ai
cultura ··de nossas ter·ras? Senhores, devemos rec·ear também pela
concorrência de Portugal, não tanto por<causa 'dos 'Estados Unidos;:
eu estou persuadido de que os Estados·. Unidos não terão força bas·: ·
tante para obrigar .os portugueses a ir para lá,. eles procuram de pre·
ferência o BrasiL. Oxalá que· Portugal fosse .país bein :grande e bem:
povoado que nos pudesse dar todos os anos muitos mil ·colonos! .
Mas o nobre senador não vê que ,Portugal começi:r a tornar m·edidas·;
muito sérias. para levar·. a emigração dos seus naturais, mormente··
ilhéus;. para as suas colônias da África? Não digo que por ora essa·
concorrência seja muito poderosa, porque o clima dessas regiões não·
é tão ameno como o do Brasil; mas tais serão as vantagens que ofe·
reçam aquelas · colônias, que os poucos portugueses ·que desejam •
emigar, as prefiram ao BrasiL Já vimos que ·o colonização. ém todo.
o ano passado foi de 1~000 e tantos braços, incluindo os portugueses;,
ora, eu pediria ao nobre ministro que me di'ssesse ·quantos .mn · es· ·
cravos morrem por ano. ·
Lutamos com grandes obstáculos, e. sobretudo a· concorrência·
de duas grandes nações, as quais contin-uarão a empregar todos os.
meios de desviar do 'Brasil os emigrantes"·assegurando-Ihes melhor. ·
so~e.
·
.
Mas falava-se também em vias de comunicaÇ'ão. Nós não as.
temos, e. como fazê-las? Com ·que braços, se eles não vêm? os· Estados Unidos fizeram essas extraordinárias vias de comunicação
ajudados peJa. torrente de. emigração, mas ·se nós não a temos, como,
fazer vias de comunicação.? Não se sabe.as dificuldades que temos:;
para Jazer qualquer estrada, ainda mesmo· d~ pouca. importância? ·
Quantos centos de contos de réis não nos custou a estrad.a de Pe·:
trópolis? Quanto custou à:.companhia a· estrada deferro de Mauá até·
abaixo da serra?· Que.- jornais .extraordinarios não: pagou ela algum
tempó? Não alugava escravos por 1$600 ~e 2$? Como_ havemos por·
tanto ter vias de comunicação, esse atrativo para a emigração? Pois
prefere-se· um p·aís onde não há vias de comunicação a outro onde
estão em um auge .:extraordinário a ponto de disputar até com a
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.metrópole?

E entretanto, porque eu me exprimo
. sempre com fran·
queza, porque digo ao ·Senado todo .o meu pensamento a este ·res~
peito, porque. quero descobrir;. atinar com.· os m·eios:de chamar. para
o país braços livres, diz-se que o meu discurso é uma ameaça que·
há de causar um efeito terrível, que há de ser aproveitado pelos ini- :
migas da emigração, que há de ser parte para que·:para o Brasil não
venham braços livres?
,
E porventura o :que eu digo hoje. é uma novidade? Não. foi tudo:
dito e ouvido nã Câmara dos . Srs .. Deputados desde 1843? Nã.o . . foi
dito e ouvido no Senado?· J: a primeira.. vez que~ se trata destas /matérias? Por que esteve o governo 4. anos. sem publicar o regulamento
das terras? Não foi porque .·enxergava. ·as imensas dificuldades com
que havia de lutar, dificuldades talvez insuperáveis? Não ·foi .porque
no parlamento se dizia todos os anos que era preciso executar.a lei:
de 18 de setembro de 1850? Pois um governo. ilustrado pode convencer-se da eficácia da lei e .do regulamento :àvista da terrível- concorrência que lutamos .e lutaremos por muitos. anos? .
Mas disse~se: "Como começaram os Estados .·.Unidos? Não. co-·
meçaram. a colonização por 8 ou 10.000 almas .etc~?". Senhores, Iem·.
br.emo-nos que os Estados Unidos não tinham concorrentes, portanto
a emigração naturalmente afluía para_ ali; e·'·nós hoje. sofremos a
concorrência da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os.Estados Unidos
de mais a mais estavem em outro ponto de progresso e adiantamento .
quando se emanciparam da mãe ·pátria. Os Estados Unidos acharamse em uma época em que os acontecimentos poHticos·da Europa obrigaram as as pessoas comprometidas a procurar um refúgio na terra:
chamada da liberdade. E os Estados Unidos, Sr. presidente, eram
.colônia da rica Inglaterra, e nós colônia do pobre Portugal.
O SR .. VERGUEIRO - Na decadência des" sua glória;
· O SR. D. MANOEL - Diz bem o nobre senador, na decadência da sua glória, quando Portugal.··caminhava a-.·passos de gigante·
para a sua decadência, quando como que Ja ·desaparecer da carta
da Europa, é que nós fizemos a nossa emancipação :política. Os Estados Unidos fizeram a sua emancipação quando: a Inglaterra se achava no auge dessa grandeza que cada vez ·se aumenta mais. Como,.
portanto, argumentar neste caso dos Estados· Unidos para o Brasil?
Os Estados ,Unidos não· acharam concorrência como digo, e o Brasil
.
o· que acha? A concorrência dos Estados Unidosr:e a concorrência da
Inglaterra. A Inglaterra pode sem receio, se quiser, despender, como
tem. despendido. milhões de libras por ano para: animar a emigração.
'

'

Senhores. ~ . é quando · as .nossas. rendas vão diminuindo:: que ·
teremos meio d~ imitar a )ngl,aterra nas grandes~· despesas que .está
fazendo· .com a emigração. para .a Austrália? A nada: disto se atende;.
diz~se:: "Vós fazeis mal, prejudicais a emigração, vossas p~ofecias
são ameaçadoras! ·:
... .
·
. Co~o é que fala, Sr;!·presidel')te, o estadista? Eu não .aplico
isto . a, mi~: porque n,ão o ~ou, mas o .que é o estadista? ~ e hómem:
qué ~m unia discussão não deixa nada a desejar sobre a matéria,
que v~ .o ;quadro ppr todo·s -os. lados;. ;_ap.resenta os inconvenientes,
e. pro~urc:t r!?mpvê-los. O que faz um membro do::~ corpo. legislàtivo;
princip~lmente quando s.e .·apljc~ ·a. estas. matérias,·. quando . procura
de~cortinar os meios de- dar ao: paí.s:-:braços~Jivres e industriosos?
Apresenta suas dúvidas,.pode ser esclarecido, concorre com O• seu
contingente para .a descoberta: -destes meios,· e da: discussão é qüe
há de. r~sultar a opinião esclarecida::: sobre os: meios. de. conseguir~se
o fim que todos almejamos, isto é,· uma emigração industriosa e mo·
rigerada. ' . -=~<.'
. ,• . .
,·.
Se o meu discurso pode de alguma m·aneira concorrer para afu·
genta~ a emigração européiaí :o que poderei dizer a r.espeito do. dis·
curso. d() nobre senador pelo RiO< :Grande do.· Sul, analisando um tre·
cho do discurso do nobre·isenador:_por Minas .relativo' à col-onização.
que .ele tern estabelecido nas suas. fazendas? O ·nobre senador. en·.
ganou-se completámente no juízo que formou do sistema de colo·
nização adotado -peló nobre. senador .pela província de Minas; e em
vez de·· como que desanimá-lo,: me· parece que· cumpria-lhe elogiá-lo
por s.er o. priJ11eiro que no. país verdadeiramente tem procurado mos·
trar possibi.lidade.da colonização por parceria .
... .Antes de tudo, permita o r:tobre senador que. ei.r: lhe diga .que não·
encarou be.m o -contr:ato que :.e~iste ·~~lebrada .entre .o ·nobre· sena·
dor por Minas e os colonos. O nobre senador entende que es~es
colonos não. são mais .do.: qu_e meros trabalhadores; mas .o nobre
senador não viu qu~ os. colonos, além de trabalhaddres, são<.sócios
do nobre ser)ador. por. Mi (las por um .contrato . de parceria, que. é.
uma· verdadeira sociedade.·. · .;.
·.·
.. O que .fez o _nobre senador por Minas? Disse a homens presti· . . ,
mosos ·e jndustriosos:. "Vinde para· o. Brasil, adianto-vos as vossas
passagens, não' terei.s necessidades •. _encontrareis. tudo quanto pre.cisardes."• Chegados esses homens às··Jazendas· do···,nobre. senador,'
e tendo sido pagas as passagens àqueles que quiseràm esse· adian· ·
tamento, e sendo eles tratados da melhor maneira possível, disse·
.
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lhes o nobre senador: "Tenho muitas terras, muito café plan·tado:
quereis ajudar-me na cultura desse importante arbusto que dá hoje
tanto lucro ao Brasil?" Responderam os colonos: .. Queremos." ~Pois
bem, aqui estão as bases do contrato: cultivareis as: terras, colhe·
reis o café etc., e eu no fim dar-vos-ei a metade do produto· líquido
da colheita. " O que é isto, senhores? Não é uma verdadeira.· socie·
·: dade? Não é um contrato de parceria como está adotado em muitàs
partes?
··
Vamos aos ·resultados desse meio de que lançou mão o nobre
·'Senador, não só pelo interesse próprio, senão também para ver se
introduzia no país. braços livres por meio da colonização, de par·
ceria, visto que ainda não era possível introduzi-los por meio dà' vén- .
da das terras.
O nobre senador a princípio teve de- lutar com dificuldades,
como s~ não pode deixar de lutar a ~resptüto de qualquer empresa
nova; mas o nobre senador com a sua perseverança, e pelo fiel cum·
primento do contrato feito com os colonos, conseguiu ver, não só
não diminuir, senão. também aumentar o· número desses colonos.
O nobre senador cumpre fielmente o contrato, e também vê que os
colonos, com raras exceções, cumprem· fielmente· as obrigações a
que se suJeitaram. O nobre senador tem boas colheitas de café, e
essas boas colheitas são repartidas igualmente entre o nobre sena·
dor e os colonos.
O nobre senador não opõe obstáculos aos colonos' que querem
ausentar-se, ainda que não tenham reembolsado todos os adfanta·
mentes; obriga-se apenas a· passarem :um crédito, e esses colonos
que se retiram das fazendas do nobre senador vão · éstabeléc'er-se
em outras partes. (Apontando para o .Sr~ Fonseca.) Aqui está na casa
quem sabe disso; creio que alguns desses colonos têm ido para a
fazenda do .sogro de V. Exa.
O SR. FONSECA - Para a fazenda ·de- um parente meu. .
O SR. D. MANOEL ·- O nobre senador· por Minas faz mais:
quando vê que alguns colonos querem reti·rar·se das suas fazendas
(apesar de ainda não terem pago o que devem, ou mesmo tendo pago),
para. irem estabelecer-se sobre si por terem achado ·terras por mó·
dica p-reço, o nobre senador tem emprestado quantias de 1, 2 e
mais contos de réis, exigindo apenas um título de dívida para que
eles com o tempo paguem essa quantia. Vê-se bem o desinteresse
do nobre senador; não quer ·obrigar ninguém a trabalhar nas ··suas
terras.
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~ verdade que fiscaliza a execução do contrato por parte" dos
colonos,- necessariamente, como· nós fiscalizamos.· o· cumprimento
das condições de .qualquer .contrato que fazemos com qualquer par·
ti cu lar; mas o nobre senador tem a .peito provar.. ao· país.. que é. pps·
sível a colonização de parceria. O nobre senador consente, facilita
mesm·o que os seus colonos saiam antes de acabarem o tempo, que
vão estabelecer-se sobre si; e alguns quando sabem já l·evarri algum
capital, não só são sócios, como senhores de uma pequena proprie·
dade;...
Ora, senhores,· haverá no sistema adotado pelo nobre senador
por Minas algum motivo de censura?. Proce-se chamar a esses·. colonos jornaleiros, no sentido que ·o nobre senador quis empregar
-essa expressão? São trabalhadores porque trabalham. Quantos pro·
prietários não trabalham com seus braços? Porventura pode-se cha·
mar a esses proprietários trabalhadores no sentido do nobre sena·
dor? Nern .há jornal; há. um contrato de-dividir ao ·meio os-lucros das
fazendas; o nobre senador dá os capitais, e os. sócios, parceiros
entram com o seu trabalho; nada há aqui senão digno de louvor. .
. Oxalá que o sistema ensaiado pelo nobre senador seja imitado,
como vai sendo em S. Paulo; ·Espero que a província de S. Paulo
tomará a dianteira nesta matéria, ·e se cobrirá de glória mostrando
ao :país .que o sistema de parceria pode ser adotado e produzir re·
sultados vantajosos, tanto aos donos das terras como àqueles que
·os ajudaram a cultivá· las. Faço votos portanto para que o nobre sena·
dor possa ver realizados os seus patrióticos desejos, e para que as
informações que os seus colonos mandam para· a Europa concorram
para que a emigração aflua, não só para S. PaUlo como para as ou·
tras províncias do império ...
É verdade, senhores, que a prática de alguns anos não pode aiil·
da servir de regra; concordo •nisto ·com o nobre senador pelo Rio
Grande. do Sul; mas sete anos já são· alguma coisa em matéria de
colonização. Se as colônias- do .nobre senador têm . prosperado no
espaço de 7 anos, se as informações que elas· têm mandado·· para a
Europa. são satisfatórias, se essas informações já têm sido parte
p·ara que tenham vindo novos colonos, como numa das. sessões pas·
sadas nos asseverou o nobre. senador por Minas, creio que já podemos ter uma base sobre a qual firmemos· um juízo· acerca do sistema
de colonização por parceria.
Mas per,guntar·me-á o Senado: "E acreditas que esse sistema
possa progredir?" Senhores, nada· posso dizer, não me é· 9ado em.i·
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ti r um juízo a este respeito·. Pr.fmei·ramente, senhores, não é ·a prior.i
que sobre .tais objetos se pode discorrer: é a, posteriori~ é:~ com fa·
tos. Mas .o·. nobre senador por Minas já declarou que: o<sistema. de
·parceria dá· v~ntagens reais ·aos donos :. das terras e. aos colonos:
o nobre· senador já provou que muitos ·colonos que. vieram·' pobrís·
si mos conseguiram com suas economias' estabelecer.;se,; e estãO :no
caminho dá prosperidade em maior ou· menor escala .....·• ·. · ·
,
. Ora, estou persuadido que· nem todas ·~as. províncias· do império
estão nas belas circunstâncias de S. Paulo; mas creio que há outras
proví!lcias do império· que também· t~m ·um clima :ameno, •sadio, e
até livres de epidemias mortíferas como a febre. amarela., Temos,
por exemplo, a província de Minas: creio que a província do·· Rio
Grande do Sul ainda não teve. febre amarela;·. a província· de Santa
Catarina para. o centro ficou isenta desse flagelo. Pois bem, para
estas que são as· prediletas ·da natureza, correrá .por ora a emigra·
ção: e, .se a Providência permitir; que· esse· flagelo rios abándon~
pára sempre, também há de correr para· as· outras.
Mas, senhores, não sei se a febre amarela é uma causa de
não vir para o Brasil a emigração. européia. Pois· a febre :amarela não
grassa nos Estados Unidos? Entretanto isso não tem. sido motivo
para que a emigração não tenha afluído para· ali. Na Europa· não-há
o colera morbus que tem produzido .tão grandes .estragos? E o colera
é peste muito mais mortífera do que a febre amarela; ..
Mas é provável que os colonos procurem de preferência as pro·
víncias cujo. clima tem mais .semelhança com o. da ·Europa, .que·· até
hoje tem estado isentas do flagelo-da febre amarela;, que estão mais
adiantadas na lavoura, e que oferecem '• mais vantagens aos .colonos
do que as outras. Tenham as outras províncias paciência; .já que o
benefício não pode ser geral, como. desejamos, ao menos seja para
alguns pontos do império; porque não· podemos. obrigar.. os. colonos
a procurarem de preferência ante o Norte do que o Sul. E mesrho~co·n·
vém por. ora procurarem as províncias cuJo:. clima é ameno· e :sadio.
Já o Senado vê que posso ter feito profecias ameaçadoras;. como
disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro, posso ter ·com :• meus
discursos ·concor.rido para afastar das plagas do Brasil a emigração;
mas tenho com franqueza emiti.do. minha opinião. sobre a matéria,
tenho mostrado que estudo as necessidades doe meu país, :e que
pr~curo também descobrir os meios de satisfaz~das e· remediá-las.
Não entro agora, Sr. presidente, na questão, porque a' hora
está adiantada e estou fatigado, sobre o que mai!fconvém, se repovoar ·
I
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as terras já povoadas, .OU pOVOar terri:mos c Virgens,, J:: também, Um .
objeto importante, mas secundário para o caso. em questão, venham
os emigrantes·para Q.Brasil,.e'nós com facilidade·os:arranjaremos; ·
tanto mais que,:se a emigração ·vier, o que· Deus .permita, não:. será
por ora senão ·:em pequena .escala,: e então :teremos :muitas .terras
pará dividir pelos emigrantes que vierem. partilhar conosco os :be;.
nefícios que elas. oferecem. _.
··
Não .é· de hoje, Sr .. presidente, . . que :tenho minhas idéias fixas
sobre a catequese; civilização dos indígenas; ·desde que tive assento na Câmara: dQs .Srs.: .Deputados· ·expendi·- minha humilde · opi·
nião. a esse ·respeito. ·Protestei sempre contra .o . emprego' da forÇa
sempre me' pareceu .ela .até contrária· às .nossas idéiàs ·religiosas;
adotei os meios. brandos, e sobretudo os: meios:religiosos ·para cha·
mar esses infelizes .que vivem nas brenhas :à maneira de,.-feras.' Fe·
lizmente quer eu te.nha em.vistaos relatórios dos Srs. ministros, quer
em·recorde das··discussões do ·parlamento, p·arece.;me que a opinião
do nobre senador pelo .Rio Grande do Sul: não :tem prevalecido nem
achado grande :número de ·prosélitos.
·
, Não sei, Sr. pre_sidente, o. :.que se· faz. rio. Peru nem no Paraguai;
o que sei é que·. repugna aos :nossos hábitos; à nossa índole .·e à
nossa religião levar a ferro e fogo esses infelizes que ~abitam nas
matas:·
Compreendo que,. quando eles nos acometem, nos· ~eferidamos
e até os matemos, como mataríamos a quaisquer :outros ·indivíduos
que nos atacassem; mas não posso conformar-me com o sistema
de adotar: a força como meio de civilizar os indígenas. ·· · . · . :. ·
Um. moço de ,talento, ·:que costuma escrever e· que está hoje
empregado na carreira ,diplomática, fez um artigo:; a respeito da maneira de catequizar :e civilizar os .indígenas, e·nesse artigo esposou
as idéias do nobre senador :pelo Rio Grande do Sul: :mas, senhores,
esse artigo excitou indignação, e me recorda com prazer de que um
estudante de medicina' tomou a defesa dos indígenas·,·respondendo
muito bem, no meu modo de pensar •. a esse artigo com outro que
apareceu numa folha, :pública.
1 •.• ··
· ··•
Querer exterminar· ou civilizar os indígenas? Se :os quereis ex·
minar empregai ·a força:.mas, se os ·quereis civilizar empregara brandura.
··
· ··
.
Mas os índios não falam a língua dos missionários,· e ·est's não
falam a língua daqueles. Senhores, a cruz só por ·si· produz mais
milagres do que ,todas as palavras dos· missionários.- Se:a cruz con·
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verte em ·um dia milhares de pecadores, como não há de converter
esses· infelizes que habitam nas matas!
.. Porém; senhores, os missionários têm·· .aprendido a língua dos
indígenas, e quando não a sabem, procuram .intérpretes, com que an·
dam para poderem pregar aos indígenas e chamá•los do centro das
matas pa~a a ci vi Iização.
·
.
Concordo. em que não podemos ti·rar vantagens di retas (note·
se bem) dos índios em avançada- idade. Para ·esses daria eu todos
os gozos da vida, faria ·.desaparec~r todos os incômodos das matas,
colocá-los-ia em casas limpas e s·alubres, dar·lheS·ia comer e beber,
deixá·los~ia entreg-ues à ociosidade ~m · que vivem nas matas, por·
que desses índios preguiçosos, :e que pela sua .idade não se podem
d?r ao trabalho, podemos tirar uma vantagem.·indireta, e é. o poder·
mos obter por intermédio deles os índios nioÇos para empregá~los
.no·s. arsenais de guerra e marinha, onde prestariam serviços,· porque
:todos sabem que. os índios são· em· -regra ·excelentes marinheiros.
A disposição que passou na lei de forças de mar, e que já tinha
em outros anos sido apresentada,· tanto em relatórios como no par. lamento, há de produzir: bom resultado, que é não arrancar os índios
novos dos lugares de seu nascimento e de "'seus pais; mesmo aí
eles podem prestar úteis serviços.
Mas, senhores, o que é verdade é que temos poucos missionários; e esses missionários, cujo fim principal é a catequese dos indí: genas, são aplicados a dirigir paróquias, como. já mostrei em outra
.ocasião.
E agora fei uma observação.·· Eu não sei, senhores, se em algumas ocasiões esses mi.ssionários não .prestam :mais serviços à reli·
gião ficando nas cidades e. vilas pregando .a. palavra de Deus, do que
indo às brenhas converter os indígenas~ ·Refer-irei üm fato de' uma
província que presidi e que foi também presidida pelo nobre ministro
do império.
Chegaram à capital três missionários mandados pelo governo,
um dos quais era um verdadeiro santo,· porque, ·como já disse, nunca
na minha vida conheci um homem mais perfeito; eu dizia sempre:
"Era um homem virtuoso na extensão da palavra, 'e se ao mundo
veio um representante dos apóstolos, era frei ·tuiz de Ravena. " O ·
nobre ministro não o conheceu; não sei se ainda vive ou se já mor·
reu em Minas, .para onde foi mandado.
Chegando .esses missionários à capital da província do Espírito
Santo, uma pessoa respeitável, conhecida do,:~nóbre
ministro do im·
·• :J:
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pério, dirigiu-se a· mim, e. disse-me: "S~. Fulano; nem .eu nem minha
família nos confessamos. há .tantos anos.'' E deu· as razões,. que eu
não posso·.expor no parlamento. Eu lhe disse: ~Esses motivos ces·
saram; aqui estão três capuchinhos. que .me: vieram·~muito recomen·
d~dqs pelo governo." E. com ,.efeito .esses. missio~ários corneç_aram
a ·pregar, e o .resultado fÓi cumprirem os seu~ .de.ver:es de:.cristão não
só o indivíduo. a que há pouco me re{eri, .como muitas famílias .. que
até então não se confessavam, nem ouviam missa, enfim. vi a .capital
do ,Espírito Santo completamente. mudada a. es.s.e\:r~speito, graças à
pregação· ~ ao exemplo .desses dignos capuchinhos,;
Havia falta de párocos,. e·o Sr. bispo do•Rio de Janeiró entendeu
bem que não era possível deixar de ·entregar uma dás paróquias do
Espírito Santo a um desses capuchinhos, que o nobre ministro· có·
nhece, Frei Paulo. Eis a razão por que não aparecê. cáteqüese, o número de missionários é pequeno, e eles são distraídos desse ·impor·
tantíssi'mo mister para outros, como "por exemplo;· o de cura de
almas.
·
'·

~.

O meu nobre amigo há de perdoar que lhe di_ga. que Mme. de
Stael faz· esse juízo dos capuchinhos; eu apres:ento em oposição La·
menais, no seu ensaio sobre o indiferentismo em matéria de religião.
O SR. COSTA FERREIRA~ Não; ela disse que havia esse indi·
ferentismo em . Nápoles.
.
.
··
.

.

,.

O SR. D. MANOEL- Ah! eu supunha que Mm e. de Stael dizia
que os capuchinhos eram ignorantes. Eu digo com · a .história, que
na' ordem dos capuchinhos, ordem onde brilham a ciência e a vir·
tude, basta ler Lamenais, quando descreve a sua viagem pela Itália.
Há ·pouco tempo ainda mor~eu._.~m desses faróis da igreja romana, o
famoso cardeal Mi cara, teólogo .consumado
orador conspícuo, e
home!ll de grande virtude .. O:.geral, não o atual, mas o anterior era,
senhores, um. sábio profundo, homem cheio de virtudes .que me. di·
zem que recusara muitas ve.zes a mitra. · .

e

••

·

·-··.,

•• "-

r

.'

l

...

·

·

·

Senhores, os ·efeitos das missões dos capuchinhos>são extra·
ordinários na Europa, na América, na As ia e na Afri'ca .. Quem são os
capuchinhos, senhores? São. e.sses homens vestidos .com um burel
grosso, com uma corda ·à cintura, com umas sandálias, um saco e
um cajado; assim viajam. ·por toda: a parte viven'do 'só de· esmolas,
pregando a doutrina cristã, confess·ando, celebrando· missa,· enfim
arrostando todos os perigos,· todas as inclemências do tempo só
para .servirem a Deus, para ganharem o céu! Oxalá que o governo
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tivesse· meios de chamar mUitos centos deles para o Brasil,' ·a fim
·'de serem apHcados à catequese dos indigenas!
O nobre senador falou em um capuchinho que na ·verdade deson· ·
rou a sua ordem; mas Jesus Cristo não teve um apóstolo que o traiu
e vendeu? Que muito ê que houvesse um padre Chalot? Pois . ;que·
queria o meu nobre amigo? Que uma corpora·ção: tão 'ni.Jme·rosá ''não
tivesse· alguns homens maus? Não ·era' possível: .Já dis5e, entre os
apóstolos houve um que não duvidou tr!lir seu divino ·mestre vén·
dendo·o e ~nforcando-se -depois, e também houv•e outro que o ·rene·
gou, mas que foi depois .o príncipe ::dps apóstolos merecendo que
Jesus ·Cristo lhe. dissesse: "Tu és PedJ'Io e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja.". É verdade que Pedro quando conheceu o s_eu. pecado, chorou. amargamente como. dizem, as sagradas páginas. ,
Portanto, f.aço votos para que venha para o Brasil~ não só dúzias;
. mas centos de capuchinhos que se entranhem pelas nossas ma~as e
chamem tantos infelizes brasileiros ao grêinio da civilização.
Não adoto pois a força como meio de catequizar e civilizar. os
indígen~s.
_
Felizmente o .nobre ministro está nas minhas idéias. felizmente
· é opinião. que Jern tido· todos ou .quase todos os' ministros·, ê que
tem dominado sempre no corpo legislativo. Se qUeremos levar os
indígenas ·a ferro e fogo, deixAmo-los nas matas; não.venham.
ser
.!<sacrificados ao ferro e ao fogo de homens que se dizem civilizados.
e cristãos.
Desejara, Sr. presidente, ocupar-me com as reflexões do :nobre
senador pelo iRia Grande do Sul, acerca do decreto do· censo:· mas
creio que isto -pertence principalmente ao nobre ministro. porque as
reflexões do nobre senador podem como· que importar uma censura
ao governo, a quem cumpre· defender-se.
··
. · Todavia direi que, se ó censo se limlta ·a saber o número dé{pes·
soas que existem, as que nascem. as que morrem • ..suponho ·que •pela
lei de 3 de dezembro de 1841 os chefe's de polícia são obrigados ·à
fazer a estatística, dentro de certo prazo, das províncias em que .
exercitam jurisdição .. Mas se o nobre senador se referiu ·a outras
disposições desse. decreto que iam produzindo em Pernambuco tão
terríveis resultados, então direi que o governo deve revê-lo.e alterá·lo.
Também ·não falarei sobre a plantação. do trigo. porque não es·
tou habiiUado para· isto. Ninguém melhor do que o nobre senador
pode saber se a plantação do trigo convém à· sua província.
Nada direi igualmente acerca da criaç~o de carneiros m~rinos.
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certamente em alguns países tem dado. grandes resultados.· ~o
.. nobre senador se. referiu a uma obra que. chegou há pouco;-~tempo-:a
esta corte mas que é aptiga em França e que desde o· ano· pªs.sado
tem sido transcrita :na Revista dos. dois .Mundos. Essa: revista tem
publicado muitos artigos .sobre a agricultu~a na lnglater·ra; e .'em, •úin
deles aprese11tar. as .imensas vantagens. :qu'e: aquele paísr;tem~ ·tirado
dos carneiros merinos.
. . _.
· · · , :\>~!
·O nobre·senador por. Minas mandou·.búscar.três carneiros me·
renos, um carneiro e duas carneiras, que::::custaram•lhe, parece-me,
que :300 ou 400$;· porém morreram; foi 'infeliz nessa tentati'la. Não
sei portanto se . a: .criação :dos merinos ·pode :ter: lugar, em todas as
províncias do império;. Todavia estou .persuadido ·que é' preciso en·
saiá·la.
·
. Mas, :senhores, · esse ·ensaio deve .ser feito pelos: ~particulares,
porque se cada u~ mandar vir dois ·ou~ .quatr.o desses·· animais,·.:.a
despesa será pequena e o. ensaio- virá a ter lugar em· diferentes lugares, para se· conhecer qual· aquele em·· que· prospera· essa·;criação.
Se o governo quiser mandar vir. . os .carneiros. por, sua conta .para ·OS
distribuir pelos particulares e. por diferentes províncias, a despesa
será consideráveL:
, :.
Não ·.concluirei o meu discurso, .Sr. presidente, sem insistir em
uma idéia luminosa: apresentada ··pelo nobre :senador a rrespeito da
necessidade. no meu modo de .pensar .urgente de proteger à agri·
cultura do país: Um projeto que infelizmente foi apresentado tarde,
·e que· devia ser: o, primeiro trabalho que o: governo devia apresentar
ao corpo legislativo este ano; Jalo do ·projeto .sobre hipotecas, é a
base sobre a. quatd~verá.para o futuro descansar uma institUição que
na Alemanha, m[ Polônia e em. . França está produzindo grandes bene·
fícios, instituição que,:,na' frase·. do Sr.. Wolowski é a alavanca mais
poderosa que deve sustentar a agricultura de um país.
Mas, Sr. presidente; os bancos rurais:~ não podem ser estabele·
·cidos no Brasil: ·com a legislação·.e)tistente; A :legislação existente
nã·o dá garantias. aos capitalistas para eles desembolsarem os· seus
capitais em :benefício da agricultura por' prazos· longos e. pequenos
juros, porque são as. verdadeiras bases de um bànco rural. Mas·;:~sr.
presidente, nem :O: governo, nem o~. corpo legislativo, nem o :país: hão
de querei' que :os :capitalistas arrisquem. os:: capitais, é ·necessário
dar-lhes ·garantia para que possam emprestá-los e beneficiar àssirir:a
agricultura. Nada portanto se pode fazer a esse respeito··sem que
passe O·· projeto apresentado pelo nobre ministro da justiça, ó qual
\
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deve ser uma das bases sobre que assente essa bela instituição- que
nos outros países tem produzido os melhores resultados em favor
da agricultura.
.
•
Quem não sabe que o chamado Banco Rural: nada t~m ·de rural?
Que é um banco de desconto, como foi o Comercial e o do Brasil,
e tem feito tais transações, que deu um dividendo quase fabuloso;
levou muito a palma ao Banco do Brasil?
·Pois bem, a instituição é a mais bela, não sei mesmo como ha·
vemos de sustentar a lavoura sem ela; mas a lavoura não pode ser
sustentada com o prêmio .. de .1% _e o pra~o. de 6 meses; isso não faz
· senão acabrunhá-la cada· vez .mais;
e os lavradores não terão re.
médio senão entregar-se a seus credores, porque não podem pagar
tão avultado prêmio· nem remir a ,dívida em tão curto prazo. Nós. teremos ocasião de falar nisto quando se discutir o projeto que foi
oferecido na outra câmara -pelo Sr. ministr~ da. justiça.
Sr. presidente, eu ainda tinha que dizer, principalmente em •res·
posta ao nobre ministro do império, com o qual pouco me ocupei,
porque tinha necessidade de responder ao nobre senador pelo Rio
Grande do Sul, e ao honrado membro pelo Rio de Janeiro, mas infe·
lizmente a hora está dada, e eu esgotei as minhas vozes de falar ..
Apenas tocarei num ponto, que não é da: importância daqueles
de que falei há pouco. O nobre ministro do império quer sustentar
a reforma dos cursos jurídicos e das escolas de medicina, na parte
que eleva os ordenados dos lentes, fundado na disposição· de lei
antig·a que tinha dado aos lentes dos cursos jurídicos o mesmo orde·
nado que tivessem os desembargadores. Disse o nobre ministro que
a lei não falava só de ordenado dos· desembargadores atualmente falava também do futuro, quer dizer, que a proporção que. os desem·bargadores fossem tendo aumento de ordenado também deviam ter
os lentes.
Pois bem, se o princípio rigoroso é que os lentes devem ter os
mesmo ordenado que os desembargadores, segue-se que tendo os
. desembargadores aumento do ordenado, os lentes deviam ter igual
aumento. Mas o nobre ministro confessou que não pôde contemplar
nos estatutos os lentes com o mesmo ordenado que os desembar·
~adores atualmente têm;. l~ogo isto me faz crer que S. Exa. não esta·
va persuadido que os lentes dos cursos jurídicos· e escolas de medi·
cina tinham direito a esse· ordenado, ou então S. Exa. cometeu uma
grande injustiça.
Mas, disse o nobre ministro: "Nada de definitivo, tudo depen~
.
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de do corpo le_gislativo. " Decerto que, ainda ~ue S. Exa. desse
30:000$ por ano a cada lente, não podia ser acu$ado por isso, por·
que tev~ uma autorização amplíssima, e o seu· t~abalho ainda tem
de ser aprovado. pelo corpo legislativo. Mas creio que o nobre mi·
nistro não po~e fundar-se na lei que citou para sustentar nesta parte
a sua reforma; e se a lei é como S. Exa. entende, então, senhores.
os lentes deviam ter o me~mo ordenado que presentemente tem os
desembargadores. ·
Paro aqu"i, Sr-. pres.idente, e agradeço a V.· Exa. e ao Senado a
atenção que se dignaram prestar-me; Alongüei·me um pouco mais,
porque tinha de d·efender·me de .graves acusações.·. Eu seria muito ·
criminoso, Seria inimigo da minha pátria se,· em vez de procurar por
todos os meios chamar para ela braços prestimosos. e industriosos.
quisesse afastar· das • plagas do· Brasil a emigração ·européia, e expor o país às conseqüências· que se devem:. necessariamente seguir
da falta de braços em época mais ou menos. remota.
Retira-se o Sr. ministro .com as ·mesmas formalidades.
Julga-se discutida a· matéria. ·
O SR. PRESIDENTE propôs à votaÇão o' art.' 2.0 . e seus parágra·
fos: foi aprovado, com a emenda da Câmara dos Deputados; e dá
para ordem do dia: 1.a parte, a matéria adiada; e 2.a. a continuação
da discussão do orçamento, no art.. 4.0 , do ministério dos negócios
estrangeiros.
Levanta·se a sessão às 3 horas.

. ,.
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SESS.AO EM 12 DE AGOSTO DE 1854

Presidência do Sr. ·Cavalcanti de ·Lacerda
SUMARIO - Re.forma de :secretarias. e outras .. Discurso do Sr. Gosta Ferreira - Orç.amento dos negócios estrangeiros. Discursos dos Srs .. D. Manoel ·e limpo de Abreu
As 1O horas e quarenta e .cinco minutos, reunido número sufi ..
ciente de Srs. senadores •. lê-se e aprova-se a ata da anterior.
O SR. 1.0 ·SECRETAR IO lê o seguinte

EXPEDIENTE
Um ofício do cônego Dr. Joaquim Caetano Fern,andes Pinheiro; oferecendo exempláres do opúsculo que acaba de publicar ·
de apontamentos religiosos para se distribuírem pelos Srs. senado·
res. - Manda-se distribuir.
Uma representação de vários habitantes da freguesia de Nossa
Senhora da Penha da cidade do Crato, na-província do Ceará, pedindo
que se dê andamento a um projeto, oferecido ao Senado .pelo Sr.
senador Alencar, acerca da criação de uma nova província no Cariri
Novo. - À comissão de estatística.
Foi a imprimir o projeto apresentado pelo Sr. visconde de Abrantes no dia 9 do corrente, tendo antes sido apoiado.

ORDEM DO DIA
Continua a 3! discussão, adiada pela hora na sessão antecedente, do projeto apresentado pela comissão de fazenda, dos arti·
gos aditivos destacados da lei do orçamento de 1854 a 1855, com
as emenas aprovadas na 2.a djscussão.
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· · O SR. PRESIDENTE - Tem. a palavra o . Sr; ·Costa~ Ferreira.
O SR. COSTA FERREIRA~ Confesso aV .. Exa. que.nunca.gostei:
de· ficar com· a· palavra no. bucho, como se- costuma. dizer, de. um ·~dia
para outro, -e. agora acresce o: não se achar. p·resente ·O nobre .sena·:
dor a quem tenho de responder; ·mas· enfim Jorça ·.é. eu encetar o
metLdiscurso, e ele breve será talvez presente~·:..
:(Pouco;: depois entrou o Sr. visconde .de Olinda.) ·• . .,.· ·
:Verba: mea ·arguuntur,. patres conscripti; atameiLf.actorum inno- .
cens. sum. ·Assim. exordiou, .. sr. presidente, .um cidadão romano: no
Senado quando . foi ··acusado· pelas ·suas palavras, , por. ele ter .dito
que Cassio. e. ~ruto tinham; sido os ·últimos. romanos·; assim exor- ·
di ou,' Sr. presidente, .esse ·cidadão . romano quando ·esse . .Senado ,já.
não era considerado como templo de deuses, como; uma· reunião de
reis, mas sim quando·.eivado da adulação já •ia se metamor.foseando
de têmplo. dos deuses em"eatribaria do cavalo d~ Calígula.·.
Ele :disse: "Eu sou .:acusado:.: pelas minhas palavras, porém eu
sou~i.ndcente ·pelo meu. proc.eder;~ Assim digo eu~ •ao nobre'senador·
pela· ·província de Pernambuco; •que depois que· ontem· falei .levantou~
se estremecendo de ira, es.bravejando de furor,· todo trêmulo, para.
responder~me; de sorte que, Sr. •presidente, conhecendo eu- que· este·
nobre.· senador, além de :respeitável, é tão· manso, ·tão doce, disse
comigo: "Como cabe tanta.tra num peito todo bondade, . todo ·nata?"..
O nobre senador, Sr. presidente, acusou-me de que com as, mb
nhas palavras anarquizava o povo, de que com ·meus discursos ·:concorria para a anarquia; e não satisfeito de assim falar, o que ·fez ele·?
·Pediu um jornal e disse: "Ainda hoje vem ~escrito. neste jornal quais·
as conseqüências funestas de:· uma anarquia que deu•ocasião à morte
de Carlos I e de Luiz XVL ";·: · .
..
,..··
··.· ::Confesso. a V. Exa; que· não tinha lido essa .• folha;. e-,confesso
mais a V. Exa: que nem·a li depois que saí destà casa, porque não.
tive tempo; algumas pessoas .foram me obsequiar com as: suas visi-.
tas.· Hoje~ quando aqui ·chegúei·foi que perguntei ao Sr.··,.3. 0~Secretário
quar o :jornal que tinha feito a descrição da morte ·de Car~os ·J e Luiz.
XVI, e a que aludiu o nobre senador pela~provínc·ia . cie· Pernambuco·.
"Foi o Diario do Rio?" E eu o·.:acabo de ler.
Senhores, eu já ·disse qUe quand.o o. nobre senador. se.levantou
para responder-me, eu dizia comigo: "como cabe tanta· ira. em .um:
peito todo bondade, todo nata?" Porém continuando S. Exa;, a minha
admiração subiu de ponto, fiquei· convertido na estátua da mulher
de Ló. Mas ela foi convertida nessa e.~~átua por ter desobedecido
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ao senhor que lhe mandara que não olhasse para trás, para essa
cidade criminosa; e eu, que não tinha olhado ·pâra a Sodoma dos
anarquistas, tive o mesmo castigo·, fiquei por. muito tempo .sem po·der
usar das minhas faculdades. V. Exa. bem sabe que assacalar ·o punhal para embebê-lo no coração dos reis é horroroso!
Tornado ao meu estado normal, e olhando para o nobre senador
a quem tanto respéito, eu que o tenho visto usar das armas de suas
luzes e autoridade e fazer seus adversários políticos morderem a
terra, ouvi que o nobre senador continuava na sua dissertação; dizen~
do que o meu discurso era anárquico, e que eu me lembrasse do. que
tinha acontecido a Carlos .I e Luiz XVI:. e então, Sr. presidente, jul·
gando que o nobre senador tinha talvez mais razão do que eu; disse
comigo: "Homo ·sum, nihil humani a me alienum pulo. Eu sou ho·
rnem, a partilha da humanidade é o erro: quem sabe se estou em
erro? Ouem ..sabe se com efeito o nobre senador ·é quem tem razão?"
Sr. presidente, continuei a ouvir o nobre senador pacat~mente: e de·
pois eu disse comi_go mesmo: "Quem sabe se as fúrias ·que impeli·
ram Orestes a cometer um parricídio, se tem apossado do meu coração?" Olhei para os pais da ·pátria, e vi que todos estavam em suas
cadeiras, olhei para a mesa. "Acaso eu mataria o Sr. presidente? Co·
meteria este horrível crime?" Vi V. Exa. muito sossegado na suà
cadeira; "Qual será meu crime, que tanta ira merece ao nobre senador?"
· Então disse brandamente a S. Exa: "Açoitai, açoitai, porém haveis de escutar." E o nobre senador continuou· a açoitar-me;. continuou a citar o jornal em que vinha descrita a morte de Carlos I e Luiz
XVI: "Vêde, dizia-me ele, ainda hoje apareceu· em jornal. as conseqüências da anarquia." E eu pensava comigo: .. Não sei ao que vem
isto; o que tenho eu com a morte de Carlos I? O que tenho eu com
a morte de Luiz XVI?" Ainda agora não posso perceber qual a aplicação disso.
·Ultimamente, depois do nobre senador ter falado muito, pedi a
palavra para ver se podia dizer alguma coisa em resposta a S. Exa.
Vou pois, Sr. presidente, repassar os meus argumentos para ver o
que deu ocasião ao nobre senador açoitar-me sem piedade. O que
disse eu, Sr. presidente? Recorrendo ao Tit. IV da nossa constituição,
Cap. I do corpo legislativo, disse que o art. 15 compõe-se de 17 parágrafos; que só no parágrafo 13 se lê: "Autorizar o governo para contrair empréstimos": e o parágrafo 16 é assim concebido: "Criar ou
suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenados. " Portan408

..i'

~

I
I.,

I

to, dizia eu:; .. Quem quebranta este parágrafo,· pisa aos . pés: a constituição. Não·· podemos ·autorizar. o governo. para ·criar .ou:.:suprimir.
empregos públicos e estabelecerdhes ordenados, porque ·~se pudé~
semos, então a consti~uiÇão falaria: dp ·mesmo modo .que no::~§. 13:
"Autorizar ·o governo-:para ..contrair: _empréstimos;."· Agora ·;dizia . ·eu
ql(e· se· vós ..podeis: de·tegar ·.ao ·pq_der executivo o criar ou suprimir·
emprego.s.públicos, -estabelecer. ordenados,· então .podeis :autorizar o
poder executivo. para fixar a despesa e .repartir . a: constituição di reta,
parqué ~s:._palavras de· quese·serve~ a constituição.< são .as· mesmas:.
O que vos·-obsta·? Num :_dia': de ~preguiça ou de muito :-a fazer talvez. ·
que o Senado se res.olv.a. a fazer·,essa·.delegação:ao governo .
. _ Os nobres·>s~nadores são testemunhas de que ..o: projeto:,de orçamento do a.no passado apareceu,.aquLtão recheado. dessas autorizações que o mesmo Sr. presidente do conselho disse, ao. ver essas
papinhas tão belas que lhe tinham ·:.s.jdo .dadas pela Câmara. dos Srs.
Deputados: ?.Estão muito doces,: e~joam-me, não quero· tantas.~.
Esse orçamento, senhores, era umacoberta.de trapos.· ._ . ..(ao Sr.
Montezuma) ·mas V. Exa. que é .muito escrupuloso em palavras, que
não consente que· certas palavras. entrem daquele reposteiro, para
dentro ...
Q.SR. MONTEZUMA- Eu?L.V.:.Exa .. está enganado, não foi isso
o. que eu: disse. .
.
·· ·
..
O SR. ·COSTA FERREIRA --.:- -.·. ~ talvez não leve a bem que eu
me sirva da palavra, trapos,· e portanto vou servir-me de outra. O
orçamento .era uma peça de seda acatassolada e· de furta-cores; este
projeto é um pedaço do orçamento do· ano passado, e .o. nobre mi·
nistro .dos negócios: estrangeiros o ;que Jez? Retocou esta peça de
seda, quando .já não podia ser combatido, graças ·ao nobre senador
pela Bahia ... ~ .
·. -. :.:,
O SR. MONTEZUMA - A mim?:: · . .
O SR. COSTA FERREIRA -:----·À .vossa indicação da mordaça~
Quando se lembrou S. Exa~·: o Sr.· ministro· dos negócios estrangeiros. de apresentar a sua .emenda?. Na 2.8 .discussão deste pedaço
de lei do orçamento,. quando já o meu nobre amigo o Sr. senador.
pelo Rio Grande do Norte .não tinha -.a palavra; foi então,que o riobre
ministro deu essa pincelada,· dizendo:." Não empana as cores, antes
as ·aviva, aGeitai. ~.
. .,., · ':
..
E eu acho que o Sr. ministro dos negócios estrangeiros teve
razão, porque se o Senado dá delegação para serem reformadas as.
secretarias do império e da justiça, como· ·.não proceder do· mesmo
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modo a respeito da secretaria dos negócios estrangeiros? Fez bem
em apresentar a sua emenda, e certamente que ela há de passar
agora, como já passou em 2.• discussão.
Dizia eu que se continuarem estas delegações, está tudo confundido. (Ao Sr. Montezuma) V. Exa. olha-me com ar de ironia? Mete
o negócio à bulha?! Se estas delegações continuarem, onde a inde.;
pendência e harmonia dos poderes? Assim como autorizamos o po~
der executivo para fazer aquilo que. nos compete, para criar ou suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenado, melhor é que
de uma vez lhe deleguem todas as nossas atribuições, que de uma
vez fiquemos sem trabalho algum: e não era isso tão cômodo? As
delegações não são uma ou outra vez, ·são continuadamente: contai
quantas foram aprovadas nos orçamentos passados e as que· passam
nesta sessão.
Mas disse o nobre senador pela província de Pernambuco: "Ora,
ora, esta é boa! O que estamos agora fazendo, já o temos feito imen. sas vezes, isto. já é um costume antigo, o Senado sempre tem procedido' assim." Menos eu; tenho ficado sempre nessa parte vencido,
porém não convencido; vós podeis vencer-me, mas convencer-me
é coisa muito difícil.
·
· Eu quero que o nobre senador (ao· Sr. Montezuma) que é bom jurista, me responda ao que eu vou perguntar; não quero me haver com
canónistas, a quem os legistas e matemáticos de Coimbra tratavam
de palheiros; responda ')Jois o nobre senador: precisa ser interpre·
tado o 9ue é claro como ·.a luz do dia? Por exemplo, todos nós sabemos a 'significação dos verbos criar e suprimir~ sabemos que coisa
é emprego público~ sabemos o que significa estabelecer. Creio ·que
qualquer ·pessoa do povo, em s·e lhe dizendo: - vós podeis criar
ou suprimir e estabelecer na vossa casa isto e aquilo -, sabe o
que Isso quer dizer. Portanto não é pr~ciso aplicar as regras da herm~nêutica para interpretar essas palavras da constituição.
. Vamos a ver qual é a razão dada. na sessão passada e .agora
pelo Sr. visconde de Olinda: "Estamos habituádos há muito tempo
~fazer essas delegações ao governo, e portanto podemos continuar."
Ora, eu podia dizer a estes senhores tão aferrados a estes cos·
tumes, vós sois muitíssimo Incoerentes, porque em todo o tempo
vós aprovastes, uns como presidentes, outros quando ministros, outros como referentes, o quê? A autorização às assembléia's provinciais
para leg!slar sobre o recrutamento para os seus corpos ·pol'iciais. Então ninguém se opôs.
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Os regentes achavam aquilo conforme a constituição,. pois eu
não posso acreditar que não soubessem o que se passava· pelo' im·
pé rio, e do mesmo modo os ministros. Homens que como presidentes
sancionaram estas leis, que. coino ministros nem sequer pegaram em
uma pena para mandarem. dizer aos presidentes: "Lembrai-vos de que
istp é contra a constituição,." _Consentiram que vogasse este·· costu·
me? Por que não continuou este. abuso? Porque os nobres'senado~
res ·estudaram a matéria e entenderam que aquilo feria a constitui·
ção, e portanto arrepiaram: carreira ..
Agora, por que não quereis arrepiar carreira. em um .ponto tão
importante como este, ponto que.fere de frente a constituição?. Qual .
o motivo? Mostrai-mo, não venhais com o uso, pois todo o mundo
sabe, e principalmente o nobre senador, que é muito atilado, jur.ista
da primeira ordem (ao Sr. Montezuma), que o que se pratica contra
a lei não. ,é USO, é abuso. A mesma razão se podia dar a respeito da
atribuição às assembléias provinciais de que falei, atribuição confe·
rida pelo uso e aprovada por vós_ mesmos. Haveis de confessar que
nesse tempo fecháveis os olhos, •deixáveis correr por água abaixo
as infrações do artigo da constituição~ Só acordaram este ano, que
lªrgo sono! Quando eu vejo isto, lembro-me daqueles versos do Feliz
Independente, em que ele diz: "que os mortais estavam tão presos
e tão ligados por Morfeu, que mais mortos estavam que algemados."
.. Porque eu disse: "Senhores, se isto assim continua, se conti·
nuarmos. a desprez;ar assim a constituição, ou a entendê-la deste
modo, é melhor acabar com isto, parece que os augustos e dignís·
simos senhores do Senado merecem uma augusta e digníssima re·
forma. " Só porque eu disse isto, se levantou uma voz, a do nobre
senador por Pernambuco, a ler· um artigo sobre a morte de Carlos I
e de Luiz XVI! Ora, senhores, todos vós sabeis o que é o homem:
o homem nasce, pode-se dizer que não tem um osso, é um composto
de men:tbranas, se nunca tivesse· moléstias quando chegasse a so·
frer uma morte natural (porque a. morte é tão natural ao homem como
a vida) estaria todo ossificado. Sim; isto me está acontecendo, eu
que já estou velho, estou quase ossificado; como que já .vou. mesmo
perdendo a memória. Mas, pergunto eu, não sei se ainda tenho remi;.
niscência, não há, um artigo que trata de reforma da constituição?
Não vistes um artigo sobre a reforma?
O SR. MONTEZUMA faz um ,si,nal negativo~.
O SR. COSTA FERREIRA- Bem diz o ditado que não há cego
maior do que àquele que não quer. ver. Po!_~ aqui está o art.174 da cons-
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tituição que· diz: .. Se passados quatro .anos depois de jurada a constituição do Brasil se reconhecer que alguns dos seus artigos merece
reforma, se fará a proposição por escrito, a qual deve-ter origem na
Câmara dos Deputados e ser' apoiada pela terceira parte deles.·
Então porque. eu falei, porque disse que merecia· uma reforma,
mereceria os açoites do nobre se·nador por Pernambuco? Falei uma
linguagem inconstitucional? Ataquei eu o Senado? Em que ofendi o
Senado? Pois é ofensa dizer que se· nós havemos de continuar a ir
neste costume de delegar, é melhor acabarmos com isto, ou pelo
menos reformar este sistema de estar todos os dias confundindo o
poder legislativo com o executivo, acabando com a constituiÇão? '
Não sabeis que a· desunião e harmonia dos poderes políticos é
o princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e· o mais seguro
meio de fazer efetivas as garantias: que a c~nstituição oferece? Em
que sou nisto ·anarquista? Eu que nunca vi as minhas vestes já não
digo manchadas de sangue régio, nem da lama das cloacas dos anarquistas, . como mereço ser taxado de anarquista? Para que chàmou
aqui a morte de Carlos I e de Luiz XVI? Parece que o nobre ·senador
com essa citação do Diário nada mais fez que manifestar as faltas e
os erros desses monarcas. O artigo a que. o nobre senador se referiu diz: ..lição fecunda que a história· dá ·aos príncipes, mostrando·
lhes que um trono não se estabelece senão com o apoio de toda uma
nação, e que governar por meio de privilegiados; nobres ou burgueses, é ~levar. uma geração de ingratos, de. perturbadores e revolu.. .;,. : . ".
c10nar•os ..
Mas a que. vem isto para provar o que o nobre senador queria?
.
Isto diz uma verdade eterna, que é necessário· que os verdadeiros
monarcas firmem o seu cetro no coração das nações, que a base principal é a na·ção, não são dois ou quatro privilegiados.
Diz ainda o artigo: .. Carlos l cedeu pois gratuitamente o papel
de perseguidor da Escócia, desse berço de sua antiga casa, e esque~
ceu o juramento solene de seu pai. "
Aqui está, Carlos I tinha esquecido o seu juramento, e quem foi
a causa disso? Foram porventura aqueles que acreditavam que os
juramentos estavam quebrantados? Não foram aqueles aduladores
que acabrunhavam os povos? Não foram os conselheiros? Se ele não
tivesse aduladores tão fortes, conselheiros tão indignos, ele não
esqueceria o seu juramento. Esse mesmo artigo nos diz que até
contra a constituição inglesa Carlos I impôs tributos..
·
O nobre senador muito louvou ao conde de Straford como ativo
.
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servidor de Carlos I. Ora, senhor.es, era· servidor do·.:r.eLum homem
que, como. sabeis pelas~Hções da história, ··governava :com uma: vara·
de ferro o povo inglês, e que se servia das medidas;mais violentas
contta ele. E como ·morreu esse. vosso herói, esse.~Straford?,Foi.
p.orventur,a .lamentando a sorte: do monàrca, atribuindo: tudo; à anar-.
qui a do,povo?· Não,· este. homem1por vós tão elogiado~,.depois ·de :ter·
sido processado pelos seus . crimes·por.ter. espezinhado o povo e ter
cometiq.odnil arbitrariedades •.~. tenqo o rei··dado :o·cbnsenso para que
se. executassem .a ·sentença, o· que .disse ~ssejngrato?Esse homem
qlje recebeu· mil favores. de Carlos I? Citando. as· palavra·s das.· sagra·
das. p~gi,has e .sofismando-as, exctamou .. na terra da. morte: "Não po~hais ·a. ·No.ssa, confiança nos príncipes, porque deles não· há esperança de···:; salvação.
" Estas foram as .·palavras
-. .desse homem tão:: elo·.
giado pelo nobre· senador por Pernambuco. Acabou, meu .Deus!· Praza
ao céu. que os imperadores_· do Brasil nunca tenham servidores deste
jaez. Porque .eu falei em reforma concorro para anarquizar ·os .povos!
Para que veio o· exemplo de Carlos I? Não sou eu que· aquL tenho
propalado· .este -princípio sagrado que nós devemos respeitar a, lei~
que o cidadãó brasileiro sentenciado quando carrega terra é mais
livre que o Otoma~o. que passeia nas· praças de Con,stantinopla?
Quando reconheço que o homem preso em virtude da lei é livre e·
que o ~()mem que passeia em uma terra· em que· o tirano. lhe pode
mandar o cordão com que ele .é · obrigado. a enforcar-se é escravo, ,quando · propalo estes princípios, .propalo .. princípios de
anarquia? Quem, nesta casa,:. falando uma vez. de Luiz XVI, esse
que diz :o artigo que faltou a sinceridade, disse que quando ele subiu
ao cadafal,so, o st:tcerdote que o ,acompanhou; não tendo medo dos
tigres sedentos de ~angue, disse:. "Sobe ao céu filho de S. Luiz."
Quem propala estas .doutrinas, qu,em fala. desta maneira; quer..porveitura assa~.alar o punhal com que um fanático acaQou a vida de
um dos melhores reis de França,· Henrique:· IV?
Disse. o nobre senador, somos velhos. Quem· mais do que ·eu
conheço isto· pela própria experiência? A fraqueza ·.de meu corpo, a
fraqueza das minhas faculdades, não me apregoa continuadamente
que me 9~y:o lembrar de que esta vida .é uma corrente, um anel é
a vida, o _outro a morte? Para que é esta lição que me deu o nobre
senador?. Eu respeito.muito ao. nobre. ,senador; mas ele.não me pode
dar liçõe.s. sobre seguir o trilho constitucional;· não me .pode dar li··
ções como eu devo cumprir os meu~ deve rés! Eu rejeito··a· vossa lição.
Quando .eu vi o nobre senador falando ·em perigo e$pantoso,
'•
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cheio .de Ira, quando me deu essa lição, recordei-me de que ele já
aqui tinha dito: "Eu sou descendente daque1es que. resistirão ao rei
para bem do. mesm'o rei . " E eu digo ao nobre senador: .. Eu sou descendente daqueles que para conservarem a honra desobedeceram
a um capitão que. foi nomeado pelo governador do Maranhão,· capitão
da nobreza daquela província." E por quê? Porque esse capitão ti·
nha ganhado este posto· pela promessa de um governador quê disse:
"Quem .entregar Beckman ·terá a patente de capitão de nobres." Ele
era afilhado, amigo e p·rotegido. de·Beckman e entregou-o. ··o capitão
general então deu-lhe a patente, e na ocasião .em que o ·capitão
mandou reunir disseram todos aqueles nobres que tinham derramado
o seu sangue para suster a ordem e evitar a anarquia de que fora
chefe o Beckmann: "Ninguém ·tá vai, é um i·nfame." E ninguém foi.
Ele foi queixar-se ao governador desta desobediência, mas este lhe
disse:
que vos prometi foi patente, já a tendes, mas não disse
que a companhia vos obedeceria. " Eu sou descendente desses homens que desobedeceram a um capitão que tinha sido infame, que
por uma infâmia tinha adquirido aquele posto: .sou descenden1te desses homens que não sabem pisar nas leis da. honra.
Estranhou-se muito também, Sr. presidente, que eu dissesse que
a constituição só podia cair uma, vez que os representantes ·da nação o q'uisessem ou para isso concorressem, porque todas as; vezes
que os .representantes do povo mostrem um respeito sagrado à constituição e procurem com os seus exemplos enraizá-la · no. Goração
dds povos, ficai certos de que ele não cai. Olhai para a histórila. Mas
quando eles a virem pisar hoje neste artigo, amanhã· naquelE~ outro,
confundindo tudo senão nos lançarem imediatamente fora, virão escancarar aquela ·porta e fazer entrar um soldado audaz · q'Uie diga:
"Despejai a casa." Isto é anticonstitucional, dirá o Senado. Mas
responder-se-á: "Onde está a constituição? Vós a rasgais e· pisais
todos os dias. " Eis aqui, Sr. presidente, quem pode fazer cailr a constituição somos nós, é a Câmara dos Deputados, isto é, nião' observando, estragando, dando azo a que se diga que a constituiçião · não
existe.
Esta linguagem é anarquista, Sr. presidente? Se mh1ha linguagem de ontem, se minha linguagem. de hoje concorre ao menos indiretamente para atiçar esses tições do inferno que nutrem a ana.rqtiia,
peço a V. Exa. que me chame à ordem, que me .faça sair desta casa,
porque o homem que neste recinto procura anarquizar o povo é digno
de milhares de castigos, não deve sentar-se nestes bancos: se com
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efeito eu, apesar, de julgar que não me tinha afastado· um :ápice do
trilho do meu. dever quando falava, apesar de julgar quê ~nem>por
sombrà estava. anarquizando o meu país,· procedia •em· sentido' con·
trário,' era V. Exa. o· maior dos criminosos, por ·consentir que um
anarquista: acendesse·e sacudisse -nesta casa o archote da anarquia;
devia: dizer ...;_ alto lá! - porque estas fi amas podem incendiar não
só o ·Senado •. como todo o país. ·
··· ·· - Voó termin~r,. Sr_. presidente,· rep'eti~do o- que ontem :disse •. no
fim do ·meu dlscurso. Nada mais faÇo do que cumprir o ~eu dever,
porque entehdo que aquele qué rhor.re cumprindo o seu d~ver_ é ·feliz,
tem um prêmio nisto.· E eu ~ê:resc~nt~rei: ~Talvez que vã ,assarih.ar
as iras dos Srs. minist~os sobre m.irn ·e sobre os meus;'. talvez ·.étue
todos esses empreg~dos ·públicos :q~e- chucham pâo-dé~ló ,.digam ao
governo: .,·~:.um ànarquista, é. necessário que se acabe com ele_ e
com ·os que lhe pertEmcem "; mas erhbora digam isso, embora isso
aconteça, pouco me importa~ Pt?.rq~e cumpro o meu. dever .dizendovos: "Não vedes
que
feris a collst'ituiçãõ?"
·
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Lembro.-me de que dizen~o·ª~-a Napoleão: "V. M. pisa ·os fran~
cese~ft, ele, com a_sober.ba que Jhe _8ra própria, respondeu:. "Como
não pisar· os franceses se os encontro por todas as partes e não
tenho por onde _passar?"_ Mas. es,~es que vivem do pão-de~ló, chu·
chando uma .·.fatia, repetirão
estes versos de Guarini:
.
'

.

'

"s·u·· peccar. e

dolce, •
Oh! Tropõ: dura· lege!"

,

...·,.. ·

Se é tão .doce .pecar ... -para que . suportar a constituição.? Oh!
dura e cru~l lei! (Ao Sr. Mon~ezuma.) V. Exa. que gosta de. versos
não acha·. bons estes versos de Guarini? Parece-me que o nobre sé·
nado r é. amigo
dos
.
. . . poetas.
'

Senhqre_s·, · apresentai . mais ··.·alguma ·emendinha ·éontelldô ·alguma outra delegação; mandai mais alguns rainúnculo para se ji.Jr1tar a
estes que aí estão; mas que digO-eu! Quem -há de ·nesta casa atrever-se a- dar uma pincelada nesta obra prima aperfeiçoada por, s~ Exa.
o Sr. ministro d()s negócios estrangerros? (Ao Sr. Montezuma.) Nem
V; Exa;, apesar-de ser capat de provar que o pretoíé branco e· o bra:nco
é preto; a cabeça de V. Exa. é uma livraria em que V. Exa. acha. tudo
quanto procurai todos os recursos de .que precisa .. J:·. verdade que
V. Exa. (perdoe-me V. Exa.), deste modo;~põe o Brasil em tal' estádo
que não se sabe o que é .vício nem o que e virtude, porque o- que
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hoje. julga que é contra a constituição,; amanhã.:dit que. é ..inteiramente
constitucional. .
,
· ·
:. ·.:·: . . ·, · ~..
~ão .é portanto mais possív~l apresentar-se· :mais ·eme_nd.a, algu·
ma, porque a obra já está aperfeiçoada pelo·nobre ·ministro.dos .. ne·
gócios estrangeiros, que outrora ... Agora com .este •. outrora· ·le.mbro·
me de. umasent~nça que V. Exa. há d~. conhecer.~A :maiór:desgraça
que p~de acontecer ao homem é nunc.a ter sofrido:·desgraça ·alguma.
A desgraça aperfeiçoa o homem. Quando o .nobre ministro ainda não
a tinha sofrido; pensava de n19do ·diverso daquele. ·q~e pensa. ·atualmente, mas depois que a desgraça ·o aperfeiçoou, segue .o verdade iro trilho, o que de maneira algun:~~ estranho, porque .. que,m. pode
estranhar que. um homem aprenda peiâ desgraÇa?.Sq qu~m. não· CO·
nhece·a força da .sentençaque.acabo.de citar.. .
,·. :· . ·
Enfim, ·sr. presidente, o proj~to há de.· passàr, a respeito. disto
não podê' haver mais dúvida: .e eu vou sentar-me. po~t~r sa~isfeito
o fim para que p·edi a palayra. . . . .
.
.j
·
. Fica. a discussão adiada pela:· .hora ..
Teve lugar a 2.- discussão do. àrt.' 4.0 e seus pan1grafos da pro·
.Posta do poder executivo e emendas·da Câmara:dos Deputâdos~ mar·
cando a despesa e orçando a receita para o and de ·1855.:185.6, estando
presente o ·.sr. senador ministro dos negócios estrangeiros~ .
.
O SR. D. MANOEL- Sr. presidente, se eu ·não tivesse· ocupa· ·
do o Senado em duas sessões'anteriores com a ·secretaria de estado
dos negócios estrangeiros, seria· agora ocas i~~ ~zada para emitir. as
minhas humildes opiniões acerca da ·reforma. des~a. repar~ição: mas
como o Senado já ·teve a bondade de ouvir-me por duas vezes sobre
este :objeto, a respeito do qual é possível qu~ ainda eu 9cupe ··a sua
atenção, quando se tratar do projeto que autó.riza o gOverno para re;.
formar a dita secretaria, nada direi agora ·sobre. este: ponto; éxceto
se o nobre ministro dos negócios estrangeiros quando falar se ocupar
dele. Passarei portanto ao 2.0 parágrafo. do art. 4.0 - legações•. e con·
suJados ..,
.. Pela lei de 22 de agosto de 1851, e regulamento de :20 de março
dé 1852,. recebeu o corpo .diplomático brasileiro uma nova. organização. Exigiu-se, para aqueles. que entrarem na· carr.eira ,:diplomática,
muitas e diferentes habilit~ções: . ·estabeleeeu-se a .re.gra geral: de
que para se entrar como adido ·de 1.a classe era ipdispénsável que o
.in,divíduo fosse bacharel . formado em ciêf1cias. sociais~ :por alguma
academia do império, ou doutor por alguma academia .estrangeira: e
que, quando .não tivesse estas habilitações, nã.ó~1pudesse
ser. homea·
...
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do sem passar por urn exame das ..matérias •. de que ;trata o, r~ulª
mento.de
~e março de ..u3s·2 ..'. :... ·.. ···: . . . -·.':··-;·". . . ." ·... :
, . A. exigfr~se;·
presidente~ .de ·um· mo.Ço .. qu·ê. se ~quer. apÜcar à
carreira diplomática e que nela. deseja entrar' como ádido .de primeira
clas,se conhecime'nto de .todas a~· matéria~ :de que trata o.:.·regula:
mentq, suponho que .será .difíci I,· senão .i~poJssível, . enco~trar~se .no
país moÇp~ C~rn'·t~is.hàbil~t~Ç,Õ~S·; . ~· ~fg~ mais:.·.~e ~o,m.ens,~Ú~e·,~·C~p.~m
lugares· superiores' fossem obrigados~ .·a Jazer perante trê$ :··~xamina~
dores aUsteros. ·exa:mes .d,~ que trata regu.lame~t~; p·o.uc.~s.mere~ .
c.eriàm aprovação, poUé.os·.. estariam'.• .' habilitados .pãra obter
lugar
de .adido. de,. primeira classe..
· ·· ,
.. .
.
. .. . · ..
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acqntece, .senhores? Que .os exames se têm. tornado
uma'' mera formalidade;·.-e .. isto' de~ia. necessariamente. iesultar . . dos
muitos·~ diter~~tes. obj~tos ~sobre' ,q~e· d~ve -~le ver~ a~~· -tt~J~r· sr.
pr~sidente, -~~~ra~s_e no_ . }u:gar de.::·adid() :de 1/ .classe, .n~o t~n9q. ()
grau de q~e.falei há. pouco, co~ Ull)a f.acilidact~ .ext(~ordir)ária .. Não
quero d~sc~ra in~iví~uos,. nã() .. ~·-· ~.~t.e ~ ;m~u pr()pó.sito;. ql!ero principal.mente. faz!3r ·S9bre~sair: dific,uldades, ·:~e não irnpoªsibilidade ~de
pump~~r-se .f!elm~nte o regulamel)to. de 20 de· março cl.e 18.52 nessa
parte.
.
~-.. . .
.passamos .just~m.~nte de um extremo a outro, que. é2 (} que de
ordin.ário acqn~~c.e· no. nosso p~ís. Até a data. da lei de 22 de agosto
de 1.851, n~nh.uma habilitação . se exi_g,ia para qualquer moço entrar na
carreir:a.~dipl911)á~iça e ter . um.Jugar .~e adido de: t,a ·classe, ',que mui~
tas vezes daya .lJm ordenac]o. deJ :qOO$ pouco mais .ou. menos, ·con~
forr~.e o. paí~,;:, e. . ~?mbém acont~cia ~que;: indo esses·. moços: :para as
legações, onde, ap~na.s e)_(istia um ~qh~fe: .enqarregado. de negócios,
servi ('ldo.. _ele d~ .secretário, adqecendo o····. ·encarregado·· se, negócios·
ou r~tirando,~~à(. olJ.' ~e.IJclo· q~alquer Jrnpeclimento·, ficavam as, legações
entr~gl:Jes a !TIOÇ()S intei rélmente ignorantes,, a> moços· que ·não: sabi~m
e~crever, j~ .não digo uma_ nota. mais importante,:·:PPrém nem me~o
um simples ofício; a moços que ignoravam completamente: a ·lín,gua
francesa, po~que .tin~am entrado .principalmente· pela :prote.çã~\_sem
que -ti~essem a menor habilitação·. · ·. . ' ·
: ·.. :\ ::· ·.. ' \ \ . .
. Pois bert'l, a lei a que me refir.o,:e o regulamento para a ~a execução exigiram •. muito mais do que :,aquilo que deviam exigir\de um
moço para s~r.adido. Embora se rne.diga que nesta parte . esta,lei foi
m. odelada, salvas. as co. mpetente.s m. ·odifi.c,~9ões,. pelas. leis -~.ee outros
países, onde em verdade se· exige tantos ou .mais requisitoS\ para se
poder obter ·um .lugar na carreira diplomática. Mas, Sr. presidente,
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acontece, como eu disse, que· e'm conseqüência dos mUitos e varia·
dos objetos que se exige de um moço ·para entrar ·ne'ssa carreira
diplomática, os. examinadores, tendo· isso em atenção, de ordinário ·~
são m~nos austero.s, são mesmo nimiamente indulgentes nos exames ..
Ora, se isto ·é verdade, o que é que temos lucrado com a lei e
regulamento_ que d.eram nova organização ao corpo dipl.omáth::o? Se a
proteção· continua a chamar. para_ a carreira diplomãticá mót;os iná·
beis, que vantagem temos colhido dessa· lei e desse regulamento?
(Há um aparte.) Diz bem. o nobre senador, temos aperfe-içoado o. patronato, e temo-lo elevado ·à maior escala.·
Vai um moço a Paris ou a algum outro· país· da Europa,· obtém
com imensa facilidade, como é sabido por nós to~os; uma carta de
bacharel ou de doutor; apresenta-se fazendo cortesias, falando mal
o francês e diz: .. Sou doutor na. Europa, aqui está a minha carta (que
muitas vezes custou 500, 600 ou 800 francos), quero entrar na car·
reira diplomática; mas como não obstante isso é · nec'essário que
sofra um exame, vai ele ser examinado; ·e, como o exame é uma
mera formalidade, o governo, guiado somente pelo patronato, daí a
pouco nomeia esse moço adido de 1.a class~. dandO-lhe 1:400$ ou
1:600$, conforme as legações.
Ora, são estes os fins da. lei de 22 de agosto de 1:851 e do regulamento de 20 de março de 1852? ~ assim que havemos de ter um
corpo diplomático digno do país? ~ assim que havemos de ·criar
homens para um dia dirigirem as legações e tomarem parte em negociações importantes, em qUE{·o país tenha· de empregá-los perante·
os governos estrangeiros? Creio portanto, Sr. presi~ente, que da lei
não tiramos senão inconvenientes, e eu os vou apontar/ Até a data da lei e regulamento a que me -refiro, o tesouro público estava livre de fazer despesa com empregados diplomáticos em
disponibilidade, mas hoje a verba monta já· a 7:933$.-. . isto ainda
não é nada em comparação do qUe V. Exa. há de ir vendo nos anos
següintes.
Hoje o governo, ou para beneficiar ou para punir um diplomata,
diz: "Deixai a vossa missão, ficai em disponibilidade." O maior favor
é considerar a disponibilidade como ativa, porque ·é menor o ordenado. Se acaso ainda se quer. punir este homem dá-se-lhe a disponi·
bilidade passiva, porque é menor o ordenado. Entretanto, tira-se um
empregado da carreira diplomática para se substituir por um protegido, por. um afilhado, e a nação flca pagando a dois empregados,
paga ao que está em disponibilidade e ao que o foi substituir.
1
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Assim, senhores, se se coisas. :forem correndo como. vão, .em
poucos .anos teremos uma verba consid~r.ável unicamente ·pata pagamento dos empregados em disponibilidade. Sei 'b~m que o governo
pode empregar esses funcionários em: disponibilidade na secretaria
dos neg6cios estrangeiros, m.as a secretaria não tem precisão deles:,
a secretaria.· tem o. número de· empregados que. lhe' são . precisos;
todos os mais vão para lá, mas para quê? Alguns lá não vã6· nunca,
outros ..vão raras vezes. Pesa· portanto para a nação, aumento de -despesa sem nenhuma vantagem, porque os fins ·da lei e do regula;.
mente não estão preenchidos, porque a carreiradiplomãtica. continua
a· ser a·recomp~nsa, não do talento e da instrução, mas do patronato
e da ·proteção. ·
Senhores, para que temos nós na América Meridional três missões de:segunda ordem, uma no Peru,· outra em Buenos ,Aires, ='outra
no.· Uruguai?· No Peru um ministro residente faria o· ..·mesmo que
faz atualmente o enviado extraordinário e ministro plenipotenciário
que lá se. ·acha;. em Buenos Aires bastaria um ministr-o residente, e
direi mesmo .úm ·encarregado de negócios, e no Uruguai igualniente.
E nesta última república, note V. Exa .. que o governo não se dirigiu
senão pelo ·patr·onato,: e patronato· escândalo.
Há: muitos anos que nós não tínhamos em Montevidéu. e~viado
extraordinário e ministro plenipotenciário. Foi lá nesse caráter o Sr.
Carneiro Leão,:hoje visconde de Paraná, mas foi em missão espec·ial:
acabou-se essa missão, e o que ficou? O secretário encarregado de
negócios interinamente, e em ocasião. muito crítica teve· apenas o
caráter. de ministro residente; falo .do atual Sr. ministro da marinha,
não. foL elevado à categoria de enviado extraordinário; isto: e·m ocasião em que :o Brasil estava em negociações importantes com;·essa
república ..·. · · ·
Mas o enviado extraordinário que ali está atualmente não querendo ir para :·essa república sen'ão em tal caráter para segurar o seu
futuro, depois .de muitas instâncias -da parte dos ministros, o enviado
extraordinário quis por força que a missão fosse de segunda.Ordem,
e o governo cedeu. Quem dirá que o Uruguai precisa de enviado ex·
traordinário e ministro plenipotenciário, e quando· em minha· ·Ôpinião
não care.ce mais do ·que de·· um simples :.encarregado de negócios,
assim como na·América nenhuma potência, a não ser os Estados Uni·
dos, talvez precise de missão· que não sej_a de 4.11 cl.asse. ·
O Senado· sabe que alguns Estados, ·como por exemplo a Aus·
tria, não admitem os ministros residentes, como fazendo classe no
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corpo diplomático; mas no nosso país eles compõem· a 3.8 classe,
e os- encarregados· de negócios a quarta. Pois não .podia quando mui~
to a missão do Uruguai ser de .3.11 ordem? .Um ministro residente não
faria o que fez ali. o Sr. Paranhos quando lá esteve? Era necessário
dar a categoria de enviado ·extraordinário e ministro_ plenipotenciário ao que lá está? Não, senhores, não foi mais do que ur1l.patronato
exercido principalmente pelo Sr. ministro dos negócios estrangeiro~.
Digo principalmente de propósito, porque o nobre ministro que espe·
cialmente protege es~e nosso diplomata, que nos está. comprometendo como vou provar, e que já de lá devia ter saído.
Senhores, já tive nesta casa ocasião de elogiar os talentos e conhecimentos do nosso enviado extraordinário e ministro> plenipotenciário no Uruguai; hoje repito~ esta declaração; Bastava~me ter
Iido o' que ele escreveu na imprensa em diferentes tempos para fazer
um juízo avantajado de. seus talentos· e conhecimentos. Mas é isto
bastante para um diplomata? Não há outras que pelo menos são tão ·
necessárias em um diplomata como o. talento e a instrução? O tino
diplomático que nem todos possuem é qualidade_ especial. V.. Exa.
sabe e o Senado quão poucos homens na: Europa chegaram a ponto
de ser considerados verdadeiros diplomatas; os Hardenberg, os Met·
. ternich,. os Talleyrand, os Nesselrode, os Palmella são exceções à
regrn.
.
Ora, o Sr. Amaral no meu. pensar é. homem de:talento e instrução, mas parece-me que não tem bastante tino diplomático; que fez
em Paris? Nada, a não ser comprometer o governo, dirigindo~lhe,
como me dizem, um ofício pouco atencioso pelo qual: foi demitido.
Eu não .falo do Sr~ Amara.l no tempo em que foi. adido e -secretário,
1'porque: são lugares secundários em que se está sujeito. às prescri, çÕes do chefe da legação, que é quem tem toda a responsabilidade.
\Mas o Sr. Amaral como chefe, parece-me que não tem mostrado
. esse tino que é necessário a um diplomata. Em Montevidéu .nada
\tem feito senão comprometer-nos ..
, · ' Prime·jramente observarei que estive em algumas cortes .da Europa· e nunca vi um fato tão inaudito como o que acontece .em Montevidéu. Pois onde se viu um diplomata com guarda de capitão, e
acompanhado de batedores e. clarins, .se é verdade o que me comunicaram em cartas de Montevidéu, e o que li também em folhas?- Foi~
me também contado este fato por pessoa que veio de Montevidéu.
O SR. MINISTRO DOS NEG.óCIOS ESTRANGEIROS - Batedores
e clarim é falso.
\

\
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'0 SR. D .. MANOEL ~ Então. enganaram-me nisso. :Mas,nã<x.me
admira porque~ouvi na província em Niterói um dos nossos ,governadores com todo· esse ~aparato .. Quem é acompanhado· de batedores,
senhores? Nunca os vi senão o monarca. e: sua . augusta família.·. Pois
um . presidente ·do conselho que é mais :·do que um presidente:, de
província, o. que tem? Um· soldado: e .um:jcorr~io que o acompanham.
Quem ·é que na corte:traz batedores'~e .guarda de capitão?: SS~rMM·. 11;
os· príncipes têm. uma . guarda de :tenente .OU\ alferes e batedores~
Pois um presidente> é príncipe? Pois um vice•presidente, que .,.muitas
vezes não se sabe·q1Jem é, :há. de :andar em Niterói de· batedores a
galope e espadas .desembainhadas? É ..preciso ser muito fátuo,:para
não dizer outra coisa..
·· ·
...
O SR .. FERNANDES CHAVES- Representa o monarca.:·: · .
O SR. D.:. MANOEL -.. Não estou. disposto a responder; :a. esse
aparte.
·:··
_. ·
Na corte os ministros-de estado, que formaril"parte de· um poder,
pois sem· eles não: -há poder executivo, reduzem-se· a um soldado ~
a:· um correio; e um vice.;presidente de ·província apresenta~se :pelo
modo que ,disse! Não há nada mais ridícu(ó; Isto é O' quam·ridiculum
habemus presidentem! Eu fui presidente e nem tive guarda de oficiaL
O SR. MANOEL ·FELIZARDO -. Podia-a ter, a lei dá~
· ,. O SR. D~. MANOEL - Decerto, mas .nunca quis, tive-a de inferior,. e para me~ acompanhar só tinha uma ordenança. Querer .'qualquer homem ter o que tem na corte um príncipe!. . . É em que éies
fazem consistir o poder. O poder consiste em outra coisa, é ter Juízo,
gov.ernar bem .os povos; e não andar-de espada desembainhada~adian~
e atrás~ Isto tem dado· ocasião em Montevidéu à irrisão, e por isso
chamam ao nosso agente diplomático o vice-rei protetor.
:.<: '<·:.
Mas, senhores,·. nã·o· é ·este o.lado por que se pode provar· :que o
Sr. ministro: do Brasil ali nos compromete. o· Sr. ministro do ·Brasil
no Uruguai está em completo isolamento, abandonado por todos; .. ninguém. confia nele;' se se dirige a um lado diz uma coisa, se se dirige
a outro diz outra, ·depois quando se reúnem as pessoas de· difer·entes
lados e referem o que ·lhes disse ·o ministro, ficam· pasmadas de tanta
contradição. ~É uma diplomacia· sui generis que o Sr. Amaral i ·quer
adotar em Montevidéu.
· :~!
E o que é que deve principalmente fazer um ministro ·no :uruguai? Todos os esforços para merecer co_nfiança do governo e do
país pela sua ilustração,· sinceridade ·e boa fê' ....Oesde que um diplo.;
mata não tem obtido essa confiança do governo· perante ·quem está
7
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acreditado, desde que ninguém confia nele, a missão não pode ser
útil, senão prejudicial; nada se pode conseguir em benefício do país
que ele representa, nem do país onde está acreditado.
Ora, eu quisera que o nobre ministro me dissesse se tem conM
versado com o seu colega .da marinha a este respeito. Consta-me
que ele tem recebido grande número de cartas de Montevidéu, que
está em continuada correspondência com pessoas daquela cidade,
o que é bem de presumir porque ele esteve ali algum tempo, tem
lá amigos, e amigos. muito importantes. Não sei se ele terá. mostrado essas cartas ao nobre ministro, mas o que me consta é que
o nobre ministro diz hoje que não há homem mais ·distinto .na diplomacia brasileira do que o Sr. Amara!, as~im como outrora se dizia
que eram qu,atro as eminências da diplomacia brasileira.
Veja V. Exa. que felicidade tem o Uruguai; os nossos ministros
ali são sempre grandes capacidades, são sempre eminências da
nossa diplomacia. Dizia-se que o Sr. ministro. da marinha era a primeira cabeça diplomática do Brasil, esteve no Uruguai. Que boa escola! Agora consta-me que o Sr. ministro diz que a primeira cabeça
diplomática é o Sr. AmaraL Que feliz Uruguai! Que belo teatro para
representação da nossa diplomacia; enfim, que escola para criarmos
os nossos futuros Metternich e Talleyrand. ·É verdade que se me dirá
no Senado, e principalmente o meu nobre amigo senador pelo Ma~
ranhão: .. Pois é necessário seguir a carreira diplomática para ser
Talleyrand? Vós não tendes dito que o nosso ministro dos negócios
estrangeiros é um Talleyrand? Ele foi empregado em alguma corte,
foi alguma vez diplomata?" Mas eu respondo: "O nosso ministro
está nas circunstâncias dos diplomatas de que há pouco falei, à
. exceção da regra. n
Entretanto, como dizia,. governo e agente do Uruguai está em
uma completa desconfiança do nosso agente diplomático ali·· acreditado; ·ele vive retirado em sua ·casa, a ninguém procura e por ninguém é procurado senão oficialmente, em ocasiões em que ·é isso
indispensável. Eu entendo que o nosso agente diplomático ou deve
mudar de rumo, ou então o governo fará um serviço ao país dandolhe outro destino onde ele possa ser mais últil, onde possa desenvolver essa nova diplomacia que ele pretende criar .na República
do Uruguai. Voltarei logo a esta república.
Para que, Sr. presidente; uma missão de segunda ordem em
Buenos Aires e Confederação Argentina? Eu creio que o Sr. Rodrigo
de Souza da Silva Pontes está acreditado tanto perante o governo de
(
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Buenos Aires con;to perante o da Confederação Argentina. Não com;.
preendo bem o procedimento do governo nesta parte. ~ o .general
Urquiza o diretor da Confederação Argentina ou não? O governo já
declarou que o reconhecia por tal. A sua direção compreende também a província· de Buenos Aires; ou o governo do Brasil em entendido e· entende que essa província ·forma um governo à parte; que
a jurisdiç~o do general Urquiza não se estende a ela? Desejava que o
Sr. ministro nos desse a este·respeito algumas informações.
No seu ·relatório disse que o governo continuava a conservar-se
neutral nestas questões.
:·,
Então reconhece o governo de· fato de Buenos Aires e reconhece
o de fato e de direito da Confederação Argentina?·O Sr. Silva Pontes
está acreditado perante o governo de fato de Buenos Aires, e perante 6 governo de fato e de direito da ConfederaÇão Argentina?
Que notícias importantes tem recebido o góverno depois das
últimas discussões havidas nesta casa quando se tratou da: resposta
à fala do trono? Contínua o governo nessa completa Indiferença em
que tem estaco a respeito dos negócios da Confederação Argentina
e de Buenos Aires? Continua o governo a entregar inteiramente ao
azar o resultado de quaisquer contendas que talvez em breve v~o
de novo começar entre Buenos Aires e a Confederação Argentina?
Se as folhas não faltam à verdade, .parece que o diretor da confederação se prepara para atacar Buenos Aires. Não sei .se assim é;
mas as folhas o dizem.
Mas se porventura o general ·Urquiza puder preparar uma força
de mar e terra para atacar Buenos Aires, o. governo conservará neutralidade, que supõe que deve ser a base da sua política, nos negócios daquela república? São esclarecimentos que eu peço e só depois de os ter é que poderei continuar a discussão sobre este ponto.
Para que uma legação de· segunda ordem no PertJ? Pois .o nosso
ministro residente que ali esteve não ·fazia o mesmo que hoje pode
fazer o enviado extraordinário e·. ministro plenipotenciário? O Sr.
Lisboa não foi acreditado ministro residente perante diferentes repú·
blicas do Pacífico, e não conseguiu já. fazer com elas tratados?· Para
que uma missão de segunda ordem no Peru? Não .se ,vê que· tudo
isto é patronato, .que custa caro à nação? Entrétanto extinguiram-se
algumas legações de segunda ordem· na Europa, e disse-se que era
por espírito de economia.
....
8
A legação em Viena é de 4. classe, a'()esar· de ser uma corte cujo
monarca é parente mui próximo de S. M. o Imperador. A legação
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em Roma é também de 4.• classe, e em Roma reside>o chefe visível
da igreja, de Deus; a da Rússia também é de 4.• classe, só ·.não há
economia com as legações de. 2.• ordem na Am.érica·, do Sul·, onde
são bem ·desnecessárias.
E é notável que nem Buenos Aires, nem a Confederação Argen. tina, nem: o Peru tem aqui atualmente.agentediplomático,'nem mesmo
de 4.• .ordem.
.
. . . .
.
Se o Sr. Drummond estava :em disponibilidade por que .. não sê
lhe deu a missão de Montevidéu? ... É claro, porqUe.. se .quis. proteger o autor dos artigos do Mercantil, que muito incomodava .o ·governo. E quem sabe se os ·Srs. ministros também, quiseram premiar
o redator. da célebre Estrela d' Alva, que· apareceu e desapareceu
logo; pois só se publicou um número?
, .
·O SR. MANO EL FELIZARDO dá um aparte.
..
O SR. D. MANOEL ~-.Sim, os artigos do Mercantil incomodavam mais os ministros. Já no ministério do nobre senador que me
dá o aparte, se tinha assentado em restituir ao Sr. Amaral à carreira
.diplomática.·
O SR. MANOEL FELIZARDO - Não me .consta.
O SR'. D. MANOEL ..... Sei com certeza, e foi dito por V. Exa.
a alguém.
O. SR. MANOEL FELIZARDO- Não senhor.
O SR. D. MANOEL - As paredes da sua casa têm ouvidos ...
Asseveram-me que V. Exa. o tinha dito. O nobre: ex-ministro não· há
de agora referir em público coisas particulares· do .seu. ministério;
nem eu lhe. pergunto nada. Receba.,a notícia que me foi' dada pela
minha polícia~Também não acho razão de negar a verdade reconhecida por ;tal;
se os deveres de ex-ministro lhe impõem. silêncio, não diga que sim
nem que.não. Ah! que a memória do. nobre senador· está precisando
de continuados tônicos. . . Mens sana in · corpore .sano.· Quando o
corpo sofre também a memória padece;
Para. que pois;· Sr. presidente, uma despesa tão grande com
essas missões que para mim são de luxo e aparato na América meridional? Somos a única nação que tem missões dessa ordem· nesses
Estados. Ninguém dirá que a França não tem grandes interesses hoje
I
em Montevidéu, e mesmo na Confederação. Argentina; e porventura
a França tem missões de 2.a ordem nesses Estados?, Não. me consta:
a exceção do Bras i todas as outras nações apenas têm ai i agentes
diplomáticos de ordem inferior.

I;
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o nobre ministro dos negócios estrangeiros asseverou na. sessão

"

do ano· passado que continuava' a ·formar do S.r. Drurnmond·,: ex~mlnis·
tro do:Brasil'em Lisboa, o juízo o" mais avàntajadoe 'que·O'Jgoverno
tinha em vista empregá-lo quando· ·ho'uvess·e opo'rtunidade.' Ora, se·
nhores, que melhor oportunidade que a missão:de Montevidéu? .Ho~
mem experimentado·; e· que ·no.:pensar do nobre ministro· f~m '.muitas.
habilitaçoes para a carreira dipJ.omática, não·~ estaria azado-' .para· desempemhar as~·. funções ;:de agente .. diplomático. do· Brasil junto·à'. Re·pú·
blica:do;Uruguai? ':· . :· ·
. •
. . . . ..
· ·' ·
·' . Mas :não; senhores,· continua em disponibilidade, ··felizmente ati·
va; e chamou-se o Sr. Amaral, porque era necessário que eh~' não continuasse a escrever artigos como os qu~ apareceram::no·. Mercantil
em períodos curtos e em um estilo :de: que o povo gostava: muito.
. Deixarei,. Sr. presidente, as .missões.. diplomáticas, irei aos cbn·
suJados. :·::
.
.
,
t notável que, tendo-se por lei .·prescrito as qualidades, os .re.quisitos.'. indispensáveis
.para qualquer
poder. entrar
na carreira.
diplomá-·, ·.
. .
.
.
. ..
tica COJl'lO.adido_cle.1.a.classe,.até,.~oje nada se tinha legislaqo.a esse
respeito relativamente aos cônsules.
·. Senhores,
atrevo-me
a dizer,
talvez sem
medo
de errar, que
na
.
',·.-·
...
.
.
..
Europa a. carreira consular merece tanta atenção ao governo como
mesmo a·: carrei.ra diplomática.· Sem remontar a antigos tempo"s da
F~ança desrle.1681 em que se publicou a ordenança sobre a marinha
e depois em 1781 a relativa ao co.mé~cio e residência dos franceses
nas Escalas do Levante .lembro-me. do código consular promulgado
em 1833,, e'" diversas l~is e or.denanças. dé28 de maio de 1836, 6 de
novembro de 1842, 26 de. abril de .1.845, 4 de. agosto e 5 qe outubro
de 1847, 'tudq.relativo.aos'cônsules. Q lugar de cônsül .geral tão
importá~te ·~~e ~inguê.m pode ocupá-lO sem)er sido P.:rin;teiro ·cônsul
de prin1eira 'Classe,· s·ecretário de ~mb.âlxàda · ou em.pr~gado ..d~ ,cate·
goria sup~·rior. na repartição .dos; negócios. estran·geiros·.·,~ Ning.ué.m
pode s·er nomeado cônsul de 1.8 ou 2. 8 ciasse se' não tem estado·. adido
à repartição dos negócios estrangeiros, secretário ou adidO dê 'legação, chanceh~r. ou élêve. consut Os éléves-consúles não são.nomeados···sànão.depois de terem passado por··Um.exame públiêó;:e::.terem
sido declarados admissíveis· por ·uma comissão especial. :: ·
·
· ··Esta legislação. da ·França é tão li.ú!Jinosa que foi :.imité!da:, com
poucas· alteraÇões, pela Inglaterra{ P'rds'sUi, Espanha; Tõscana, Po'r- .
tugal as DUas Sicílias. Tal é a iínpodârida ·que merece· à ·institúi- ·1
ção consular nesses países. Sr. presiderité, V. Exa. sabe qüe na Eu-
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rapa há· cônsules. gerais que. têm uma representação ·igual à de um
enviado extraordinário .e ministro: plenipotenciário.;. citarei,:por. exem·
pio, o cônsul geral da Rússia em Bucareste, que tem um palácio de
embaixada e 100.000 francos de ordenado, porque ·aH não há nenhum
outro agente diplomático. Portanto posso, sem. medo .de .errar~ afir·
mar ao Senado que na Europa se olha com tanto esmero para. a carreira consular como para. a carreira diplomática.~ Por isso ·é que a
França tem cônsules que; ·.como disse Chateaubrind, são tão dignos
de representá-la como qualquer de seus mais distintos diplomatas
e hoje .aqontece o mesmo, principalmente naqueles. países onde a
França não· tem agentes diplomáticos;
Ora,· no Brasil o que se tem feito até hoje? Nada. O decreto de
11 de junho de 1847 definiu as ·atribuições dos cônsules;' mas que
habilitações exigiu para esses cargos? Nenhuma. Pois marcam-se
atribuições e funções tão importantes, sem se exigir habilitações
para os· que as devem desempenhàr?
O nobre ministro reconheceu isso no seu relatório; ·e ·para atenuar esta falta asseverou que o· governo ·tem· procurado na nomeação de cônsules pessoas suficie:ntemente habilitadas. Não sei se
isto é· exato, antes consta-me o contrário, mas. não referirei nomes
por ser odioso. H cônsures gerais ·que nem sabem escrever corretamente, e há outros que quâse não escrevem um ofíció à repartição
dos negócios estrangeiroS, não dão conta de nada,· e entretanto estão gozando de ·pir'tgúes ordenados.
·

a

Consta-me também que a· ·nobre ·ministro dos negóc!os estrangeiros se tem divertido m'iito com alguns cffcios dos nossoS agen·
tes diplomáticos; e tem razão, ·porque com efeito temos chefes de
missão cujas correspondências faz nobre ministro sair do seu sério
dando gargalhadas, coisa a qúe ;êm verdade S. Exa. rião
muito
acostumado, porque poucas veze~ o vejo rir, i dádo··m_ais à melan·
colia do que à alegria, o que talvez contribua_parâ os seus pade.ci·
me ritos crônicos.
· ·
· ·
·· · · ·· · · ·

o

está

Certamente que o nobre ministro não é responsável pela nomea·
ção de agentes diplomáticos, porque já os achou, e agora não os
quer pôr em disponibilidade, como lhe permite a lei.
Creio q~e o nobre ministro fará um serviço, se porventura apre·
sentar algum projeto a respeito élas qualidades .que devem
. ter tanto
os cônsules gerais como os outros; só se f!zer a respeito dos côn·
sules o que 'fez se.t.t·antece~sor, que pelo rrv;mos apresentou uma lei
'
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marcando as: qualidades, os requisitos que devem ter aqueles.>que
se dedicam à~ carreira· diplomática. ·
···
· _ É. tempo, senhores, :e. o nobre ministro· encontrará .a .. esse respeito tudo quanto se pode desejar em qualquer livro de. direito admltrativos .francês; nada mais é preciso do que lançar os olhos,-sobre
o código de 1833 de que há pouco falei, e. tirar dele aquilo que com
muita.facilidade se pode aplicar ao B~.asil.
""'·
·
.. : .· Mas pegar aí em qualquer indivíduo, e só ,por patronato nomeálo.·.cõnsut geral, isto tem lugar, senhores? E muitas .vezes ·mar.ida-se
esse indivíduo para um país· onde vai fazer. um triste papeLe desacre;.
ditar o Brasil? Entretanto os cônsules . pela lei de 22 de 'ágosto de 1'851
gozam das ·vantagens dadas ao :corpo diplomático, tanto no que:. toca
aos vencimentos, quando postos .em disponibilidade, como relativamente à' aposentadoria.
.·
Mas me,~dirá o nobre ministro: "Como termos cônsules cóm as
qualidaBes que' desejais .que. eles tenham, dando-se _:atualmente a
esses . empregados ordenados tão. ·pequenos?:" ·Pois, senhores;· é o
caso de aumento, não para pagar a mandrioàs nem a ignorantes, mas
para recompensar serviços de homens instruídos e que cump.rirem
os seus ·deveres . ·
· .. Estou persuadido que se o nobre ministro achar homens de mérito para todos os lugares de cônsul, e se para. isso for necessário
aumentar· os ordenados, o corpo legislativo concordaria nesse aumen~
to. O que desejo é que tenhamos na Europa cônsules, senãocpor ora
tão habHitados .como os que possuem outros países, ao. menós com
as precisas habilitações para poderem desempenhar cabalmente :os
seus deveres.
· Hoje :que"há uma mocidade estudiosa· e tal_entosa; ·hoje ·que o
governo: te monde ·escolher, facilmente acharia moços, não digo criancinhas.~mas moços formados, com uma reputação.:feita, que quises~
sem seguir a carreira consular, uma vez· que lhes fossem. dados bons
ordenados:
· Muitos moços . desejam viajar pela Europa para se instruírem com
mais facilidade, ·~ não vão por. falta de meios; mas, tendo um lugar
de cônsul retribuído sofrivelmente, estou persuaddo que o governo
acharia na nossa mocidade talentosa e· estudiosa pessoas habilita·
das para aquele cargo.
Empregados em disponibilidade ......, Eu Já diss·e alguma coisa. a
este respeito, e peço ao governo que não Jaça crescer todos os anos
essa. verba aumentando o ·número dos empregados em disponibili·
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dade. Para isto é que eu lhe disse há.p9uco que .não· mandasse::para
as missões homens ineptos, a fim de não se ver.. depois obrigado a
fazê-los, recolh~r à corte para não envergonharem· o. Brasil;: e ·se porventura· o nobre ministro cumprir à risca a lei de 22 de agosto. de
1851 e o regulamento de 20 de março de 1822; se mandàr para· a
Europa moç·os talentosos, instruídos e morigerados,: estou .persuadido que se não há de ver obrigado a aumentar o número. dos empre~
gados em disponibilidade, e por conseqüência,·. a :despesa pública.
Extraordinários no exterior 100 contos de ré is,· e houve uma
emenda de 10 ·contos na Câmara"' dos Srs. Deputados ~·:Para :que
tanto dinheiro?_ Já sei qual· é a resposta: --- não .se pode dizer, é
·segredo ..~.Por. exemplo, essa quantia é para descobrir ··em Portugal quais são os tratantes que introduzem no império moedadalsa:
é para descobrir quais são os tratantes que ainda: ousam tentar o tráfico de africanos._ Isto pode ser dito :.pelo nobre ministro,. e ·eu nada
tenho a responder. Mas, porque, tendo. o nobre ministro pedido :100
contos .de ré is· na Câmara dos Srs. Deputados, houve aumento . de
mais 1O contos?
· '·· · .....
E a propósito, visto que falei em moeda falsa, que notícia teve
o nobre ministro do resultado dos esforços que o nosso agente~ diplomático em Portugal tem empregado. para que .o governo daquele. país,
de acordo com as câmaras, tome alguma medida, que- ponha .termo
a um. crime tão vulgar em Portugal, o de fabricar moeda falsa, que
tanto nos tem prejudicado?
-' ·-'·'
Sénhores,.os serviços que a esse respeito prestou. o Sr .. ·Drum;
mond são reconhecidos por todos. O Sr. Drummond, pelas_ relações
. que teve em Lisboa, por estar ali muitos anos, conseguiu fazer muitas descobertas, das quais deu parte ao nosso governo; ·e·_; ·o Sr.
Drummond prestou assim muitos serviços· livrando· o Brasil de, ser
inundado de_ imensa moeda falsa que vinha eiTI navios procedentes
de Portugal..
·: , ·
_ Mas, senhores, conhecendo-se que a legislação de PortúgaL não
era suficiente para reprimir esses criminosos, consta-me .que ;o nosso
agente diplomático tem pas.sado notas· nesse sentido ao'governo :por..
tuguês, e o Sr. ministro disse. no seu relatóri() que esperava. um bom
resultado dos esforços do nosso ministro. Pergunto, passou no i parlamento português alguma lei nesse sentido? Já houve alteração na
legislação portuguesa relativamente ao crime de moeda falsa!
Eu desejava saber o que tem havido a este respeito, pórque é
indispensável continuar .o governo em todos os seus esforços para con~
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vencer: ao de Portugal da· necessidade,· tanto para·. Portugal como para
o';.Brasil, de. alterar a 'legi·slação que ali :existe sobre o crime de moedla
falsa, e que não. é assaz forte para conseguir acabar com.·um crime
que.se tem tornado tão freqüente naquele paísí crime que, como V. Exa~
sabe, .pode . . trazer conseqüências· funestíssim~s · para as: finanças
doimpério,.....
;.··
.,
··
.. · Agora, ·sr. presidente, voltarei a Montevidéu. -:;.
Como ·sé· tem· p~ocedido na 'distribuição -~o. subsídio. de.:SO.OOO
pãtacõés mensais· que o governo' está autdrizado· a dar· a Montevidéu?
Não posso· Iér esta 'hartâ (mostrândo·al~ mas tencion·c, :·e1ntregã~r~>aC>
nobre 'mihistro dos negócios estrángeirÓs, e 'posso ·mostrá-la a todos
os Srs. senadores· que a quiserem ler;· t:; ân'ôriim·a~ mas é de Monte·vÍdéu, ;relatando fatos muito: e'xhaordinários, fâtos que )á rrte ti.nham
sidêl contados por pessoas da' praÇa do Ri'o '(Jà Janeiro!:;·mas aos<quais
eu nã({qb,is darlogÔ crédito; porque nest~s matérias' Efnecessário'não
s·êr l~vian·o. Na çarta. estão· indicados certos només'; conhecidos do
Sr·~ r11inistro; 1Eia . é cóp·iá: de outra que foi' 'dit:igida a pessoa muito
elevada, como :se assevera na que tenho ria mão. (Mostrando~) Se. o
nobré' 'ministro não tem del'a conhecimesto, eu lha mandarei, inas
p'arece~me que dev€Fter; não s~óü eu o único desta casa que a recebeu .
. é' n~gôCio muito melindroso. Entr~go a carta ao nobre ministro
(màndando·al; e"peço· S. Exa. que se. d.i.gne depois devolver·ma. Se
S.: Exa. en.temde que pode~se discutir o conteúdo dela 'no Senado, que
possa referir os nomes de que ela trata, entrarei nesta discussão;
mas·:Ja.lvez.não p~faça, porque pode ser que comprometa pessoas
q~~.. nã.()_.qúe.I"Ó corilprol)1ete.i' .. A carta é em .espanhol; mas eu entendi
bem à'que(ê.la aiz. ·
· ·
·

a

:. A ser verdade o que aí se conta,. estão verificadas as profecias
q_u.e_,fiz n~~s!~ .9asa na s~~são.,_do ·ano pass~do a respeito da m~n~ira
por.~ qu~ 9 empré~tirno deyia ser aplicado. O Senado, sabe q~ais .as
. ra,~_ões .por q~é :n~guei .. meu . voto à proposta do governo ·.pedindo
autorização para. o. subsídio a Montevidéu~ Eu não me guif3i por mim
~est~~n~gócio,·· ~pnversei;··~om .Pessq~s:da praça do-@io de.Jan,eiro
que me .mereciam e mer.e9em cqn.flança, ~,elas me ·dis~eram: .':P fim
d-este empréstimo é principalmente enriquecer certas.· pesso.as que
especularam os. fundos em Montevidéu. ~ ,:: ..
. .
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... Esta carta pode:conter'inverdades; mas nela vem a"confirmação
de tudo quanto previ;· de tudo quanto eu disse nesta casa o··ano pas·
sado quando me .opus ao subsídio que o governo pediu para Monte·
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vidéu. ·E agora perguntarei mais, Sr. presidente, há intenção de nesta
sessão pedir-se nova autorização para continuar esse subsídio? .:Já
está concluída a convenção que se estava entabolando entre o go~
verno e o ministro da República do Uruguai a respeito do tempo que
deve durar a intervenção e a respeito do subsídi·o? Pode-se comunicar já ao Senado os artigos dessa convenção? Quando acaba a inter;.
venção? Peço. ao nobre ministro que_se digne dar-me estes .esclarecimentos; se o. permitirem as conveniências diplomáticas ..
DeseJo saber, Sr. presidente,
até quando
i.rá
intervê'nÇão,
se.
..
..
.
.
.; '
.
. .
o Brasil, depois do ~no, continuará a prestar à República do Uru:guai .o· subsídio de 60
patacões mensais.. óeseJo saber.... porque
depois hei de emitir ã minha opinião _sobre este objeto·.
·
Sr. presidente, tem-se-me comunicado· tanta coisa a re-speito
do subsídio, tem-se-me rêvelado fatos tão graves que eu não.posso
acreditar, apesar de rne merecer todo o crédito âtgumas pessoas que
mos tem revelado. E se é verdade o que tenho ouvido,. aindâ hoje,
dou parabéns a mim mesmo por ter-me aposte». com todas ,as)qrças·
à autori.zação que o governo solicitou para dàr U111 sUbsídio à ·-R~pú-~
blica do Uruguai; subsídio que, se é verdade o que me têm contado,_
só ter. servido para satisfazer meia dúzia de especuladores que muito
lucraram com as desgraças de Montevidéu; pois tendo da:do 1 pelo
que valia 100, tem hoje recebido avultadas somas à custa do tesoure»
do Brasil. Repito, não sei se o que me referiam é verdade, peço es~
clarecimentos e informações, e tenho mesmo direito·· de exigi-las,
porque o Sr. ministro dos negócios estrangeiros. e o Sr. presidente
do conselho afirmaram nesta casa que o subsídio n'ão seria distraído
para pagamento de dívidas; mas só aplicado para ·as despesas· cor~
rentes da república.
~ verdade que o Sr. ministro dos· negócios estrangeiros nos diz
no seu. relatório que uma parte desse subsídio foi aplicada para pegamento da quantia quó a l'epública do Urugüai pediu emprestada à casa
de Guimarães e C., de Montevidéu, empréstimo que fofgarantido pelo
Sr.· Paranhos quando ministro residente; posto q'ue sem áÚtdrizaçãó.
prévia do governo que depois aprovou e·sse ato. O· empréstimo foi
· de 84.000 pesos. Desejo pois que estes negócios sejam expostos com
toda a clareza no Senado, desejo que a carta que mandei ao sr; mi'nistro seja completamente desmentida por S. Exa., desej-o enfim que
não sofra o crédito dos indivíduos que nela estão mencionados . .E se
porventura o nobre ministro c·onseguir tranqüHizar-me a este. respeito,
eu direi que a carta anônima não contém ·senão um tecido de falsi~
'
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dades, que foi mais um l·ogro que ·me·- pregaram. Eu recebo tantas
cartas anônimas que ...
(Há um aparte.)
Nem todos se qm}rem comprometer; mas ha fatos que eu sei
com ·certeza, há outros que me foram: contados por pessoas ·ql.Íe não
conheço, r:nas que eu não hei de comprometer por certo· referindo
os seus n'omes . Posso contar os fatos sem mencionàr as pessoas
de quem os -ouvi.'
·
Sr. presidente, não estou hoje -nos meus dias de 'saúde, deP<)·is
do longo discurso de ontem saí' daqui' muito incomodado', ·não passei
bem a noite, ·e por· isso não posso-por ora dizer mais· nadà. DesejO
· também ouvir o· nobre ministro dos negóci-os 'estrangeiros'qtie seguramente não fará o que se está. observando nesta casa.' ds :srs: mi··
nistros na 1.a discussão não querem>discutir, não vendo que na __ segunda apenas se- pode .falar duas vezes.
'·
8
Eu até agora não dava uma palavra na 1; ·discussão,·· ela passava sempre sem debate porque na 2.e falava ·as vezes que se queria.
Mas hoje que não há mais do que as duas vezes, comó se··pode
lerar que os Srs. ministros s·e conservem silenciosos? -Aconteceu
isso com o Sr. ministro do império, que na 1.8 discussão· do orçamento não disse uma palavra. Parece que há uma convenção entre
SS. Exas. :Pois não basta a medida que passou, que redúziú ·a orador
a falar só dUas vezes na 2.8 discussão, quando os Srs.· ministros .
podem falar as vezes que quis·erem? Há nada mais injusto? Que
costume é este? Tem medo da discussão? Parace que querem que
um pobre·orador acabe na tribuna exausto de forças, obrigado a falar
três e quatro horas seguidas.
Isto· é bom para um dia, para todos é demais. Pois_ nern tem a
compaixão de cristãos para coni um pobre infeliz? Nós somos só
quatro que falam em 'oposição; e como é possível que ·estejamos
todos os dias na tribuna? E a quem havemos de· deixàr as censuras,
há de ser à maioria? Hei de eü agora também exigir que os- meus
colegas na idade avançada em qlie· estão tomem parte· ern todas~ a~
dis·cLissões e falem por espaço ·de· 3 a 4 h.ôras? Parace :que até a
Providência. . . Vejam (apontando para o Sr. Vergueiro) este venerando e respeitável senador. como o outro dia .fal·ou por ·espaço de
ma~s de duas horas, e sem mai·or fadiga. -·, ·
··
Vejam também o meu nobre amigo ·s-enador pelo:·Maranhão. t:
a Providência que nos está socorrendo. Eu todos os dias na tribuna,
e ainda não dei uma falta, lutando já há três meses. Venho todos os
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dias p~ra· o Senado, falo .horas e horas, vou· para casa, cor:rijo dis~
cursos, .leio os meus livros, estudo a ordem do dia, e vou. indo sem.
novidade graças a D.eus.
Grande coisa é defender a causa de justiça. Se a Providência
não visse _que eu s.ustento a. causa da ju~tiça, já me tinha. punido
tirando-me a saúde e· vigor·.. ·
..
Mas o. que admira isto, quando este respeitável. ancião (apon·
tando para o Sr. Verg~eiro), senador por Minas, fala ·por 2. horas,
com o vigor de .um. moço d~ ,30. anos? Deus lhe dê ainda muita. saúde .
para conti11uar a combater os atos. de imoralidade· deste ministério;
Ninguém o tem feito com mais eloqüência e energia. Estou persuadido que Deus Jhe há de dar ainda muito anQs . de vida, e não deixe
de vir ao Senado porque a sua ::YPZ é como as ·dos profetas.: Nessa
idade um di,scurso de 1O minutos vale muitas vezes mais do que o
de m~itas horas, proferido por um rapaz .•. como .eu, eu sou rapaz à
vista do nobre. senador.
O nopre senador j~ não tem aspirações, .chegou. onde se pode
chegar; tem fortuna. e independência; a· sua voz, portanto, é .ouvida
com toda a atenção no país. Creio que o nobre· senador e.stá hoje
mais vigor()so que o ano passado.
Espero que o no~re ministro ;não continue. no sistema que tem
adotado de falar só na 3.11 discussão, de mandar emendas quando eu
já não posso falar. Deixe a oposição exprimir-se com franqueza sobre
todos os objetos da discussão; não use desses meios que não.são
próprios d~ um homem na posição do nobre _ministro .. · ·
Se, portanto, S. Exa ... se dignar tomar. em conside~ação o que
acabo de dizer, talvez volte à tribuna.
:.
· O SR .. LIMPO DE ABREU (mini~tro, dos .negócios estrangeiros)
- Sr. presidente, p~ocurarei dar em ;pºucas palavras algumas expli·
.cações aQ. nobre sen.ador que acaba. de.. sentar-se ..
O nÓbre senador principiou falando a respeito da .maneira por
que se nomeiam atualmente os _adidos, que o governo tem de despachar para o corpo diplomático, .e por ocasiã:o disto ·censurou o nobre
senador o regulame.nto de 20. de março ~de 1852. O. nobre senador já
na .sessão do ano passado: tinha dito que se porventura se exe.cutas·
. . se severamente o re.gulamento a que me refiro não .haveria pessoa
· · com as habilitações para ser nomeada; este ano o nobre senador fez
à mesma censura a e_~te regulamento.
· · .Eu devo primeiramente
ponderar ao nobre senador que o regulamento a que S. Exa. se refere exige apenas dos candidatos noções
'
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gerais das rnatérias de. que o mesmo regul~rnento ,trata~ Se .. porventura ele exigiss.e conhecimentos profundos de cada uma dessas:matérias, concordo que a sua execução seria impossível, .não,~..haveria
quem possuísse esses conhecimentos, ou pelo: menos pouc.os< estariam.nessas circunstâncias..
:.
···l(·. 1 -··--· , .
. .Mas,.
Exa. ,refletir que o regulamento não exige um conheci~
menta. p·rof~n~p.}1·es~as, matérias,. ma~. ;Silllple~mente ~~Ç~_es. ~g~raiS.
de cada umÇl .delas, me. parece que S. ·Exa. fiá de convir. em que. nãO
é impássível, antes pei'O contrário é muito possível: que. hajâ no Br~sil
muitas·. pessoas'. com as ha,piÜtaçÕes 'nec~s·sá~i~s· para ~(;lre·;n, nQrnea~
das para esses'.cargos., lsso'quanto àquestão em tése. :·.,, ·.
. ..... '
()~anta aos h~tos·.· a experiência ·t~m mo~trad? que n'ãp:.é ,impossível acharem-s.e pessoaf) co~ as hâbi!itaç~~s ·dé quej~at~ ·(), .regula~erito. Eu n.ãô posso e'5atamente ~jzer ao· nobre senaduf' quânt()s
brasileiros tem i sido nomeados por oútros ministérios pára' exercerem os cargOs :de adidos 'depois de se. sujeitarem aos·: exam'~s ·de
qüe trata oregÚI~m1ento.
·
·
,.... <> :~:
o·sR. D. MANOEL~·Eu ·sei de todos.
. .. -.:· ..·. ' '
O SR:·MINISTRODOS NEGóRIOS ESTRANGEIROS- Eúriãô sei,
mas pelo que pertence ao 'tempo ;depois do qual tenho a 'hor1ra de
dirigir a repartição, me parece que nenhuma censüra merece·ô goVerno quanto. a· qualquer nome~ção que tenha feito. Chamo otestetrmnho
dos nobres sertadores que foram nomeados pelo governo para ;forma:.
rem a comissão ·de exame; estes nobres senadores saô ·assaz::-êonhecidos, não os· Srs. Visconde de Abrantes, Araújo Vianna,. e' Cândido
Batista; nenhum:.deles pode ser taxado de demasiadamente:., indulgente parece~mé que já tem dado suficientes provas :de. que não ·:costumam ser muito indulg~ntes. O que eu pela .minha parte posso ass·everar é· que todos os indivíduos que têm passado por:. esses· exam·es,· e
têm sido considerados·pela comissão como habilitados para os. cargos
de adidos, tem. mostrado que possuem ~as habilitações de que trata
o mesmo.·regulamento, e por conseqüência que estão no:caso de serem nomeados·~ ·
: ,
., · · Destes candidatos me parece que só. um foi :nomeado; OS!'Outros,
posto que aprovados, não foram pelo governo considerados.ainda.com
nenhum lugar. Portanto, se o nobre senador se refere ao tempo do
meu ·ministériq na censura que fez quantQ. ~ nomeações, me. parece
que S. Exa. é demasiadamente injusto, .e pâra provar à ;injustiça eu
peço licença outra vez para dizer ao senado que. tenho ·:por mim não
só o, voto dos· examinadores cujos oonies acabei de referir,. como
• ....
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também o· voto que eu posso dar,. porque tenho presidido. a esses
exames.
Mas· o nobre senador disse que o estado das coisas antes do
regulamento de 20 de :março de 1852 era melhor do que o atual. A
princípio não percebi a força deste argumento, porque se· o nobre'
senador tinha por fim evitar o que ele chama patronato da parte do
governo, quer com. o re'gulamento, quer sem ele, esse ·pa.tronafo se
poderia exercer. Se não houvesse o regulamento e o governo nomeasse uma pess·oa qualquer, o nobre senador poderia' p'età mesrm:t"forma
censurar a nomeação, e ·dizer que ela tinha recai do erri um ·indivíduo
inábil para ex.ercer o cargo para que fosse nomeado. •.
Depois o nobre senador deu uma expli·bação, e fÓi então:qüe eu
entendi a força do argumento. Disse S. Exa. que dé,pois do regulamento o governo ficava autorizado para pôr em disppnibilidadê aque..
Ies indivíduos que lhe não agradassem, nomeando aqueles que bem
lhe parecesse. Ora, eu quanto a este argumento f~rei .·somente.· ao
nobre senador uma pergunta: aquem se dirige .a.censura? Ao atual
ministério crei·o que não pode ser, ,porque o atual ministério ainda
não pôs ~m disponibilidade empregado (llgum que estivesse ·em exer..
cício efetivo. ..
•.
.Uso destas palavras exercício efetivo, porque .em conseqtiência
de· uma representação que tive de um encarregado de negócios, pus
em disponibilidade o Sr. Brito, que estava considerado como secre·
tário da legação de Viena, mas não em exercício, porque, segundo o
decreto que organizou o corpo diplomático, essa legação tem .·sim~
plesmente um adido, não tem secretário. Mas o Sr. Brito não estava
eni disponibilidade, não·estava ao mesmo tempo no exercício do cargo
de secretário, e tinha os vencimentos desse lugar. Por uma represen..
tação que tive do encarregado de: negócios em Viena entendi que o
devia pôr em disponibUidade, o está hoje em disponibilidade; mas
nem a despesa se aumentou, antes se diminuiu, porque os .vencimen•
tos que ele percebe atualmente são menores do que aqueles que per..
cebia, nem em cónseqüência desde fato teve o ministério de nomear
outro algum:empregado .
.Sendo isto assim, me parece que o que o nobre senador disse
não pode ser tomado. senã·o como um conselho dado ao ministério e
nã·o como uma censura de atos que aliás não tem praticado. Ora, ·Como
conselho eu digo que a maneira por que tenho procedido mostra que
o nobre senador podia bem dispensar-se de mo daN.·· Não preciso dele,
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porque hei de cum;prir 'O .meu'dever hei:'de.~:pr:oclirar.:nãc:faümentár<as
despesas públicas; nãO' exercer patronato :aJgum; hei'de:.:enfim Cpfop·or
para os ·carg6s públicos. pessoas que eu.:ê-ntenda que tem'iâs hâbifita·
ções ·rie:cessárias, embora.essaspe·ssoas .não;:agr~dem ao~nobre:s·êna~
dor pelo:jRio·Grande do ~Norte.:·Eu desejaria/imúito qiJe:etas·•the ·âgra:..
dassem, 'mas 'como não·; posso,. nellf dêvo.: consultá-lo sohre'·taJ.nomeaçõeS/.hei·dé fazeras . p'ropostas segundo o' juízo qúe ·eu: formar das p·es~
soas• que eu·entenda queestão'nas:·circunstâncias de sêrvirêm:os :car·
gOS':' que' tfverem de~ pr:e·encher~se ;: ;: · · .
..·( · . '· ..... · .: .: ,· · :'"!
·· :•Nesta parte·póis-êoterido ~que o.nobre· senador podi·a· dispensarse, de: ·expô r ~ao ·senado as obsérváções. que .fez, :que aliás''.podem::ser
muito judiciosas,·. mas que :Rão me ·parecem cabidas na questão, porque r~.ão se referem a'fato algum que tenha sido praticado peto···atual
ministério.
' . ·Falou depois o nobre senador a respeito das missões de::2.' ordem
que.. hàvia nas:.repúblicas do :Perú,·. de· Buenos Aires ·ecdo:Urugúai. O
senado: não ignora que duas destas missões, :a de Bliehós Aires ·e·:a·do
Peru; "já eram miss'ões de. 2~, ordem quando entráu o·atual: mrnistério;
portanto é precis·o que o senado fique sabendo que~'se nisto· há; censura também ela não sé podeH"eferir ao ministério atl.Jal/nias'sfm ao
passadô. Entretanto eu· peço -·licenÇa pará dizer que: me pare·ce que o
nobre 'senador. não ~em' razão alguma em dizer qu·e estas. missões
devem ser rebaixadas, ou que não devemúS· ter uma ·miàsão de segunda orá em nem no Peru nem em Búénos Aires, mas sim simples: encarregados de negócios, ou missões de terceira ou quarta orderri.
·~ .. >Eu entendo que•: a cate·goria das -missõe·s •deve ·regül'ar-se-:pela
importância dos negocias. que· tém de tratar..:se, das redâÇões de: CO·
· mércio que· existem e.das relações•políticas. que podem também';existir entre.. ospaíses~·~:Ora, nJnguém pode~ duvidar:de: qoe nós 'temos
relações dàmais altá importância com as repúblicas do Rio dá ·Prata:
o;:.mesmo ·nobre senador por- ·algumas perguntas. que ·me fez a:.este
respeito tem a prova·de··:qúe ali convinha não uma missão de,3.a:orde'in,
porém maiselevada.:~Note;.sé,::que se.porventura:se-reduzisse à missão
de tercêira ordem· a.da:confederação Argeritii1a, sem urria causa17 que
evidentémente o justificasse; este :fato poderia ·ser' mat··interpràtado
pelo :governo da Confederação Argentina sendo praticadoillas cirbuns·tâncias ·presentes. Portanto,' além da·s ·relações de ··comércio e:'de
outras muitas ·relações/ importantes ·que existem: ent~e o Brasil e -a
Confederação Argentina, ·que aconselhain ·Uma missão ná s'egúhdà
·ordem, acontece que a :-ocasião ·não seria própria par·a, reduzir atual·
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mente esta missão .a. uma missão de. terce.ira o·rder:n, sem que .haJa
um motivo que p_ossa evident~mente j~stific.ar_ ~ste ato.,_ •· ·· ·;;: :..
..Não duvido que, ·mud_adas as circu.nstânciasí·.· possa-s~rtomar esta
medida, mas nas cir-cunstâncias ::atuais .e pe_las ordens que,_ acabei de
e?<por parece-me que isto .. seria .um prazo muito pouco-prudente .
. . L: verdade, que em ·Montevidéu)havia.·um ·ministro residente,. e
não um -enviado ext~aof\dinário, quando· teve. l~gar a. nomeação do
atual ministério; mas o nobre senador sab~: que:o Sr. AmaraL fo.i.,encar·
regado pelo governo de. uma missão importantíssima, .mais importante
ao 111enos na ocasião. da sua. nomeação ·do que .tinha. sido .'8'' missão
do··seu antecessor;· e·parece·me:evident~·que e.sta ·circunstância,:que
é· notória no .. n.obre senador, só: por si deve justificar :O ato •que prati·
cou -o governo; elevando essa missão
uma missão de segunda
ordem.
·' ·;: ·. · ...
. · E note .mais o nobre .senador que, rapes ar. de. ter sido elevada a
missão, a de_spesa não aumentou: a mesma despesa.. que se fazi'a éom
a missão do antec~_ssor do Sr.• Amaral continuoú.afazer~se com:ami~
são.de.sse senhor. ·Portanto a censUJ:a: poderá recair. sobre o f~to:da
elevação da missão, mas não pode: recair s·obre _o fato do aumento
de de~pesa, porque nenhum aumento. de despesa· houve. .
· ,
Por ;essa oça~ião,· ou depois. que. nisso fal_ou o• no.br.e senador,
disse S. Exa. que. o Sr. Drummond, que ·estava em· di·sponi:b.ilidade,
podia ser ~prqveitado para essa ...missão c_om prefe.rência ao·:.Sr. Ama~
ral. É preciso que eu dê duas explicações a este :respeito.
Gc;>.meçarei por declarar que ..o Sr..Amaral ti.nha sido ~mpregado
no p·orpo_ dipJomático; Em .virtude de um~.disposiç~o do regulamento
esJa.v!3 e está autorizado o governo.:a. dar. exercí~iQ·: àqueles que não
foram compreendidos nas_:prirneiras.: nomeações, e ,que tinham servi·
do, por certo número de anos. no corpo .diplomático; Portanto i propon·
do .o 1J1inistério _a nomeação do Sr. Amaral-para e.nviado. extraordinário
no Estado Or:iental do Uruguai, .não vio.lou o 'regulamento: cgnsidero'u
. um Indivíduo que. o regulamento mandava. co:nsid:er,ar._
}v1as o.· governo preferiu· sem:c dúvida: o-,Sr:. Amaral 'ao :Sr. O.rum·
rnond. A razão que o minis.tério teve para.assim; proceder é da; maior
evidên.cia: ninguém· ignora a urgência que. havia. daquela. missão, ·.·e
todos.sabem_que o Sr. Drummond,es.tava então.·em Paris, e, ainda;se
acha ausente .., O Sr. Drurnmond não podia :;portanto, com a brevidade
que se requeria, vir exercer o cargo de enviado extraordinário é ministro. plenipotenciário na República do. Uruguai. . :
Parece _que o nobre senador, na falta ·de outras censuras que
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desejaria.Jaz,er ao ,governo, .achou a propósito alegar. fatos .que em
yerdade'·não podem :s~r.rde1m~neira alguma.procedentes ..:..... ~~-·-·:· · .:Não desenvolvéret:r;nais .nenhum· ·destes··objetos··:de·· que tenho
tratado •. porque:: me. parec.e que ·eles são~.:tão .conhecidos: não. só do
.se.nado como· do país,·~que seda: causar .inutilmente .a atenção} do. sé•
nado . o d~r~lhes ··maior desenvolvim·ento. P.arece~me que;:referir:.;os
fatos e refutar as. asserções do nobre senador é uma ::e :::a<me'sma
c·ousa.·· ·
:. .' · · · :~·
..... · ··· . ·.· , ::· .: ....
Perguntou o .·nobre. rsenador:; se· havia alguma. esperança·~ de. que
se -cons~guissem .medidas ;do gover.no português.·para· to·rnar!Jmais
eficazes as penas· contra os: falsificadores dcf.mieio :circulante(doNBra~
si L: DJrei ao :nobre senador~·que, ·segundo.as.úl_timas particfp·ações·:que
recebi da nossa· legação . e.m:.Portugal,.há. toda· esperanç~a ·de:·que.:se
celebre ·.uma. conve.nção: para:: o dim<indicado. Não passou ·nenhuma
lei. •na·s ··câmaras:. :portugues·~s. :acerca. :·desse.· objeto; :mas;: conto '"que
se. poderá·:celebrar .uma convenção .nesse sentido·para:.áo·'diepofs ser
submetida às:•câmaras~.legislativas..·· •... · ~ :..· ··~: .. · c. :: :: · .
>Também"me perguntou:o ribbre senador· se· acaso se.:tinha:.dito
alguma cousa com:·o fim 'de regular a .duração/da nossa' intervenção
na- República_ do Uruguai, .ou alguma causa pará. regular. a pérniànência .da divisão ·.brasileira naquele Estado. Tenho· a· dizer ao nobre:. senador. que é verdade que.tenho conferenciado já a este respeito• com
o,-minlstro da~ Re:pública do· Uruguai nesta corte, ··e q'ue temos. com:·
binado as medidas que se devem tomar com o fim de regular· a
permanência da nossa divisão naquela república.
· -.
. .•· Desej'a tambénf• ó .nobr'e. se:nador. saber sé porvériti.Jra ô ministério atual:está disposto.. a pedir.a :conti'huação do. subsídiO,•·e se esse
su.bsídio :continUará por mais tempo~ Q(fanto à ·1.11:parte,.:tenho, a dizer
ao· nobre . ·~senador·:que .ainda não conferénéiamos: sobre~este objeto,
isto é,,_se. convém ou não propor-se a cohtinüáção do. subsídio; .e':quanto·à 2.11 ·lparte, dir:-lhe-he.i que, se·porventur.a ..findar a.autorização .que
foi. conpedida~pela ·lei: que· p~SSOLL em t853,>permitindo ao· governo
imperial for.necer ao da República, do Uruguai um... subsídio qúe não
excedes.se. a 60 mil patacões por. mês, e que não duraria :m'ais de um
ano, e não houver uma: nova autorização, eu pela/minha ".parte não to~
ma rei a· responsabi Iidade :.de continuar l l ·subsídio: · ,
·· ·
Com referência ao mesmb. ·subsídio; disse o nobre, senador·. que ·
tinha tido informações que o habilitavam para ..supor:·rqÚé· esse subsídio era mal distribuído. Não tive: tempo.' de ler a:·cartà:que S. Exa. fez .
o obséquio· dé~ confiar-me; posso porém .declarar-lhes duas coLJsas; ·a
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1.0 , é q~:~e o subsídi·o foi· estipulado para ocorrer às despesas com o
serviço que .se fosse fazendo, e não ,para ·pagar dívidas :anteriores:
e a 2.\ que confio tanto na probidade re no zelo do ministro do Brasil
em Montevidéu que. não posso acreditar que o subsídio !tenha sido
distraído dos ·fins para que foi destinado. Se esses fatos se tivessem
dado, tenho: como certo que o ministro .do Brasil se teria. oposto a· se~
melhantes abusos..
,
Nada me tem· comunicado esse ministro a tal respeito, absoluta;.
mente nada; e daqui concluo que os fatos que tem chegado ··ao co·nhecimento do nobre senador não são verdadeiros, isto é,' estou :convencido de q~e o subsídio tem sido aplicado. ·para os fins que determinou a lei e .que o governo ajustou e -estipulou na convenção. que
fez com· o governo da República do Uruguai, convenção de que o .
nobre .senador tem conhecimento, porque>é um dos documentos :que
estão: anexos.· ao relatório da repartição. dos; negócios;;estrangelros~' ·
Oministério.portanto fez·pela sua:parte tudo quanto. devia;- para
que o subsídio fosse aplicado exclusivamente ·aos fins:·para:que pareceu destiná-lo o corpo legislativo. Creio que assim·tem· aêontécido,
creio que não. tem havido abuso algum; primo, porque o. ministro do
Brasil· não os· toleraria; .. secundo, porque ·Se eles tivessem existido·,
esto.u que esse ministro não deixaria de participar. isto ao ministério.
Por ocasião de falar no ministro do Brasil e·in· Montevidéu .direi
·ao nobre senador que me lisonjeio de fazer desse brasileiro·uin alto
conceito.
O SR. MONTEZUMA ~ .Apoiado.
....
O SR. MINISTRO DOS -NEGóCIOS ESTRANGEIROS.-.. S'. Exa. concordou nisso, reconheceu a alta capacidade de·sse empregado;: ·:mas
disse que ele não tem tino diplomático. Permite s~ Exa. que eu 'proteste contra esta proposição, proposição que o .·nobre senador não
procurou demonstrar. Não alegou ou .pelo. menos não provou fato
alQum com o qual se. possa mostrar que esse· distinto. brasileiro não
tem cumprido exatamente· as missões qe que. se tem encarregado. ·. ·
Não tenho conhecimento oficial de que se ·passou em Paris
quando ali esteve o Sr. Amaral como. encarregado de negócios·: mas
parece-me que a demissão· que. ele pediu, e que. o ministro· que precedeu ao atual teve de dar-lhe, em nada. pode provar .contra a sua
capacidade, nem contra o seutino diplomático.
O SR. MONTEZUMA- Apoiado. ·
· .
O SR. MINISTRO DOS .NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Tenho como incontestável que ele nã·o comprometeu ali. negociação alguma,
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antes pelo comrário se dirigiu com circunspecção e talento. :Houye
UrYl' desgosto entre O. Sr. Amaral e o· meu' antecessor' mas. isto
mÜi~
to' diferente,' não prova de maneira alguma contra. a.· capacidade do
diplomata de que se ·trata.
·
· .
. Pelo .que pertence à missão de que. este dígno. brasileiro -se: acha
atualmente encarregado, eu peço .licença ao senado para dizer-lhe
que o ministério está inteiramente. sati~feito com os serviÇos que' ele
tem prestado, e, entende que ninguém. mais dignamente do que ele
poderia ter executado a política do gÓverno naquefe país.~(~poiad~s.
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O SR ..MONTEZUMA ~ Otimamente.
... ,
O SR~ _D. MANOEL -. .Duvido disso.
. . r ..
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS-.-. :0 Sr. Amaral·· tem sabidp com perseverança .e ênergia
defender:
a. honra. .e. os
..
' .. ,..
··.. .
interesses do. país, e não duvido que por esta razão tenha ali criado
desafetos qÜe tenham. dado_ao nobre senador' informa.ções. se~. fundamento. (Apoiados.)
· ··
·
·
,
O SR. MONTEZUMA- Apoiadíssimo.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Deve-se
dar tão pouca importância a essas informações, quanto é certo que
elas até descem a fatos tão insignificantes como esse que o nobre
senador referiu, isto é, que o ministro do Brasil tinha uma guarda
na casa da legação e que costumava sair com batedores e clarins. Não
sei ~e o ministro do Brasil tem atualmente alguma gua~da na casa
da legação, teve-a, é uma verdade, como tem tido ali outros ministros ...
O SR. MONTEZUMA - Faz muito bem.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - ... como
teve o ministro de França, e me parece como tem tido outros ministros em circunstâncias determinadas. Nunca sai·o com batedores e
clarins; isto não é exato, é uma pura invenção. Consta-me unicamente que no dia em que a divisão brasileira tinha de chegar a um lugar
próximo de Montevidéu, tendo o Sr. Amaral de ir receber a divisão
e visitar o general comandante, e entender-se com ele sobre objetos
de serviço público, o presidente da república,
Exa. o Sr. Flores,
ofereceu-lhe dois militares para servirem de guias a fim~ de levarem
o ministro àquele lugar. Creio que é neste~~~to, muito .9iverso do que
se referiu nas cartas ao nobre senador, que é neste fato que
fundam aqueles que dizem· que o nosso ministro em Montevidéu
sai com batedores e clarins. Isto não é exato. O que é exato .é o que
.
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i
eu tenho ·a honra de informar ao nobre senador; se tiver a fortuna
de ser acreditado, estimaréi 'muito, se porém. S. Exa: prestar antes
ouvidos a pessoas que o informam por cartas anônimas ou não ariô·
nimas, senti-lo-hei, mas continuo a pensar que o· que é verdade e o
que informo ao senado, e não o que tem informado o ·nobre senador
.
pelo Rio Grande do. Norte.
Também perguntou .o nobre senador qual era a política do go·
verno a respeito da Confederação Argentina~ Direi ao nobre~ senador
que nada se tem alterado do que consta do meu relatório~ O Sr. Silva
Pontes era enviado extraordinário e ministro plenipotenciário junto
do governo da· Confederação Argentina, continu'a ainda a se-lo, trata
perante o governo de Buenos Aires daqueles negócios que são in·
dispensáveis para defender, promover os interesse's dq ·Brás ii e dos
subditos brasileiros que ali existem.
O SR. PRESIDENTE declara que não havendo ninguém com a palavra, e não havendo número ·para se votar, fica a :discussão adiada,
e designa para ordem do dia 14 a mesma de hoje; ·'
Levanta-se a sessão às 14 horas e 25 minutos.
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SUMARIO - Reforma de secretarias e ·outras. :_. . Dis~·
· · cursos dos ·Srs. n.: ~Manoel e ·visconde·· de Olinda ..2 ·orçamento dos negócios· ·estrangei'ros·. ·'.Discursos :.dós Sr:s.;: D·;:
ManoeL':·e.· Montezúma. VotaÇão•.~.: · ·, . ': : : · · •· ,. ,., ·
· Às 1O horas ·e 3 ·quartos, achando-se· reunido número ·SUficiente
de Srs. senadores, abre-se a sessão, lê-se a ata do dia 12; ·é· apró~·
vada. ·
·
·
· ·" ·
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê o seguinte

····
·. .

EXPEDIENTE

..__

•

"

•"•',":-1"

:~

·••.

•'

Um ofício, do .sr .. ministro da fazenda, acompanhando os .autógra·
fos das. resoluções concedendo o usufruto ao montepio dos servido~.:
res do Estado do próprio nacional sito na travessa das Belas Artes;~
e fazendo exten$iva às companhias do que trata o: art. 6.0 da Ié i de
24 de setembro .de .1845 :a .disposição do § 3.0 do art. {o da lei.•; de:
6 ·.de. setembro de .1852, que· S. M. o· Imperador consente> .. :' ... · ~. ·~
•. Quatro.•ofícios· do Sr. ministro dos negócios do império :acom-·
panhando as resoluções aprovando .as· pensões concedidas, a:D . .Fran·.
cisca Theodolioda .de Vasc.oncellos Gonçalves, vi.úvá do: tenente-ge~·
neral Lázaro·~José Gonçalve·s,,.e a D .~ Maria· dà Carmo .Sousa ··e Mello,
viúva do "coronel ·João :Franciscd de. Mello,(•autorizando o. governo a.
conceder. cartas de naturalização . ao. súdito francês: Lourenço· Marco.:
chal, ·a •Antonio. Diodoro de Paschoal ·. súditO': '(:lspanhol,· J.oão Baptista
Callogeras súdito grego; e padre Raphael Jacintho Ramos súdito··por•·
tuguês, e mandando: matricular no 1.0 ano :da faculdade ·de :Direito·::.de:
S. Paulo Thomaz Antonio .de Paula Pessoa e no mesmo ano de .facul·
,
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dade de medicina da. c·orte ao estudante Manoel lgnaclo Barbosa Lage,
nos quais S. M. o Imperador consente.
Fica o Senado inteirado, e manda que se participe à Câmara dos
Deputados.
Um ofício do secretário do colégio da vila de Catalão, da provín·
cia de Goiás, para a eleição de senador, em 28 de junho do corrente.
- Remetido à comissã·o de constituição.

.

ORDEM DO DIA
.

Continua a 3.a discussão, adiada na última sessão do projeto
apresentado pela comissão de. fazenda, dos artigos aditivos destacados da lei do orçamento de 1854 a 1855. com as emendas aprovadas
na 3.a discussão .
. _· O SR. D. MANOEL ,- Sr. presidente, não ouvi ainda combater
as razões que tenhooferecido à consideração do Senado contra o
projeto que se discute, na parte em que autoriza o .governo para fazer as ·reformas das. seGretarias de estado do império, da justiça e
de estrangeiros.
Estando estas reformas conhecidas, e até apontadas em vários
relatórios dos ministros destas repartições, nada seria mais fácil
do que, ou os mesmos ministros, ou algum dos seus amigos apresentarem projeto sobre tais reformas. Mas não se quer reformas
feitas pelo corpo legislativo, quer-se reformas feitas pelo governo,
o qual não tem em vista senão arranjar afilhados, e exercer em maior
escala· o patronato que· é verdadeiramente a moléstia que mais o
ataca.
Para eu provar, Sr. presidente, a desnecessidade da reforma na
repartição de estrangeiros, servi-me mesmO do relatório oferecdio
nesta sessão, e de um ofício dirigido pelo oficiat~maior em 'data de
1.0 de maio ao seu ministro. Eu supus que o nobre ministro dos negócios estrangeiros tivesse pedido a palavra para contestar-me, porque tendo oferecido a sua emenda na 2.a discussão e em ocasião em
que eu já não tinha a palavra· para combatê-lo; disse-lhe do meu lugar
que isso era pouco generoso; S. Exa; respondeu-me: "Guarde-se
para a 3.a discussão. " Eu prometi .tomar a sua emenda em considera~
ção na 3.a discussão, tenho~o feito, mas debalde, porque o nobre mi-nistro nada tem. dito, o que me faz crer que tão poderosas são as
razões com que a tenho combatido que S. Exa. não as pode destruir,
o que me faz também crer que esse ofício que se acha apenso ao
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relatório e dirigido pelo oficial-maior, é· um'a verdadeira patacoada;
até quero crer que o Sr. ministro não o leu,
po·rque se o tivesse lido
.
não consentia que ele fizesse parte das· peças' anexas ao relatório.
Esse ofício tem coisas tão insignificantes, coisas que indicam tanto
a veleidade, que ·O nobre ministro ·flãO O devia rna'ndar juntar• ao rela~
tório e :muito menos apontá-lo ao corpo legislativo como um modelo
que se devia ter em vista na reforma da secretaria de estrangeiros~
.

·Esqueci-me referir um fato :que aindá prova._rri~is a:_:de~~ecessi·
dada ~á reforma e que· a repart.içãp tem g'~nte dê sobra. para: o
balho (hoje posso afirma·r ao Senado que o tn:ibalhó da sécretar~a
está em dia, que é .feit() r~gularmente pelos empregaélôs, 'os· quais,
como já disse, trÇlbalham apenas 4 horas por dia) .• É tão ·.desnecessari\0 o .número dos atuais êmpreg'ados, que o governo acaba de..·mandar à ·Europa um moço hábil e instruído só para examinar, segundose
diz, o •. que há. a :respeito de instrução. pública. em alguns países da
Europa ..

·tra-

.A pessoa a quem me refiro é o Sr. Gonçalves Dias, oficial de
secretaria dos negócios .estrangeiros. Ora, quando uma repartição
até dispensa .seus empregados para misteres diferentes, o que··.quer
dizer? Que a repartição tem gente de sobra. E· estou persuadido, Sr'.
presidente, que a falta· dess.e digno empregado que foi à Europa é
perfeitamente substituída, estou persuadido que a sua ausência ·não
causa atraso. ao expediente da secretaria.
Demais, senhores, hoje há na .secretaria um empregado. ·.em dis~
ponibilidade que ocupou há. prüuco tempo o cargo de enviado extraor·
dinário e·ministro plenipotenciário nas repúblicas do· Pacífico,. o·. qual
é sem dúvida nenhuma homem hábil e muito dado ao trabalho, e. está
encarregado na mesma secretaria .de uma comissão importante· de· que
sem dúvida dará oonta.
Ora,. com estes adjutórios :todos podem dizer-se· que a secretaria de· estrangeiros precisa· de reforma, de aumento ·de· pessoal
com aumento de ordenados? Não, senhores, é luxo de patronato,
porque ·o nobre ministro quer condescender com· ô; seu oficial-maior
para dar·lhe a categoria ·de enviado extraordinário e mfnistro pleni·
potenciário com maior ordenado, e quer dir.~tores com p'íngües drde· ·
nados e com· a categoria de encarregados de negócios~ pelo menos.
Eis em que se vai cifrar a reforma da secretaria de estrangeiros, e
senão nós veremos para o ano, 'porque a autorização passa sem dú·
vida nenhuma. Teremos um oficial-maior com as honras de enviado
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extraordinário e min.istro plenipotenciário, e di retores com as honras
de ministros residentes, ou pelo menos de encarregados de negRcios.
Ora, senhores, isto a~é causa não sei o que ... Quando se atende
às circu'lstâncias em que. se acha o país, um ministério ocupar-se
com tais co~sas, mas que ao mesmo tempo trazem aumento ,de des~
pesa, ah! n~o se pode deixar de exclamar: -. Oh< quam·ridiculum
habemus mini_sterium! ·
.
.
Senhores, nós estamos em tal estado. que um ministério gasta
o seu tempo a pintar letras a lápis·. As mi.nutas do Sr: m,iriis~ro g~os
negócios. estrangeiros,. já' disse, ·~ h~~ d~ r_epetir muitas vezes, são
escritas a lápis, e com muito bonita( letra~ . . e minutas de qUê? Se
fossem de coisas importantes; ;~bem1:; porém minutas acusarido · recepções de ofícios; deshiintam·rrie se; sã() c·apazes,_dliendo: po'r exem~
pio, comojá narrei: "Acuso.a rebepção do ofíéio que vm·.' ·rne dirigiu
dizendo isto, aquilo, aquilo Óutr'o (tÚdo o que ·ofíciocontéhi), ~·em
resposta ·comunico-lhe que o governo.flca··interrado." 'ora istd ac~e.di
ta·se? Eis em que se ocupa o ministro dos negóci,os estrangeirós do
Brasil! Ora, senhores, 12:000$000 é muito para üm ministi'oque se
ocupa com tais ninharias! Se ao menos seguisse•o ·exetnplo 1 do seu
antecessor... esse trabalhava· bem,· não se ocupava com as minutas
de· que acabo de falar.
·
·
Mas para que hei de matar-me-mais com isto? A autorização há
de· passar; as reformas -hão de ser feitas no· sentido do:'ofíciô do ofi~
cial-maior, que quer reduzir o ministro a um aütômato, a··poDto· de
que deveria competir-lhe a preparação dás instruções ··de -rilaior im·
portância. que houverem de ser expedidas aos nossos agentes ou
representantes em países estrangeiros. 'Ora, o Senado sabe> qüe um
dos trabalhos mais. importantes é dar· boas instruções aôs ~gentes
diplomáticos· em países estrangeiros; o Sr. oficial:.maior diz que isto
deve petencer-lhe e não ao ministro. Não. é má esta disposição para
um ministro. que. não trabalha. Se ele não tem a. sem car,go expedir
os negócios mais importantes, se não têm de redigir. ·as instruç_ões
para os. agentes diplomáticos, se nãotem que fazer o•:·rel~tório, a que
se limita então o lugar de ministro d()S negócios estrangeiros? A uma
ou outra cqnferência com os membros do corpo diplomá~ico, e isto
com intérprete para traduzir à que se diz de parte a parte, .o,que é
uma vergonha, porque o homem que nem ao menos sabe fram:ês n,ão
devia ser ministro de estado. Aqui -no Senado sabe V,. Exa .. o que
faz o Sr. ministro.: fala uma ou outra vez sobre o.bjetos da.;sua re·
partição. O outro dia disse aqui três ou quatro coisas e sentou-se.
I

o
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A que estado chegou o 'lugar ·de ·ministro ·de estado no Brasii?:·É por
isso, que muita ge·nte esta dizendo' que não há 'lugar rhãis ''fácil'/qüe
não: há coisa melhor. ·
· : .·
Vou '.acabar com este objeto, já estou âborr~Cid(} de:: falar~ contra
tantas .autorizações, de ver· tanto 'dinheh·o esbanjado (No fim, qü'àndo
clamamos contra estas ·,autorizáçõesi vem~se: nos' drzer 1qUe ·somos
revolüc·ioriários, vem-se nos:.:dizér que repetimos nesta 'casa as . vóze~
rias das. praças, trazem-se·'até os exemplos de luiz XVI; d~ Carlos· I
.. .. ' ·· ·· ·.·. · ···: ·
e '.Stra·ford!:. · ·. . .
Ora,•sobre· isto o·meu nobre amigo sehador'pelo'Marânhão disse
o que se podia dizer, respondeu 'dà maneira à mais·sàtisfatória~ab no~
bre. senador por Pernambuco. Pelà-minha ·parte peço liceri'çà ác{nobre
senador para observar.~lhe: que esses 'fàtos são contraproduce~tes;
que S. :Exa. deu armas ·coritra.si próprio.: ~E' devo pedit·licenÇa·para
retificar.. ~um·fato:.em honra do povo. inglês. · ·.
: '· · , ;
··
Senhores·,: não é· duvi'doso hi:r história qUe urri dos homéris que
mais· concorreram para os ·desgraçados acOntecimentos" de qüe fOi
teatro a Inglaterra no reinado· dé Carlos l foi' o conde ·st'raford ~· Dig'o
mais com o historiador, ele mer;eceu o fim qu~ teve;, digo mais com
histo,riador, .se ··Carlos L .foi -ao. cadafalso. foi. por causa. desse
homem; ,digo mais com· o historiad>Or, ·não foi apopulação:,sublevada,
nãofoi))-parlamento quem levou .·Carlos _I ao cadafalso, foi um minis·
tro orgulhoso 'que se supôs todo poderoso, que julgou poder dorninar
o rei, que lhe deu conselhos os mais pérfidos para deitar.abaixo a
forma do "governá' estabelecida e'm 'lngl,ate.rra:' .. . . .. ~ '·. ·.:,· .
o conde :Straford, que Únha: sido üm dos mais exaltados. liberaiS
da lnglateha, quando pelos .se~s talehtos inc_onte~t~Y.eis ~ubiu. ~o
p'oder, supôs que tinha forÇa bàstahte para dirigir~· pa"rf gove'rna'r o
seu '·moti~'rca,' monarca bem. intencioMad()' também esclarecido';' E,
sr. ·:p~ésidenie, o-'que ·:diz a hi'stórÍa é que Str~f9'rd:co~~staritem~hte
tnibalhoÚ pará acabar bom a intiJência d() pada.rriên'~o,, 'e' para ;'sül:)sti~
tuHa' n'ão' peia 'do rei, mas pela súa própria, acobert~p~ô~S,~ ,como
rei. E então, se estes fatos da história são averiguàdô~(e para· :mim'
não são averiguados de. hoje, p.Orque ·créio:· que' ·não 'há:~ rienhüÓl homem literato .que. não tenha compulsado um·a ·e: rriuitãs veies, não"
digo urna história de Inglaterra mas' três·; t:JU.atro 'oÜ cir,ú~ô, !prinCipaF
mente dessa época, creio que não há ninguém~'qú(f hão esteja-·habili~
tado para formar um juí~o seguro acerca das verdadeiras causas dés'sà·
revolução que substituiu a monarquia pôr uma repúblicá
o pro·
tetorado de Cromwell.
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Para que trouxe, portanto, o nobre sen~dor por Pernambuco esses
trechos do artigo publicado no Diário d() Rio? Para dizer aos minis·
tros que arrepiassem a carreira que têm seguido? Quem sabe se quis
dizer que continuando eles a trilhá-la lhes aconteceria o mesmo que
a Straford? Será essa a. moralidade .que o nobre senador quer .tirar
do fato· histórico que se repetiu no Senado? Pois, senhores,. eu não
quero tanto para os ministros, eu não quero sangue de ninguém; .a
não ser de algum desses assassinos. escanecidos no crime de morte
com circunstâncias agravantes, não quero essa pena para ,mais. ninguém. O meu coração não vai para .isso. Eu não quero mesmo tra·
zer esses exemplos, porque felizmente no nosso país não há tendên·
cia nenhuma para atos tais como estes de que faz menção a história
de Inglaterra. Não, o coração brasileiro não vai para o sangue, nin·
guém pede. c_abeças de ministros, ninguém qu.er ver ministros. enforcados nem degolados; os brasileiros. contentam-se em .ver .os ministros fora do poder, e desde que descem são esquecidos, ainda mes·
mo que tenham cometido faltas graves na administração, porque o
coração brasileiro tende sempre para o esquecimento.
Portanto, se à nobre senador por 'Pernambuco trouxe o :fato de
Straford para dar um conselho aos ministros, eles que lhe agradeçam;
e se não foi para isso, não sei para que· o referiu, não percebi o alcance dessa citação que o nobre senador leu ao Senado· no Diário do
Rio de Janeiro.
Agora, Sr. presidente, perguntarei porque se admira o nobre
senador de que nós falássemos em. reforma do· Senado? Em .que há
nisto. objetó de admiração? Pois á constituição não foi a mesma que
indicou a necessidade de se -reformá r inclusivamente. o Senado, ini·
ciada a reforma na Câry1ara dos Srs. Deputados?. Não é um dfreitÓ outorgado àquela câmara, onde só po9em. ter iniciativâ os projetas para
reforma da constituição? Pois há. algum cidadão que possa ser acoimado de revolucionário porque pretende no Senádo uma reforma pelos meios legais?
,.
Senhores,. em diferentes ocasiões se tem · falado em reforma
desta casa; uns querem, por exemplo, que esta casa seja um corpo
como é atualmente o Senado da Bélgica; não vou para aí. Todos sa·
bem que no Senado da Bélgica. não há intervenção do monarca. O
Senado da ~élgica é de eleição popular, e os membros do senado
são eleitos pelos cidadãos que elegem os membros da câmara dos
representantes. Os senadores são eleitos por oito anos, mas são
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renovados por meta~ e de qúatro em quatro aM~s :;-'NO càso'de· disso.;
lução o senado. é renovado integralmehte: ·.NãO addtd1éstá' reforma.:
Não é de agora>é·decmuito tempo qÜe'naCâm'âra dos Deputadôs:
homens muito mon.arquistas ·e amigos da Or'dem 'Ofereceram projetas
propondo reforma da constitUição nesta parte para· o fim''de 'ficar
pertencendo ao pdd~r moderador a· livre: nomeação ·dos· :senadôres;
e alguém ós taxou ·d'e revOlucionários, de inimigos ·da ordem, de: que:
rerem deitar abaixo o Senado? Se algUm deputado :·propUsesse à: re~
forma do Sen·ado
sentido do:· dá Bélgiéa; ~ãb p·odia se·r··acóimada·
de revolucionário,· era apenas: uma· opirliãà,'·mas Ôpinião"~xprimíd~
pela maneira determinada na constituição; se, digo, não pê:>'déria. ser·
este deputado acoimado de revoluCionário :nem>outi-c{quáfquer. cida·
dão que escrevesse neste sentido, Como· acoimar~se
revólucioná~
rio um senador porque diz que não enxerga para o Senado s;alvaÇão
sendo nessa medida, senão ri essa· reforma, isté(é, na:nomeâÇ'ão dos
senadores· pelo poder moderador?
.
.
.··... '.
.. Pois, senhores, os: precedentes da Tninha vida não me ··dão direito
a que ninguém possa taxar·me de desordeiro, nem de ser eco
zerias ·das praças? Pois ·sou eu tão criança ·que já não conto' alguns
a·rws de vida pô Iítica: e pública? Pois sou tão poUco conhecido
país
COmÓ se entrasse ontem ·no parlamento, CÜf110 'se hoje ComeÇasse â
emitir a minha opinião acerca das coisas po.líticas do mesmo pais?
Pois quem conta 48 anos de idade, quem ·até. hoje não entrou e'rrl'
uma só desordem, pelo contráf'io as tem s'empre reprovado riãó tem
direito. a sêr considerado homem ordeiro monarquista? Onde· estão
nos mêus disCursos essas proposições que·poss.am ser acoim-adas de
revolucionárias, donde~ se possa inferir que· :qúero. fazer eco com as.
vozedas das praças? Será nas censuras ·que:tenho dirigido ao minis~
tério? O nobre senador não esteve já na oposição? Não 'ie~·
vantou Já' suá voz 'elbqüente 'e pode.rosa pari fulrninar miní'stros que
ele julgava que 'leVavam o pafs ao abi~mó? Pode ser que' o nobre s·e~
naaor· o f1zesse· com- expressoes· menos asperas, com uma voz ma1s·
pausada; com maneiras menos 'violentas, ~concedo isso;
'p'prven~
tura o sentido" das palavras do nobre senador er'â menoS:'enérgico' do·
que o das que eu tenho proferido nesta casa em :oposiçãÓ aominis-·
tério? ·Todavia, queni se atreveria- a :acoimar' o nobre .senador de' dê~
.sordeiro? Quem se atreveria'·a' dizer que S; . Exa. ;não: é úm monar~'
quÍsta de coração e de ·cabeça?
. . · .
/. ·
.· · .·
E o nobre senador não disse na casa ·qúe era descendente dos:
homens que afirmava'm quese devia resistir ao.rei por amor do rei? ..
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Ora, eu. não compreendo o que .é resi.stir ao reLem um governo constitucional ... ~ara ._mim- é,,umi ~x-pr~~são .que _:~.~j~z -~r-repi~~
~~b~
los. _Resistir a quem? A um homem impec.áyel; segundo à constitui·
ção? A um homem quÊr áco~stituição dÍz que nãÔ pode fazer senão
bem e- nun.ca mal .. Re~is~ir ~õs .m'irlist~os. parà be.m servir ao r~i- entendo eu,. as'sim o -estou. fazen-do: p~rq~e são pebacio'r~s.t.ão responsáveis 'pode~. fa~er. muito mal ao. paí~; ~as· 0 mÔ~~rca,· que não .pode
. fazer. 'senão, bern, qÚe. 'nunca. pode' fa~er 'mal, q~e
con~tÍtuição
declara impecávél?, Nã~. ~ssa prop.osiçã·o---ain.d_a não,ai ·soú~i eu. ape~
sa'r de' não ter .a p~udência·: e a -'~adureza •-· 'do. nob,rer senador .por
Pernambuco.
:
,
: : - . ... . . .
. Quando nesta casa 'se 'dê'spedaça~~m quatro, c_artas Jmperi~is, de;
pOi~ ge ~'ma~.diSCUSS~O a_wajs 1 CalorqSa,_/eS,iStir~s.e_aO ,pod~r modera·
dor para bem servir ao poder moderador? - _ . . _
.
' . Quapdo as.cabalas ferviam para não:_ entrarem,. nest~ casa os.
cidadão·s· que por duas vezes foram.· eleitos por Pernambuco, tinha~se
em. vista:,resistir ao:_poder moderador ·p_ara_b.em.:servir ~o poder -mo·
· dérador? ·
. -- · '
- - ·- - - · --- -
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.senh-ores,_ os nossos ·d-iscursos estão·: ~sc~~~~s, efes -têm -:~ido
(idos pel9 Brasil inteiro.:. Chamem-me 'rnuÍto_ embora .exaltado na.tri-·
bu~~~ confesso_que- n,eJl1 1 sempr~_so_u. ~os mais moderf1dos; chamem·
me violénto, sim, é verdade, e não .conheço um homem, da: oposição,
mO.rmente de uma opàsiÇão--t·ã·o excepcionat', -que algumas yeze~ n_ão_
seja violento- nos. seus. ataques ao poqer: .L\gàra rnesnio, s~~ _
pre.~iden
te, está' lorde Aberdeen, um dos :mais. belos caráteres da Jnglaterr.a
pelá s~a Uustração,>civi~mo, 'sáb.er: prátiqa. dos: negÓ~ios.' a,~e~·ão -_à
rnonarqüia e' à ordem,'e .até .pelá. co-nsideração de. que goza .ern toda a,
Europa, digo, ,está na ·sua:.própria câmara sendo objeto dos.mais vio·
lentos ataques.
· · ·
· · ·· ~
· · · · · · "".< ·· - i ·-

o .que prova 'isto, S~J1hores'? Pfova que .de orcli~ário às._.oposiç9es

se· exCedem, e esses excessos também são .co~-etldos pelas.· maio·
rias; mas porventura_-- is,s.o. depõe _ cont~a ,o .caráter desses lords,_· ho·
111ems consumados da éârnara alta· da -I~gliüerra, q:ue ~stão- hoje. com·
batendo, atacando a lorde Aberdeen?. Porventurá.~o. nobre senàdor por
Pe'rnamb~co que tem ocy,P,_ado: ,9~ •.primeiros. car~ios do Estado, até o_
de regente, depois desse_discurso no Senado, _em.que disse que era
ne_éessário resistir a~ rei 'paraservír' ao. rei, llão foi. nomeado ministro de' estado e -presid-ente d~· conselho? {uma. ou. outra expressão_,·
proferida no calor da discussão, que há de condena~. um indivíduo?
Não, é sua vida,. seus atas, seus pr~~edentes qu~-~·,se deve -ter em
•••
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vi_S.~é\. para.· ajuizar :do,seu ::caráter;-. Há alguém que." não ;_esteja: sujeito
à~"~~~quezas, _aos çfesvi_os, ao_s:er.ros próprios da.: humanidade? .
.. ,'··,: ,'-'Po.r.:_
1\tão: ci. rcuns~
-· ªe Jal ar em r,efprma·_do Senado·, ..o,,nobre :s enador
'
pecto;.como é, leyantou~se,•mostrou·s~ i~ritado,, declamou (o;seu:dis~
cwso .n~o é mais, do .que.·.uma. declamaç_ão),;.e.·. até<q~is:,como que
:

"

"

.,.

''

-

'

'

'

'

c:h~up~J q,;ódio do: Senado: ~9bre .mim. ~.sobre ~o:·:rn~u:·nobr~. amigo
s.ena~.o,r pelo Maranhão, quandp a reforma .:·de· que·~falamos..está ·ex~
plicada perfeitamente; e, .ainoa·:Que::não·.estivess.e ·ê;<pl,icada, senha·
res,desd~ que fala_~os em. reformas pelos __ me.i.o~ ~J~pl)stituciqnais,
jám.áis;podíamo·s ser. tax'á'dos=de·révoluciári~-rids ....Revolüdo·nário·s._ _ são
e'ssês' quê :quiseram'a n~form~·por· meio·s··~ióledtos; 'rió~::não 'qÚ~rém:os
serlã.o seguir os .·trâmites ·mârq~dos:: na· :cdnsfitüiçãb\ ·aô• Estado,· comÓ
ná sessão de anb~ontem~ muito behl provàú o ·iTiéu ·:ho6~é': allligo·: . . . . ·
Para que, portanto, semelhante •deqlamaçãQ.. contr1.Hoiã:~hôfnens.
que têm· dado suficiehte.gára:ntia'de.: seu:amor:ã-·Orde.flit? 'o meu nobre
amigo, na idade avançada em que se acha, sernpr~ e~n .. sua longa ~ldà
polítí&á deu provas-de ·amor'~s-'instituições ·que f~Hzm~hie··nós~regem;
e eu, senho'res, ·'numa' vida política muito 'mais 'inodkrna, 'nãtl tenho
nela,,_gr_açal) a D~us; :.um s() ·ato _que me desdoure, que dê .aos meus
adversários. ,o direito dE} m.e-. acoimar.em de revolucionário, e ..de .. ser
eço mt· tribuf!a,.do S.enado. 9as ,vozerias. das praças.
. . ..,,,Que acusação t~o ·_gr~ve, ~mas tão infundada e injusta! Quais .as
vozerias das praças que tenho repetido na tribuna, Sr. senador? Devo
falar~~$im., porqu~ as vozes· do nobre senador são muito ouvidas :no
Senado: .e no p~_ís, . mereçem muita.veneração, porque o nobre senador
é s·empr~ acau~elado, -circun~pecto, prudente; mas quando falou na
última sessão par~ce que~ não via diante de si senão dois revolucionários que, sehdoeç,o,.das.,vozer:ias._das_praças, .e repetindo o que outrora
escreveu a imprensa, pretendiam levar o archote de anarquia ..a)odos
os ã'ngolôs· do ·iniperio. · ·.-··_ ·_·
..
._ ...... · · ··-.·-.
Confesso que desejo de. coração. a reforma. do Senado··.' Se, ·:sr:.
presidente, eu visse que a constituição" _era 'lftetalm~~te' ob,ser.vada,
que a n·açã.O dava seu
··livre_· e indepeh~~nte;, ·beri(·eú_ J1ãd tál~ria
em reforma; a nação que ele'gesse, e o 'moh'ardc(_qué·'é~cblhessé nas
listas úíplices 'aqueles. que· julgasse mais.. dig~6~ d~,·~ f~zer,~-Jl:l )arte
desta casa; mas vendo eu que não existe mais eleição no 'pais·,· quê
hoje;,n~o s~o elettos senão aqueles que os ministros ~quereni, o.' que
nos resta .faz~r, Sr. presidente? A Câmara dos Deputados·-• é ..feitura
dos minisÚos, o Senado vai sendo feitura dos ministros, porque eles
i~põ~~ ~o monarca três nomes do seu pe'.ito, e o monarca v.ê-se ·na
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necessidade de: escolher um desses nomes. Quais as consequen·
cias de tantos atentados contra a constituição? V. Exa. e o Senéado
estão prevendo já. Se o poder moderador em sua alta sabedoria en·
tender que deve demitir o ministério e· chamar homens de opiniões
opostas, esses homens encontrarão no'Senado um obstáculb insLfpe·
rável. Se durante esse ministério as províncias elegerem homens de
seu· credo, o Senado rasgará as cartas imperiais, e dirá: "Aqui: não
entram senão homens das nossas' opiniões. "
'
·
O SR. PRESU)ENTE·-·. Lembro a~ .Sr. senador que não s~;,está
discutindo a ref~rni'a do Senado. Parece-me muito inconveniente.
di~
h::: :.
zer o honrado membro que o Senado rasga cartas imperiais. O Sena·
do tem o direitO
examinar as eleições e de·livrernente dàr Õ seu
parecer sobre elas.
. . .
.
.
. .
· ·
O SR. D. MANO EL - É essa outra. questão em· que não entro
agora.
.
.
O SR. PRESIDENTE - O Sr. senador está fazendo um insulto
ao Senado; a expressão de que usou .é mais do que uma, injúria:
' ~
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O SR. D. MANO EL - Eu falo do futuro, não falo do presente.
Digo que, se os ministros conseguirem mandar para o Senado ·só' os
seus amigos e protegidos (aqui está a hipótese), se o ·Senado for
composto de homens de uma só opinião· politicá, porque a coróa se
vê na necessidadé forçada de escolher um dentre os três impostos
pelos ministros ao país, digo que os ministros vêm a gove·rnar intei·
ramente a coroa, porque a coroa não pode fazer o que se faz ná.lngla~
terra, por exemplo, nomear novos senadores para neutralizar essas
maiorias acintosas. O que há de fazer? Demitir o ministério? E ·a que
pode fazer. um .novo ministério sem o apoio do Senado?
. .

.

O SR. PRESIDENTE - Mas essa discussão sobre a organização.
do Senado é co~pletamente intempestiva .
. O SR. D. MANO EL - É resposta.
- O SR. PRESIDENTE- Sei que tinha ligação com o que se disse,
mas isso passou; o Sr. senador já respondeu.
.
O SR.
D. MANOEL - Não me hei de defender de .uma acusação
.
.
fortíssima?
.

'

',

O SR. PRESIDENTE - Por isso eu nada disse quando procurou
defender-se; mas o Sr. senador está tratando da organização do Se·
nado, como se ela estivesse em discussão, e é isso o que eu não
posso admitir.
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O .SR. D. · MANOEL - Trato de emJtr. o meu parecer sobre; a
reforma, para que; não· haja quem suspeite que quero. partilhar- id~.ias
revolucionárias.
·
O SR. COSTA FERREIRA - Apoiado: .
.O SR. D. MANOEL-'· Quero a reforma· pelos meios constitucionais e no sentido :que há pouco expUs aü-:áenâdo.
·. É acusação múito''··grave, principalmente partindo do nobre sena-

dor: Se partisse de algum Sr .. ministro ou de·algüm . Sr.· S'enador:."'•!
q.Je'
não me é afeto; eü lhe daria pouca importâricia/m'asdo·'n9bre senaâ()r,
é coisa mui diferente; .·por certo que eu: 'não .lhe .merecia· Um juízo·
tão desfavorável, conhecendo-mé S. Exa .'
tantos' anos. · · ·' :
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. Vou terminar, Sr .. presidente, porque já me defendi,. que era o
que eu desejava.' Eu tinha feito tenção,'de não falar; 'porque O. m~u
nobre amigo não so tomou a sua defesa como a minhà;. e, na verdade,
eu apenas repeti/~ mal, o que S. Exa .. cÚsse na sessão dê sábad~;
mas é .negócio _tão grave, que entendi dever meditar sobre ele, e
àihda hoje cha·m~~- â atenÇão' do s'enado. sobre essa acusação gratuita.é iqfundada. Nãó _so.utão velho como o ..nobre;senador, mas já não
sou moço, e tar,nbém Cfigo: "Que importa ao Sen~do que eu est~ja
aqui ou não?" Nãô faÇo falta ao Senado e .ào pàís; e vou mais ·longe,
já o _disse: no Bras ir não há senão um homem· que faça falta. A respeito· dos outros pode-se dizer: Um avulvo, alter nos deficit. Quem
é que faz falta rio Brasil? ·
· ·
· ·
-·-'

Fazemos falta às nossas famílias, mormente aqueles qué têm
mulher e filhos com ordenados tênues, e que no dia que morrem às
vezes nem deixam o dinheiro necessário para o enterro. Quanto ao
mais, não há ninguém que faça falta, porque é uma verdade ·que esta
terra que nos viu.nascer; mas que não viu nascer ao nobre, ministro
dos negócios estrangeiros, não tem esses grandes home~s que. há em
outros países; e nãp ?dr:nira, porque começamos há pouco; e esses
grandes homens f1.ã.o se formam de repente. Alguma coisa que havia
de melhor vai morrendo, e não vejo _habilitação.
Senhorés, os: nossos maiores· homens,' depois da· independência, têm todos morrido; os sábios, os liter'atos, enfim· as eminências
do Brasil têm descido ao túmulo, e não sei que falta têm feito. Pois
têm, os outros podem .ir morrendo, porque, se· fizerem falta, é: às
suas famílias, ao país· não. Hei de fazer falta à minha família, porque
tenho mulher e filhos menores; porém ao Senado ou ao . país não faÇo
falta nenhuma.
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Pois eu. falo aqui porque. faÇo falta ao Seriado·. ou ao país? Falo
tendo em,mira unicamente 'O bem público ..creia (j Senado- que nunca
advoguei aqui o meu. interesse particular.
· ··
O SR. FERNANDES CHAVES - Nem nenhum: oútro senador .
. O SR. D. MANOEL.-.· ,Não me importo. com os outros senadores.
O SR. FERNANDES CHAVES -.. Importo-me com ,todos; . ...
·.O SR. D. MANÓE·L· ~ ...•. ago~atratÓ de mir,n, .trato.,de. defen·
de~·me. Ouando.subô.aque.la escada •. não mê importo: senão com o
in~eresse. do país;. do qüe ~enhó dado. sobeja~ ,provas 'h~·. quatro .. anos,
não são quatro dias .. Tenho· o desvanecimento· de .&zer é. de afirmar
perante. o Senado que depois que fui nomeados~nador.. do,.império,
ainda não pedi um favor a ministro algum:' 'el~s me estão' ouvindo,
que 'me desmintam; nunca lhes pedi coisà ·algumanerl,iparél mim nem
1
para• minha família, nem _para os meus ·amig<>'s ; E por qÚe:senhÓres?
PÓrque quero·. falar nesta casa córrio falo, e :não qÚ.er.o qUe· me (figa:
"Ê o interesse que vos dfrige. ,; . · ·.· ·. · .
· " ·
·. :: · .
. ·Sem dúvida interes.so·me: pelo Senado, e não·· possc{'d~ixar. dé
interessar-me porque semp're •reconheci reconheÇb: hei: âe' recon_hé:
cê r' que é uma instituiçãO
criada'
para 'servir
éle' afi6erce·i.-. rilonarqui~
.
"_ ... '
.
.
.
. ' ·-.- ::.··_ --_-·_!-····, :'·
.. _··.:, ·.
constitucional: é mesmo porque me interesso· pelo·senàdo. ·e r·eceió
que ó tempo possa tornar hecessária alguma réfohhà 'quet:me p?reice
acértado que a nomeação' dos sé'nadores pertÉmçá éxêiusivàrn~hte
ao
f.
·.. ··-.•. ' . ·. . . •.
.. •
poder moderador, visto ·qUe,· como disse,· não·· tenho·· mais espefança de ver a nação votar livremente na eleição dos
representantes. Se a nação votasse livremente, eu não·· me.·lembrarià' de: reforma, porque· não sou inclinado a reformas na constitUiÇão.··
tituição.
.· ·
É pois no interesse. do Senado, porque ·eu o conSidero como um
dos alicerces da monarquia constitucional representativa, porque ó
Senado tem a missão de opor~se aos excessos da democracia>e aos
abusos do poder, sendo na opinião de publicistas uni verdàdeiro pàder
moderador; é no interesse :do Senado, digO, que tenhO algumas vezês
ousado dar·lhe salutares . conselhos,··conselhos que·· ríão posso· ·ser
tolhido de dá· los porque osr senadores são conselheiros da coroa e da
nação; se eu sou conselheiro da coroa e da nação, por que o .não hei.
de. ser dos meus colegas? ;É .verdade que eles têm :o.•direito salvo de
aceitarem ou rejeitarem esses conselhos, mas •julgo que me· é permitido dá-los .. ·Pois quando os nobres senadores: me .fazem ·advertên·
cias salutares, quando me, dizem: "Não fale . assim, .fale desta outra
máneira; não siga este, siga aq~ele sistema", eu já deixei de reconhe-
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cer neles esse di~eito? Nunca .. Pois aquilo que os. meus. colegas. fa·
zem nã'o.me será.Ü~i,to ia;T,bérn". fazer?.':· ·. . . .
•.. · : ...... :.;
. ,. Não imponho.os: meus conselhos, nem conselhos se impõ~m:
n~o ~·ãa ord~ns, · ~ão àdye.r~êf1cias .amigávei-s de urn m~111br9 ~·eªia
c~sa. Posso e.rrar,. e.se erro, as.luzes. dos.me~.:~s,colega~ pqd~~ e.sc.l.a~
r,ec.e~·iTI,e:-'o q~e-.. ~~jfst.o: ~ifJn~:de. cens~~~? Ora, ~.ão.:é .u.m~:aspiraç~o
nqbre que deve Jf3r, Um. ;brasileiro .a. de OCU.P.i~r: ,·UQl~. Ç,adei.ra: neªta
casa,, peJos .meio~.Jegais . qignos como,me.liª()nJ~io..;.de,:~~.r 9btido
a...que.})cupo(·' .·.·.~:~· ... ' ... · . . . . . . .• .:·
,. . .. .•.
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.· ... G~rtamente .quê ·si.m. Então,. senhores, se ·é· Clarm.que . :também.
inte.r,esso ~m .Pertencer . a; esta casa; porque:hei .dé dêsacreditá•la? .Não,
o que q~~ro é:preyeoir um .futuro desastro.so;·:.o que .quero •é:.quebrar·
as arma~ .dess~s qtJe levantam as vozes_ •. nas praças.·públicas. contra
o Senado; o que quero é evitar que meios violentos se empreguem
para se obter::.uma::reforma,: quandô ·ela se pode .faze·r .pelos:•·· meios
rnªrca.dos .na çon.stituição do Estado. -Portante>. não•. há. da miriha::parte
o menor desejo n~m. inter.ess.e: em .querer ·desacreditar o·. Senado,· ·e·
muito menos conéorrer para sua reforma pelos meios revolucioná.;.·
rios: O nobre ..s~p~dorte,m~em dúvida muito mais que perder:" do que
eu, mas. também o nobre. senador tem· vivido .mais •do que eu, e· não
tem Jilhos
.menores.......
.a. quem
faça.. falta.
...
'-.
...
P9rt.an~o·c~e: n,ão e~tp,u ·~a posição elevada do. nobre senador, se
não .tenho a, su.a riqlleza, estou nesta casa, tenho .mulher e filhos; e
parentes, não.sou . nenh~m .proletário; não sou homem que possa.ga~
nhar.,,c,~m r.~.voluçõrS.·!.· Posso. perder, tudo com elas, e decerto hei :de
per.der,.porque
-as.,revoluções
não ·me hão· de poupar; a :minha-vida,;
·... .. .....
.
.
.
a vida das pess,oas que :me são mais ...caras:, e,,essa pequenina fortuna:
qu~ .tenho·, t~do. p~sso perder num ·momento; .Ju- não hei· de desmen~
ti! :o. ~-eq: pa~.~.ado;,··.quem até hoje pode,· Deus louvado, dizer:·;·~·N~·
minha, vi911.P01ít.ica.não. há manc~a. ·nunca·entrei :em •revoluçõesr.nun~
ca ,c.onsp.irei,.". há·•. de na idade •de.,48 anos.:fomentar a· an~rquia·.. repe~ ·
tindo nesta casa as vozerias das. praças? •IJá,de ser eco· de. ,opiniões
que,. ~e. triu/tfassern, :fariam a desgraça da J)açã~·br.a~ilejro?: Não;::não,
Sr. president~. .,
· .....
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Sr. presidente, depois:•da: ·re·
clamação do nobre senador ao .meu ~iscurso, e depois da declaiação
que fiz. a essa reclamação, pensava eu :.:.que este objeto ·não fosse
mais trazido à casa; porém, como o nobre ''s:enador insistiu hoje, peço
licença ao Senado· para lhe tomar poucos momentos.
:
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Sen~ores, os fatos da história quando .são apresentados

é preciso

que sejam tomados no sent.ido em que eles são apresentados~ Os
fatos que referi foram alegados na presençà de fatos que'se estavam
passando entre nós. O nobre senador que acaba 'de falar, no calor da
discussão, no seu entusiasmo em debelar os abusos e acusar os des·
varias do governo, exprin1iu-se de um módó qúe acusava' o próprio Se~
nado, e acusava o próprio :senado nas sUas intenções.· ·
Já declarei, e repito, faço justiça aos sentimentos do nobre senador; mas o nobre senador exprimiu-se de um modo tal que lançava
o desprezo sobre o Senado; e o nobre ·senador ,;qUe agora· me está
dando um aparte (o Sr. Costa Ferreira), p·erguntando se me di·rijo a
ele, o nobre s·enador não só desta vez como de outras muitas tem
falado também de um modo que não salva muito as intenções do
Senado.
..
, O SR. D. MANOEL -· É um dos mais belos caráteres desta casa.
O SR. VISCONDE DE OLINDA - Estou que o nobre senador não
tem tais desejos, mas seu modo de falar ofende um pouêo o decoro
do Senado.
, O SR. COSTA FERREIRA -'Obrigado pelo elogio.·fúnebre.
O SR. VISCONDE DE OLINDA -· SenhOres, o crédito pessoal é
uma das condições de existência das autoridades; sem esse crédito
a autoridade não tem forç·a nenhuma rios seus mandados, e com a
autoridade perde-se a instituição. O nobre senador que acaba· de falar levou o seu entusiasmo a porito de abonar as reformas. . . estou
que as inten·ções do nobre senador são as que eü há pouco disse·...
mas o nobre senador falou de um modo tão genérico que parecia
ab_onar. as reformas pregadas com as vozerias das· praças; a isto é
que eu me referi, porque suas expressões de então podiam ser alegadas como uma prova da necessidade dessas reformas, dizendo-se:
"No recinto mesmo do Senado já se proclamou a necessidade da nossa Jeforma, já se vos disse que éreis· indignos de ·ter assento nesta
casa,. e vós ouvistes isto silenciosamente. "
Ora, Sr. presidente, nà presença de acusações tão graves podia
eu guardar silêncio? Eis aqui a que se reduz tudo quanto eu disse ao
nobre senador.
O nobre senador explicou agora quais são essas reformas; mas
o modo geral porque ele falou tem o sentido que acabo· de dizer; devido isto ao calor do improviso, do entusiasmo de ·que então se possuiu, entusiasmo que sou o primeiro a elogiar, mas enfim o fato é
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este'·' as si J:TI o .ent~n~eram ·todo.s ·os membros ·desta :c·asa,. e(:decerto
um sentimento tão geral tem algum fundamento.
(: .
·· Por .isso, ~r .. presidente,. quando eu disse; que· os nobres e os
privilegiados.' conforme acabava de escrever o: escritor·.que li, eram
os culpado.s da revolução ·da França e da Inglaterra, di.s~e: '~Não acon·
teça:.o mesmo entr~ nós·, porque a classe de privilegiados. não, existe
hoje; senão. nos. representan~es da nação.;· Se .eles s'ão>oS·: mestllOS
que ·apregoam hoje a~ doutrinas que. se apregoavam :. em .França: e
Inglaterra, os .. r.esultados hão d.e ..ser os mesmos.~-~ Q, povo~ da: lngla·
terrª e da França não queria .a: revolução; .qomo o .do Bra~il. não· a
qu$,r; mas. via-se ,subJugado debaixo de· uma facção organizad~·· pelos
desvios, p~los desvarios dqs nobres e dos. pr.ivilegiados;;-.e como.? Porque eram e~ses mesmos privilegiados que proclamavam ·as: ·refor•
mas sem as quererem: .Pois os nobres da França eram·inimigos da
monarquia? Desgraçadamente concorreram: para .destruir. essa monarquia., Eis como sem se querer as coisas sé .trabalha para·elas. · ..
-:Senh.or.es; ·eu zelo o crédito das .corporações como"'as: 'mesmas
instituições·. Permita .o:· Senado que retira um· fato ... Pens·aria: esse
grande rei, que.· deu nome ae seu século, que dando .entrada· no seu
pai áGio ~ ·representação do Tartufe, estava concorrendo para a revo·
lução.que.deveu a sua ·família? Representando-se o Tartufo nopalá·
cio real' os ·clérigos foram desacreditados,·· e com eles desacreditou~
se ai religião. Desacreditem-se os senadores, :com .:eles :se~ desacre·
ditará o Senado, e. com. ele a constituição. Eis .como eu disse. que
podi~m·fazermal as ·palavras do. nobre senador, acreditandoque,não
eram essas ·as. intenções de· S. Exa., tanto que quando :falei depóis
declarei que as· ac.eitava tais :ele as explicava .. Por isso não esperava
que.:~ste objeto. viesse mais à··discussão.
Sr. presidente, devo retificar aqui um fato. O. nobre . senador
arrepia-se. com a. expressão ~ resistir ao ·rei para ser\lir• ao rel•.... ,·
e adr:nite resistir aos ministros ,para servir ao ·rei. É o.:qÚe eu disse,
resistir aos ministros para servir ao rei.
o ·sH. D~ .MANOEL -. Bem,. isto é. outra coisa·;
O ~SR. VISCONDE DE OLINDA - Estas :minhas. palavras -têm
sido ;citadas algumas vezes, .eu nunca dei .a explicação delas: .. ·mas
enfim·.. ~. pois .nem agora a. dou; (Apoiados.) : .. .~. :
·· ·
O nobre senador falou da última vez em não: haver· ,homens ne·
cessários, eu então não dei toda a consideração
a :·essa expressão,
, '•r. ,
ou por não ter entendido bem· o sentido. em·· que falavra o nobre .se·.
nadar·...
~
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O SR. COSTA FERREIRA- Bonaparte· dizia que· nem':êele êera
necessário.
· ·
· ··
.'
'
'
; ' '
'
.'
.
,_
··t
O SR. VISCONDE:DE OLINDA- Ora;·isto·é tão sabido .. ·~ ·então
para que insistrr tanto?· O nobre senador- hoje insistiu !lisso e com
alguma· extensão, não sei a que veio,·: não posso entemder: b:em o
sentido em· que: insistiu tanto. Mas se é no) Sentido eni· qüe acaba
de dizer o nobre senador pelo Maranhão, :que neni Boriapárte· ·se júl~
gava necessário, então ·não continuareL :.
·. Sr> presidente, eu não faço declaração dé 'independência· déca~
ráter. O nobre ·senador por tantas vezes·· nos· tetri ·assegurado issO'~ : ;
creia que eu por mim Já o··acredito, ·não é 'pre:ciso -qüe ·o digà m'áis;
mas saiba também que· há mais alguém que tenha :essa independên~
cia (Apoiados~}
·.:'';
· '·
O SR. D. MANOEL- E eu disse ·que não?
·
· O· SR. VISCONDE DE OLINDA ...;.. Eu:· não faço a· injúri'a a: niilguém de . supor que não a tenha. Dentro ·desta casa .. ass·enfo que
todos·. nós queremos o bem público, a :consolidaÇão das instituições
estabelecidas. e da ·monarquia. (Apoiados·;J Encaramos o objêto:'de
diferent~ ·modo. · O Senado não· faz constantemente oposição a(i go:.
verno, nem é da sua constituição particUlar~ O Senado, como àcaboú
de dizer o nobre senador, é destinado para resistir aos .movi,meritôs
populares e às :exigências do· poder, está como . que ·no ::·meio~ :isto
mesmo'já o •coloca na. necessidade de·.··não estar ·fazend:():.opo~ição
ao governo pon ·qualqUer coisa< Quando·. considera que o· governo
dirige mal o Estado, de um modo que. ofende 'a paz ~a tranqüilidade
pública, faz •uma manifestação; porém oposição ao governo-por· idéiáSi
por atos que não tem esta importância política, não se espera que oSenado o faça, nem nunca o tem feito; Pois, senhores, Seriado do
Brasil em 1854 não será esse mesmo que tem sabido -resistir. tantas
vezes ·aos desejos ministeriais? .Não tem dado tantas .provas di'sso?
Pois este Senado pode ser acusado de~ andar fazendo cortesias ao
governo?
· :·· ·
Mas, perguntou-se -por ocasião. da· 'anulação: de :uma eleiÇão, o
Senado resistiu ·ao poder moderador para servir o ·poder moderador.
Oh! senhores, o Senado obrando no exercício: de seus ·poderes resiste
ao poder moderador? Membros muito distintos,:desta casa; são: suspeitos da opinião libêral, mas adotar'am idéia de começar o exame
da eleição pelo Senado para evitar isto que se podia dizer uma .falta
de respeito à coroa, mas que o não é?· Esta· idéia não foi abraçada
por um membro muito distinto, hoje falecido, que era ministro de
.1

·

·

•

•

e

o

a

456

estado e presidente~ do, conselho.?::Nã·o:reconhecéu::ele.; es:se· 'direito,
no Senado. e só por, melindre;;é. que.concor.dou. na··idéia'·que·-entãâ'
apareceu de começar·,exame: .pelo>Senado, o:que é de. mera fórmula?:
Não que. ele lhe negasse o direito, reconheceu-o. Pois:.é>obrandcVO'
Se'nado no exercício; do seu .. direito:~que se :diz que. res·istiu::ao ·poder
moderador?·. Não, não. foi ·~resistência··n·em·! oposiçao···ao·~::poder'-·mode~
r~ dor que levou 'o Senado a: obrar de· modo .. que obrou riessas>duas:
ocasiões. a que.se• refere .o: nobre senador- (Apoiado .-)---E.<dep·oi:s;~senho~;
res,· o. Senado não faz. oposição ao goverrio::s·enão 'quando ;_eJ:ê-trans~
borda;' ultrapassa, ··excede··os limites da :administração:,,·poriCio· o: país
em>perigo':. · .
··
·'i_.:· ·::_,, , .. ,. .·· . . -- .
..
: - Com isto, Sr. presidente, eu concluo e, declararei: altam·ente,como. já .fiz, que; reconhecendo sempre as :.boas. intençoes-·do :nobre
senador,· entendo.>que ele se excedeu .:no modo porque ·se:·Yexprirniu;t
serviu~se: de eXpressões;,:tais.: que podiam ser tomadas· um>dia :pel'c>
partido revolucionário co~mó prova auté'tica: da decadênciar:ern;:qüe·
se .achava o SeAado :e •do descrédito· em que: estavam seus· me'mbros~·
Foi ·.por isto que- o .combati.:
·
Fica-a. discussão: adiada pela hora. · .·
Continua •a' 2.a: discussão :do art. 4.~ e seus parágrafos do ministério dos negócios estrangeiros, e da proposta do poder- ·executivo;
co·rn as emendas ·das câriíaràs dos deputados, fixando a ·despesa
e orçando a receita para o a·no de 1855 a 1:856, estando. pre·sente o
Sr. senador ministro dos negócios estrangeiros. · .·
. .:. . ·
· O, SR. -D. MANOEL - Na sessão de sábado, Sr.. · presidente, :fiz
algumas observações: relativamente ao orçamento· que:. se- discute,
pedi alguns esclarecimentos a S. Exa. o Sr. ministro dos negócios
estrangeiros, ;e pOrque- eleá.não me . satisfizessem,· irie 'Vejô forçado
a voltar à-tribuna. :
.· .
·' ··. · '.~.: ,
Tinha eu dito que eram tantas as disciplinas que o regulamento·
de- 20 de março de· -1852 havia:préscrito para a admissão.na' :carreira
diplomática;: que acontecia· que sendo>difícil; ··se não impoàsível en~
contra r ·moços" -com< tais habilitações, os:: exame·s se·· ressentiam< de
alguma indulgência )da parte dos· examinadores.· O nobre.: ministro
respondeu do modo seguinte: "Nem as disciplinas· são tantas, nem
nos exames·... têm havido indulgência, porque o.•regulàmento;:só: exige
i.oções gerais sobre estes óbjetos." ':_ ·.. ·.
' ';
Ouso afirmar. ao Senado que se, porverifura a comissão que·.setá
encarregada de fazer esses· exames fosse. rigorosa, •o. Sr. ministro ·
dos. negó'cios estrangeiros mesmo não seria aprovado, qualquer ou·
!,
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no alterasse o regulamento, que exigisse menos dos candidatos, mas
que ao mesmo tempo, determinasse ,que .os exames fossem ·.feitos
com todo o rigor, e não como uma· me~a formalidade, como estão
sendo atualmente. .·
··
· . O nobre ministro nos .asseverou que as censuras. que eu tinha
dirigido por causa de tais. nomeações. não podiam· recair sobre o .mi··.
nistério atual, mas sobre o .passado. O ministério atuak já tem feito
algumas nomeações,· e. f~z uma sobre a quaL fiz recair a minha cen~
sura. Se o nobre: ministro. havia de aproveitar um ministro hábil que
está em disponibilidade,, ,para o chamar para.Montevidéu, foi chamar
um cidadão, ilustre pelos seus talentos e sâber, é verdade~;·.. Não
digo .que, é alta capacidade, não estou disposto. a ~ar. patentes de alta
capacidade; Capacidade já não é pouco, mas alta capacidade ... · é
preciso não baratear tanto esta expressão, é preciso muito para que
possa qualquer· merecer a reputação de alta, capac·idade .. Eu elogiei
os talentos e a instrução .do Sr. Amara I,. mas :não ,disse. nem digo
que ele .é alta capacidade .. O nobre ministro disse_.,que. se foi buscar
o Sr. Amara I e não o Sr. Drummond foi porque .o Sr:. Drum~ond
estava ·na Europa, e era indispensável que partisse quanto antes para
Montevidéu um agente diplomático. Pois .não esteve essa missão por
algum tempo com um encarregado de negócios? .....
O SR. MINISTRO .OQS ... NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Eu não
disse isso· pelo modo que V. Exa .. refere. ·
O SR. O. MANO EL -. O nobre ministro disse que, o Sr. Drum~
mond. estava ausente, que não podia ser de pronto empregado, e o
governo precisava mandar quanto. antes para Montevidéu um agente
diplomático ...
O ·SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Mas daí
não se segue que ainda que não estivesse nessas circunstâncias fosse
_nomeado. ·
O SR. O. MANO EL -.. Mas então para que trouxe. o nobre ministro a ausência do Sr. Drummond? Mas, pergunto, a missão de Mon~
tevidéu não esteve por alguns meses ·entregue ao secretário da .(e··
gação na ausência do Sr. Paranhos? Pois perdia por estar :mais algum
tempo? Essa razão é muito secundária, tanto mais que o nobre ministro acaba de dizer que não foi por isso·que nomeou. o Sr. Amaral.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS dá um aparte •.
. O. SR. D. MANOEL- Então para que disse o nobre .ministro que
o Sr. Drummond estava na Europa? Ora, senhores, não podia o nobre
ministro se queria nomear o Sr. Drummond ;:esperar algum tempo,
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tro, ·ainda com talento e instrução, talvez, não pudesse, resisti-r . a::um
exame austero e .severo feito .. por· essa· comissão,. quanto· mais um
moço· como se supõe ser sempre aquele que se dedica. à um lugar
de adido. de primeira classe na carreira diplomática .. E: para se reco•
nhecer o rigor do regulamento,·basta.recordar que dos· exames apenas foram•··~xecutados homens que têm· a seu favor a ptesunção de
inteligentes em conseqüência ~·do. grau que lhes ·foi conferido nas· academias do império, isto é, os bacharéis formados. Ora,,;eu:pergunto,
se qualquer ·moço que ·.se queira habilitar :.para ·.se empre·gar na carreira .diplomática,. ·mas· que. não: tenha :o· :grau ·de bacharel .. for~
mado for sujeito ao exame e este::·exame for feito com rigdrí ó que
parece .que~·quer o regulamento, poderá ficar habilitado para ·O lugar
de adido· de 1.a·classe? Não, não haverá um .só nesse caso~ Foi verdadeiramente passarmos de .um:a· outro extremo. Até:·entãoc não se
fazia caso nenhum de habilitações para a carreira diplomática, qualquer rapaz q~e tinha proteção era adido de 1.a~classe, talvez secretá·
rio, e algumas vezes chefe de missão. O regulamento, tendo em.vista
o que se faz na Europa, exigiu então muita e variada instrução, a conseqüência necessária é que aos exames ·presidirá .sempre muita: in•
dulgência.
Disse o nobre ministro: "eu assisti aos exames. '' Senhores, eu:
sei de algumas coisas, sei de muitas, conheço os examinados, e
portanto o que me importa ó que diz o Sr. ministro? O que há de ele
dizer? Há de reprovar o seu ato? Não, nenhum dos que foram examinados tinha as habilitações do. regulamento, digo isto sem medo de
errar, e a não ser uma indulgência talvez necessária em conseqüência
do rigor do regulamento eles não podiam obter aprovação. É o que
acontece nas penas fortes, graves e gravíssimas, a absolvição é
infalível; é justamente o que está acontecendo e há de aconte·cer a
respeito do exame das matérias. de que trata o citado· ·regulamento.
Ora; senhores,. se um examinador, que .sempre se. supõe homem
hábil,· de variados conhecimentos,' que nas vésperas ratificar ''suas
idéias sobre. certos. pontos, vai para o exame,. só·:com uma pergunta
pega no estudante e atira-o pelos ares, o que sucederá em matérias
tão diferentes e algumas tão difíceis? Portanto, continue o nobre mi·
nistro · a. ficar nas suas convicÇões que eu permaneço nas· minhas,
que o regulamento foi nimiamente rigoroso, e o resultado é .que .os
exames. hão de continuar a serem feitos 'com muita i.ndulgência, e
que receio. é que se nomeiem para a carreira diplomática indivíduos
sem talento e instrução. Talvez até fosse indispensável que o gover·
(

o
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.,. porque as viagens são hoje rapidíssimas, e em pouco .estaria ele, aqui
para p~rtir para Montevidéu? Já ·se ,vê que esta· razão não.'é procedente, e até o Sr. ministro se incomodou porque ·eu toquei nela. Mas
o nobre ministro foi buscar o Sr. Amaral, e:eu ainda fiz outra·.. censura, porque em vez de conservar a missão de 3;a ordem, isto é, em
vez de çontinuar a ter um ministro residente,· elevou a: missão··à categoria de segunda ordem, nomeando o Sr. Amaral. ·enviado extraordinário e ministro plenipotenciário. Disse S. Exa. que os .negócios
assim o .exigiram. Pois .não o exigiram no tempo do Sr;. Paranhos,
em que tiven:tos com a; República do Uruguai negociaÇões importa·ntíssimas? Pois o· Sr. ·Paranhos· podia dar conta, ·.como disse .o Sr.
ministro, completamente dos deveres. que lhe foram incumbidos, como
ministro residente, e não o podia fazer o Sr. Amaral na mesma categoria? Não; ·.senhores, foi o patronato:. Mas, disse -o nobre ministro:
"Não se aumentou a despesa.":Mas o .Sr. Amaral-exigiu. essa categoria para segurar o seu futuro, para quandoJor :posto e~t;n disponibilidade ter o ordenado de enviado extrardinário e ministro plenipotenciário, e não o de ministro residente.·· Eis a ·razão verdadeira. Logo,
o governo neste ato não foi guiado pelo interesse ·público, nem pela
necessidade de ter no Uruguai um enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário; foi o Sr. Amaral· que exigiu esta nomeação :e declarou que sem ela não ia.
Q- SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS· ESTRANGEIROS - Está enganado.
O SR. O. MANOEL - Estou certíssimo.
O SR. MINISTRO· DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Está enganado .
SR. D. MANO EL - Eu vou à história.·
· Encontrou~se um sujeito como o Sr. Amaral, e disse~lhe: ."Como
'(ai?"- Vou bem. "O que há de novo?" Não sei nada. "Admira, eu
ouço ·geralmente que você é nomeado ministro para. Montevidéu. "
Não ·sei nada, disse o Sr. Amaral: mas foi com. efeito n·omeado. la
na categoria de ministro residente, mas insistiu em ir como enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário, e o Sr. ministro·concordou
com ele.
O SR. ·MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS -· . Está ·enganado. ·
O SR. O. MANOEL -. Eu continuo a acreditar que ele impôs
como condição a nomeação de enviado extraordinário ·e ·ministro
plenipotenciário.
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· .' 0:,&13; MINISTRO DO~ NEGóCIOS .ESTRANGElROS,:'."':":. Está,.'en~
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O S,R.;_ O.. ·MANOEL - Pode. dizer o q·~-~- q·~·is·e~. nã.o. acr~di;o.

I-

·. ·. O.SR. PRESIDENTE DO .CONSELHO... : . . Também· o-:;enhor.pode
dizer o. que quiser. . • . , ·, ... · -. · · . .· . , · . .· ;
, ·.O SR. ·D: MANOEL - Que dúvida! Pois se eunão :quero :acre·
ditar>o. Sr .. ministro; .ele não pode dizer. o mesmo? 0 Sr.~ .Amaral não
me disse :nada a mim, porque nós não temos: relaçÕes;,:mas tudo . se
sabe. ·o. caso·é. que ele foi para. Montevidéu com.··aq_uél.e -caráten~.
Ora, disse o Sr.· ministro que ele não sabe·.com clarins,e··batedores ... Se:nhores; .as minhas cartas i.e.a-·imprensa disser.am.,-isto. Mas
confessou o Sr .. ministro que el.e~tem ·.uma guarda.\de. capitão~·;:. :
. O•SR''.' :MINISTRO DOS NEGó810S. ESTRANG~IR.OSr·-77 Não ·.sei
se é de capitão·.
:. ..
_..
. . ·:·-· '· , _
O SR. o. ·MANOEL.-··. É de: coronel? Será um .batalhão inteiro?
.. Jsso.agora
O SR. MINI$TRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS.·é chalaça, não respondo.
O .SR. D ;. ·MANOEL--:-- Qual chalaça! Tem guarda. Ora, disse~se
que houve um· ministro francês que teve guarda .• Aqui estão. pessoas
que estiveram na Europa, e: perguntar-lhe-ei consta-lhes: que ·lá houvesse diplomatas corn guarda na sua ·:casa? .Nem· os emba.ixadores,
que, ébino sabe o Senado, são representantes:imediatos do soberano,
que gozam- nd país onde -estão :acreditados das mesmas honras de
que gozaria o soberâno; porque têm .o caráter representativo, tiveram
nunca· ~guarda? Eu não vi .. Custou a alguns dos: Srs. que tivessem
guardá•'à'=-[:fo-rta? Ora, que fosse uma parte do exército brasileiro a
Mohievideü pára:fazer guarda ao nosso ministro! ... Eu compreendo
bem qü'e-em I.Jmà ocasião de perigo o ministro. chame, não uma guar·
dà, mas.:. toda 'a ··força para guardar a legação· e os. súditos brasileiros
que ali-procurasse abrigo; mas em circunstâncias:.normaisL_ .. -Isso
estava-·reservado.parao Sr; Amarai ... OSr. _Paranhos teveguarda? O
Sr. midi'stro em missão especial teve guarda? E este tinha um caráter
rhais·:elévado, porque a.missão especial, como se sabe, .dá mais elevação -'·ao.·· caráter do.· enviado .. • ·
'Então para que·tem ·guarda :o Sr. Amaral? Nã() é para servir de
ris'o ao: povo de Montevidéu? O ministro francês tinha :guarda..... t:
preciso ve-r as circunstâncias em que então se· achava Montevidéu,
não di.Jv-ido-que o ministro francês. tivesse então :uma .gu'arda e numero·
sa, pará· livrar de qual que~. agressão, a si e aos súdltos de·. sua nação
que se: refugiassem na casa da ·legação; mas em tempos. normais
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é isso inaudito: Estã~ aqui pessoas que estiveram em missões mes~
mo na América, e alguma delqs teve guarda em sua porta? .
O Sr. ministro nega que o Sr. Amaral costuma sair acompanha·
do de guarda. É o que dizem as cartas e as folhas, .não posso afir·
mar porque não vi isso; porém refiro para ser desmentido no caso
de ser falso.
._
Vamos, Sr. presidente, às duas: outras missões de· segunda· ordem na América: é o Peru e Buenos Aires com a Confederação Ar·
gentina. · Como explicou o nobre ministro a necessidade :dessas missões? O Seriado vai ouvir.
·:
..
"Agora seria: um passo errado o rebaixar" note·se que este termo de que· se ·serviu o nobre mi'nistro não é diplomático e o·. nobre
ministro não deve falar senão. llriguagem diplomática. Não.se:trata
de· rebaixar algum sargento ou cabo da esquadra; peço a V; Exa.
que não use nesta casa de termos senão muito diplomáticos; Talley·
rand nunc·a se serviu ·de outros.
· ··
Mas essas duas missões não podem hoje, para me. servir do
termo n_ão diplomático do Sr.· ministro, ser rebaixadas. Há .negociações pendente~. mas essas negociações não podem· ser tratadas por
ministro~ de 3.a classe? É fora de questão.
É um. luxo, um aparato de patronato. e de despesa para .a nação;
é para que os ordenados sejam mais avultados; também para que,
quando esses diplomatas forem postos em disponibilidade,. tenham
ordenados mais píngües. Não há outra ·razão, e tanto mail):-quanto,
note V. Exa., a Confederação Argentina não mandou ainda nem um
encarregado de negócios, assim·como·o Peru, donde apenas:veio um
homem com um tratado, e foi·se embora. Não há aqui missão do
Peru nem de 1.a, nem 2.a, nem de4.a ordem; o mesmo se dáarespeito
da Confederação Argentina, e entretanto conservamos .nesses, lugares
enviados extraordinários.
Acabou~se com a legação de 2.a .ordem em Viena, cujo)nonarca
é primo-irmão de S. M. o Imperador; acabou-se com a m_issão de 2.a
ordem na Rússia, o mesmo se fez a respeito de Ro~a. e. entretan.to
estabeleceram-se missões de 2.a ordem no Peru, .Buenos :Aires e
Uruguai! e note-se que as. potências da Europa não têm missões de
2.a ordem nesses lugares. A vista. disto não estou satisfeito com a
.: ··
resposta do nobre ministro~
Como estamos em Montevidéu, para não tornar a fazer essa.via·
gem, posto ·que ela seja hoje rápida. com ps vapores, perguntarei ao
nobre ministro: examinou aquela cartinha que tive a honra de lhe
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mandar? Peço a V .. Exa. que :tenha a bondade de .devolver~ma. Entretanto se o nobre :.ministro ainda precisa dela 1. pode ficar com ·ela
por mais algum .tempo... (0 Sr. ministro. dos ·negócios estrangeiros
faz sinal negativo, e remete a carta ao orado~r.)
: .. ' ·
S. Exa. examinou esta cartinha? Naturalmente é .um tecido de
falsidades . .:~- E o nobre ministro. entende em~:sua sabedoria ,que posso
:falar no objeto da carta no. Senado? Não quero·:comprometer:negocia·
ções pendentes . . . .
· ~.
O· SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS-.~ .É. :bom
meio para não $e:,sup.o.r que é um grande, mistério .. Hei de. dizer:·.o
que ela contém. . ....
. ·., ·
O SR. D .· M,ANQEL . -.·.. Então são falsps os fatos?
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS .. ~ .Acho· que
nada vai~ o que _a 9~r~a diz, e: que-não havia: motivo. algum par-a este
mistério que V. Exa .. fez.
;.
· · · OSR. ·o. ·M~~pEl.---:- Mistério. n.ão, segr~~o:sim:._. V. Exa. está
hoje. desconhecendo os termos da diplomacia, e eu não desejo senão
que v. i:xa. taie _linguagem ·técnica, diplomática: não me fale e111
mistério nem em rebaixar.
'
.
O SR .. MINISTRO DOS. NEGóCtOS ESTRANGEIROS - Se é
chalaça, 'continue .co~ elá.
O SR. D. MANOEL - Nem eu disse que havia mistério nem se·
gredo, apen(ls di~se que nada queria referir sem a permissão de S.
Exa.; não me agradece esta prova de deferência?
. O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Não agra·
deço.
.
.. .
. .
.
O SR. D. MANOEL - Como é ingrato! Eu que de p·ropósito não
quis falar sobre ·à matéria sem receber as ordens de S. Exa.; eu
·que· tive·a honra de lhe dar esta carta para a ler com atenção, recebo
hoje esta prova de ingratidão! Bem faz o meu nobre amigo (o Sr.
Costa Ferreira) qúe nunca quis, nem quer ser diplomata, porque ten·
do um coração grato não o quer ver pervertido com essa diplomacia.
Já vejo que o· ·nobre ·ministro está preparado para dar tôdos os
esclarecimentos sobre a distribuição do empréstimo .. Na sessão úl·
tima disse: "Nada sei, porque nada me·d>muni'coú o nosso agente
diplorrático; e se alguma coisa tivesse havido, ele me teria comunicado. " . Ora isso ·é que é responder diplomaticamente.
·
Mas o que eu tenho ouvido por aí é ·ql.ie .·o tal empréstimo tem
sido aplicado em parte para pagar as dívidas do Estado Oriental, contraídas com. certos indivíduos que ali foram colfl1prar títulos, dando
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1% . :Tenho muita suspeita de que isso é ve.rdade. Note-se que· o. no·

bre ministro disse que se.· porventura o .corpo le_gislativo o:.: não auto·
rizar para cor:'t,inuar o ·subsídio~ ele, acabado o· ano, não dará mais
nem um real.
·
· · S: Exa ~ não respondeu ainda se o governo rtem tenção de pedir
nova· autorização· para>:continuar este subsídio;> S. · Exa-. disse qüe
·ainda não: tinha convers·ado com seus colegas a ··es'se <respeito.· Eis
uma outra resposta diplomática. Estamos em meado· de agosto· e
ainda· o -governo não tonioU urri acordo acerca ::aess'e 'pônto importan·
tíssimo,: isto ·é, se deve ·OU não pedir nova autorização
'COrpo legis·
lativo para continuar o empréstimo a Montevidéu! · · ...
O SR. COSTA FERREIRA . ..;._ Neste úl-ti;mo vâpor.'haVÚ3 de vir
alguma coisa;' · ··
·
·· .:.': ·: ,· · ' · \ ~-:-:~ · ' ·
·

ao

·O· SR.· D. ·MANOEL-·-··.Isto me·laz ·crer qúê·o empréstimo foi
suficiente para pagar as dívidas. o que se queria·: era esse elllpré'stiriío por um anb: calculou~se berl1·com o subsídid ·de• um ano à razão
d'Ef 60 mil patacões'·pàr mês,. que se podia 'pagar'todos esses papéis
•de crédito que estão· nas ·mãos de alguns senh~_reS
que- fala esta
carta, e cujos nomes não quero referir. · : •·· '
··
·o SR. MINISTRÓ DOS'NEG'ódos· E$TRÁNÓEIROs·--- Nem a
carta diz isto.
O SR. D. MANO EL -·· Eu 'sou que digo·:··.· .·.. , ...
o sR; MINI~TRo· Dos ·NEGóc'Ios· EsrRAr\iG:ÉIRós -~ Ah!
O SR. D. MANOEL. -.. ·. ELidisse há ·poUco qüe tinha ouvido isso
por aí.
O SR. MINISTRO.
- . Ah!
.
. DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS
..
O
SR. . ô.·; MANOEL
-.
. A.
.. B.. .Eu. tenho ouvido
por
aí q~e
esse
.. .
.
.; .
.
·. .
.I
•
•
•. .....
. •
..
dinheiro .era e.m parte aplicado para os tais titulozinhos, que valendo
too custaram ·1.
· · · · .· ·. ·· ·
·
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O SR. MÍNISTRÓ DOS. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS·-·~ contra
o. que diz a carta~ .
.O $R. D. MANOEL -. ·Agora.servem~me·asinformações da praça
do Rio ·de Janeiro, porque também: por Já tenho a minha polícia.· Se
.ela vai à casa do _nobre·. ministro, como não há de ir 'à praça: do. Rio
de Janeiro, lugar tão público, onde se ganha de-. um dia para outro a
bagatela de 50, 60, 80 cantinhos de réis? Mas o nobre ministro não
ganhou, não quis ganhar. Ora veja V. Exa. se em lugar onde de um
dia para outro se ganha 60, 80:000$, eu .não hav!a de ter polícia; é o
que faltava.
...\
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. :Ora,_:,esta praça do, Rio de-Janeiro quandodiz·as. coisas. de. ordinário são verdadeiras. O ano passado me! dizia a praça:~ .u Sr·: :.FUlano,
.opoQha·se ··a este empréstmo; ele não tem -por.Jim senão encher a
.bar-~i.ga_ de certos homens"; .e: agora. dizem-me os da praça: .".Sr. Fulaf10·,: olhe que o emprésti~_o .tem, tido esta .e aquela ·aplicação; hoje
estãp.·pagds, ·OU quase pagos, esses títulos que·:se Compraram'-'por ·1
valendo. 100." ·.
..· ..
Que negócio da Jndia! :Destes nunca fez o· .• meu !::nobre.· amigo
~~Q~dor pelo_. Maranhão durante o tempo de sua .lon·ga vida.- Dar 1
por ,tOD:.~.e .hoj~ estar; embolado ·do. dinheiro; ,que: melgueira! ·Pobre
B~asO! Qi_ziam que·o dinheiro· era para socorrer: a Montevidéu; que :era
um..a provél de generosidade que íamos ·dar. àquela nação>vizinha;·tudo
isto se disse para nos arrancar (a mim não} a aútoriza·ção_ para· esse
empréstimo; o. qual 'é sufiCiente para· fazer' face· áo·.pagaménto dos
tais -títulos; e por isso o nobre ministro nos disse que não continuará
o eiT.1P.r.é~timo, ~enão for o go,v_erno autorizado para:ó fâzer . ·:~
· .Q SR. COSTA FERR~IRA·- Mas eles pedem· que•::contiriue ..
à SR. D. MANOEL- Ora· ouça o que me participou a minha polícia: que o . nobre .ministro (:Jos negócios· estrangeiros'' dissera que
decididamente não há de dar o seu voto para que esse empréstimo
con~inue nem mais um dia ;depois do .ano. E até S. Exa .. disse mais;
não sei se minha polícia me enganou, mas ela anda agora muito boa:
"Não me posso _haver com semelhante gente," a de Montevidéu. e
crei() que tem· razão para isso, assim dizem todos. Ora, porque o
nobre ministro fala nessas coisas quando sabe: que hoje tudo tem
ouvidos?
·
. O ,SR. MINISTRO DOS· NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Está en; ~· ··.· .'
ganado
'
.. ·•..
10,SR. D. M.ANOEL·:-:- Também o nobre··ex·ministro da gUerra
dis~e;me que eu estava enganado quando lhe asseverei que· ele tinha
dito em sua cas~ que a ·nomeação do Sr~ Amara I. estava decretada llo
seu -ministério.. ·
O SR. MANOEL FELIZARDO -:- Eu não disse isto·.: : ..
,O.SR. D. MANOEL.- t. negar a verdade reconhecida por tal, o
que· ê:coDtra a nossa religião: receba a ·notícia é· ·não diga:?nada. En·
fhrt.: no. ministério passado de que fez parte o· nobre.:senador, ·estava
assentado que o Sr. Amaral. havia de ser' empregado na 'Carreira di~
plorQ~tic.a;, :não sei. ~m que missão. Veja o:nobre sênador se o seu
col~ga, ex,·presidente do conselho diz nada; cala a sua boca e· faz
mui~o bem: não tem necessidade de fazer revelações de' ~atas pas.
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sados durante :seu ministério, mas também não nega a verdade re·
conhecida por _tal.·
Creio, Sr. presidente, que felizmente· este ano não terei de
combater nova autorização para continuar· o ·empréstimo a Montevi·
déu; creio que o nobre ministro dos negócios ·estrangeiros não:tem
a coragem de fazer este ano o que fez o: ano passado. E saihaV. Exa.
que vou contar uma coisa que o ano passado não sabia soube -de·
pois: se essa .awtorização foi pedida' ao corpo legislativo, deve·se isso
ao nobre ministro, que disse em conferência aos seus. colegas: ~Torno
sobre a minha resppnsabilidade, vou ·apresentar· a propostá às câ·
maras"; porque algüém dizia: "Não é preciso; nós- podemos-: por um
decreto abri-r um crédito para esta despesa, e depois pedir a apro·
vação do corpo: legislativo.
··
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS. ESTRANGEIROS -- Engana·
ram-no.
--: · t

e'

O SR.- ·[). MANOEL - O nobre ministro se opôs a isso ~compro·
metendo-se a -apresentar a proposta
corpo legislativo; não p'eque,
Sr. ministro, negando a ve-rdade reconhecida .por tal.
·
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ·ESTRANG~IROS - .Engana·
ram·no.
O SR._ D. MANOEL -- V. Exa. diz• isto com uma voz tão branda,
que eu continuo a acreditar- que não-- me •enganaram.
Este ano já o nobre ministro nos deu uma -notícia' que nos deve.
encher de satisfação, e é "Se o corpo :legislativo- não der novà'au·
torização ao gove-rno para .continuar o empréstimo, paga a última
prestação, eu não mandarei dar mais quantia alguma a Montevidéu. "
Mas S. Exa. acrescentou: "Não sei ainda o que o. governo fará, por·
que ainda não· conversei com os meus colegas a esse respeito .... Pois,
senhores, estamos a 14 de-agosto, a assembléia geral deve fechar-se
no dia 7 de setembro, e o .nobre ministro ainda não conferenciou •com
os seus colegas a esse respeito? Teremos prorrogação?
O SR. MANOEL FELIZARDO - t a única maneira de termos
encerramento .no dia 6.
O SR .• D. MANOEL-· E as reformas? Não sabe o que tem ha·
v ido na Câmara dos Srs. Deputados? V. Exa. bem mostra que esteve
na. roça e doente.·_ Esse salvatório há de vir da outr-a câmara e há
de passar este ·ano, porque senão o ministério cai. O Sr. Nabuco
declarou na outra câmara que essas reformas eram negócio de
binete, negócio de hora. Se eu pudesse mantinha tal projeto-, para
os Srs. ministros cai rem todos, oh! meu Deus•; seria uma felicidade.
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Este negócio'.está tomando um ·aspecto carrancudo, segundo::.as· notí·
cias que me: deu .:a minha polícia~
.. . .
· · · · ··
O SR. PRESIDENTE "'"'"'" .Isto. não tem ;relação com a- matéria.: :.
O SR .. D.. ··MANOEL -.. V. Exa. tem razão:.. Eu estava-me ocupando do empréstimo! ne.·gócio :decerto muitoJmportante, :porque·tràta~se
de dar dinheiro sem esperança de reembolso.
O SR .. GOSTA .FERREIRA-·
... Apoiado.
O SR. D .. MANOEL- ..Quando o 'Brasil há· de .ver esse dinheiro!
O SR .... COSTA FERREIRA- Quandoos discípulos·se.tornarem
mestres na carreira·:constitucionaL ·
·· ·
O SR .. D. MANOEL - Mas o negócio não foi mau; e nós lião
compramos também por 1 esses títulos .que valiam ·100! O•meu ..nobre
amigo bem mostra: que; não entende. nada .de especulações; ..Quer
um bom mestre?..:Lhe. indicarei. . .
..
..
Disse-nos· o--· nobre ,ministro que as .coisas na confederação: •argentina .e em Buenos Aires acham"se nó. mesmo. em que estavam
quando S.· Exa. apresentou o seU relatório; mas: S .. Exa. não teve
a bondade ·.de responder. a minha pergunta, isto é, perante quem o
governo do BrasU .acreditou o Sr. Pontes? S. Exa. disse que ·o Sr.
Pontes está açreditado .junto à Confedera·ção Argentina; mas não
dis·se· se. _estava também acreditado em Buenos Aires; apenas. disse
que supunha:.que ,o Sr. Pontes expedia ali alguns negócios rel.ativos
ao Brasil, ma·s não. é isso o que pergunto. A respeito da Confederação
Argentina.·cabia .eu já, porque tinha lido no relatório; mas ignorava
pelo que diz!a respeito a. Buenos. Aires;: Desejo pois.·que o· nobre
ministro nos ,explique o motivo por. que o Sr. Pontes não está residindo na cidade •em .·que :reside. o: chefe da Confederação Argentina.
Também perguntei ·ao: nobre ·ministro· se eram verdadeiros os
boatos que as folhas têm·anunciado.de·que o·chefe da Confederação
Argentina pr.epara~se ,com forças de ter.ra (e. de mar para atacar .Buenos
Aires; e tan:tbém perguntei o queofaria o: governo nesse caso; S. Exa.·.
nada-respondeu; Não sei se ·há mistério nestes negócios;
.<1
É por isso que. repito; Sr. presidente, às. minhas, perguntas;; ieu
desejava saber o que há a este respeito,: po·rque játive ocasião de
censurar a conduta do governo ·com aquelas repúblicas. · . · .·.
Tanibém desejava que .o nobre ministro se dignasse·informar, se
é possível, quais os motivos porque o nosso enc~rregado de negá~
cios em Espanha deixou aquela corte.
O· SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Não me
consta.
.c
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. :. O SR. D. MANOEL ~- Ah! Creio que tinha,pedido:licença.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS,·ESTRANGEIROS ...;... Não me
consta; .creio que. é notícia da sua polícia.
. ...· · ·
O SR~ D. MANO EL -~ Eu supunha. que tinha pedido ·licença.
O SR:. MINISTRO DOS. .NEGóCIOS -ESTRANGEIROS~- É notícia
de polícia.
: ... ·.:.. :: . · i'. ' . •· ·_
O SR. D. MANOEL ~ ~Bem diz o n'lei.J. hóbre-: amigo que Sr .
.ministro é o nosso: Talleyrand. • Perguritou-se::.a Talleyrand se tinha
morrido o rei da Inglaterra, e. elê respondeU: "Te-nhii ouvido a: uns que
morreu e a outros que não morreu;~ e eu rião·:digo hem: que sim nem
que não."
-~·· .
· · · ·•···
. . O nobre ·ministro teve a..bondade de informàr ao. Senado que
nenhum ato legislativo tinha ·passado. no ·parlam.ento··po·rtuguês a respeito de um obj~to grave sobre que pendem :negOciações. ientre· o
Brasil e Portugal, isto é., sobre os meios de repri~mirlo;crime de•moeda ··
falsa, que. se têm tornado. tão freqüente naquele ~reino e que tanto'pre,judica. os interesses do· Brasil. S. Exa. disse que no parlamento não
.passou nenhum ato .a. tal:: respeito, mas que ·esp·erava que uma· conve·nção que se estava entabolando entre ··o Brasil" e Portugal ·-fosse
depois sujeita à aprovação do corpo legislativo.- pOrtuguês . e que este
a aprovass<:}. Senhores, era melhor que tivéssemos co·nseguido es·te ·
ano que pass·asse o ató legislativo que tanto reclamou' o·no.sso:ministro em Portugal, porque se a; convenção não pode pôr-se em· execução sem a aprovação do corpo legislativo de que, serve? Haverá
.da parte do parlamento .português. alguma. oposição ern condescender com uma medida tão ·necessária para ambos· os .países? :. ·
· Senhores, pe·rguntei ao nobre. ministro à razão•:porque na Câmara
dos_Srs. Deputados .se•tinha dado 10:000$ mais :do· ~que, ele =pediu para
despesas. extraordinárias -nq.•exte·rior .. Eu:não:voto-·nêm- por-100- nem
por-110, não voto por fündos.secre.tos para um·governo. em quém não
tenho confiança, .são fundos; que o ;gov,er.no pode dar a quem lhe parecer; e talvez a algum maganão de bom. gosto que: viva~na corte vida
folgada. dê bailes, jantares, à custa desses ·-110$000. _;•
.
--Agora tratarei de outros objetos de que me não ocupei na última
sessão. Como vamos nós .com o ministro ·inglês sobre os africanos
que ele disse. que existem. em casas. particulares nascidos de- africa·
nos livres e batizados ·como escravos?
A propósito, visto que o nobre ministro fala no seu· relatório .no
decreto de 28 de ·dezembro do ano passado, perguntarei' o .que. é feito de 26 africanos livres que alguém disse nesta casa ter obtido?

o
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Morreram :eles todos .. Estão já emancipados?.\Houve :tambénl:africa·
nas, e.:estas tiveram filhos? Eram: estes ·batizados· como:livres? Fora'm ·esses afr.icanos. inscritos na recebedoria? Têm si dói pagos ós ·seus
salários? .
···
·· .·
. . : :·!.•: · • "
' 'Se o Jlóbre nÍinistro .estáhabilitadb" para: résp~nder··~~ es_tci's 'per:;
glínfas,. f:ár~~e~if especJal . obsé'quio dê· ;fazê-fo;:: e:··qúandd ·nãd est~já1,·
pode· co'in'~nícã-lé1's·~o Sr:. ministro da'Jcistí'Ça;· pari;qüe :s'c{mdha ·das·:
preds~s irlfbrmaÇõéS para. responâer~me, 'quando vi.er.'assistir ·:à.; cfi·s~
éúss'iro'do'':oh,àment() de sua repartiÇão.:: . ,. :··:
.
·. .·: ' •'•· ·. :·
.....
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. ,. .Pergunto ,tal)lb~m .ao ~obre ministro .se já .responqeu ~ .nota de
que 'falei na díscussão âo voto de graÇas, relativamente aos'. africa~·
nos livres, e se já recebeu segunda nota do ministro inglês. · '·· ·'
.'

'

:

'

:

-·

,_

(

.sr .• :·6:reSi~en:f~, o pobre . .mi.ni~tro. dós:'négôcios ·es.tran~ei~qsJez,
sern O, q~er.erd~~ettÓ,uma cenS,U'ra aq'·~eu anteceSS()r.: :o·:~éh'ado
Sélbe ,qu~,· ~1118d~ pov.embro,d_e· 'Ü3~·t, . ~xp'~diu~se um deê-r~ta·,regul:ar~
do. as. isenções eatdbúições' dós' .á9é,nt~s: con.s,ul.ares ·e.~trangf}ii,os
no iinperio, e 'o' m,pdp·_.porque ~e hã9" 9à.J1aver n~ arreciadaÇãó"e a:d~
ministração' da~ .h:eranças de s~ditos: de:, si.J~s naçõ'es·,. dâdó .• O'. caso
de i~ciprcióidáq!=l ..Esse. decreto, que. alterou o regulamento de ·g d~
maio de 184s,:it~m -d~do, como diz.o n"obrà niinistro no. seu relatÓfio,:
ocasia9. a: Q,raves ,questões, já nos, 'p'àí~es .e~traQgeiros, .n;tesilio; no
nos~o .. Autàrid.ad·e~ do nosso país têm représen~ado' cortra· el~, e
até o nobre. m'!nis~tro juntou ao relat9rio essas repres~ntaÇões', :(Jll.~ o
Senado tera ]ido .. decerto com atenção. ~Qs cônsules·: estraí:lgéi~·os·;
t~ndo 'mandad~ pÓplas deste decre'tq' aos seus. govern.o:s, 'es~es:_t~ní~·
J,, _
bérn fizeram· suàs observações contra ele, e foram tão. fortes :~ssas
ohservaçõe,s, que o ,,art... 24 'deste âe<::retb .não pode s~r .·~·~ec~t~d:~~
pprque não.· se dá ,a b.ase ~'71 que. el ~·se funda, Js.to é, a r.e9.!prQcíd#q~.
Ora,
eu
enxerguei neste
artigo dO. · relat6rio
·.do· .nô~re: niúlistra.-·Lúna
. _._
. -, :· . ·.·.-;;'_ .·-·:· ·.~·
:1·, .'.'
':.;. ; \~.. - ,_,-. ·.:. ·- .>: · . :·.1 .
-:.~·~;-~gra"te "censura,aó.,seu antecessor ..Pois,. o .~w~ antecessor .pqblip9.u
~mdecretô qú~ não podéexe.~'ytar,."qüe'telll,,dado .c~úsa a 'r,ecl~ma
Çpésde rlllJitas ~utàridàdes.do país e ~qsmi9fs~ros de vár_ias rl,~Ç,ões ..
E' não pode o goverrio ·exppcar
oú• :solver. as' dúvidas. ofereêipa~· 'tanto
!'
pelas at.ito'ridades do ·país,. como po:r ~g~ntes·. consu)ar~s E! ministros
de países estrangeiros? Mas lendo-se·· 'todo o artigo do relató'rio, de·
baixo dà' epígrafe --:- Heranças'-· vê.;se .,que o nobre ministro quis
de .novo chamar a· atenção do corpo legisrativo sobre, a nec·essidade
de uma inte·rpretação do art. 6. 0 , ;§§ .1.0 e· 2.t da constituiç'ão. ·, : .
Eu vou referir em poucas palavras o que·' há a este 'respeito.,
-
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O Sr. barão de ·Cairu chamou a atenção da assembléia geral no
seu relatório sobre a necessidade de tomar uma' ·medida ~relativa·
mente à ·inteligência do art. 6.0 ,. §§ 1.0 e 2.0 • O nobre: ex-ministro de·
estrangeiros, copiandq um trecho do relatório do Sr. Cai·ru, falou no
mesmo sentido. O ano passado o. Sr. Pimenta Bueno apresentou um
projeto interpret~tivodos §§ 1.0 :e 2.0 do art~ 6.0 da constituição; eu
pedi' que esse proJeto'tosse",remetido à comissão.de_constitui,ção, ten~
do ;antes requerido que 'o gov,erno remetesse copias aut~nticas .···de
uma consulta do conselho de estado a este réspeiÚ>,. consult.a mUito
luminosa de que foi relator o falecido Sr. senador "Bernardo Pérei·ra
de Vasconcellos, e de um voto em separado assinado pelo·Sr. Lopes
Gama.
· ·
· . ·
.
.
Ora bem, a nobre comissão de constituição, de. que fazia parte
no ano passado o nobre ministro dos estrangeiros,· não deu parecer
a ~espeito deste projeto, dizendo que· não. lhe· tinha sido remetido .•
Este ano pedi novamente ao Senado que, mandass~ o projeto à co~
missão, que ainda não deli parecer, e o nobre mfnistro ins.iste na
necessidade de tomar-se uma providência sobre :0 art. '6.0 , §§ 1.~ e 2.0
da constituição. Mas, Sr. presidente, não é isto irrisório? Pois
nobre ministro, tão influente, não teve for'Ça para conseguir da nobre
comissão que desse o seu:parecer este respeito? ·Isto· faz-me crer
que, ou
projeto não é necess:ário, ou que ofende a constituição.
que a este respei'to já emiti, posto que
V. Exa. sabe
.
. . ..:resumidamente,
.
a minha opinião. Ora, se é indispensável tomar uma providência a
respeito do art. 6.0 ·da constitUição, se o nobre m_i('listro parece concordar na providência dada nd projeto· dó Sr. Pimenta Bueno, porque
não tem pedido à nobre comissão que apresente :() seu·· parecer a
est~ respeito? Parecer que hoje é. fácil, porque há a consulta do con·
selho de estado mui bem deduzida, óbra digna· dos talentos do.s mem·
bros de duas sessões reunidas .. Há também· um· voto separado assinado pelo Sr. Lopes Gama, e que muito honra os tal_éntos de S. ·Exa~
Com todos estes auxílios serádifícil dar um parecer a este respeito?
Eu éreio que o projeto não é necessário, ou se é necessário, elevai
de encontro à constituição, e então a nobre comissão não quer dar
um parecer que desgoste o. seu nobre autor. .

o

o

',

a
.

'·

Mas é preciso tomar uma delibe·ração, porque.. desde 1847 que
os Srs. ministros falam nisto. É urgente o negócio, existe um pro·
jeto na casa demorado na comissão, e não se .apresenta nada a este
respeito. (Pausa.)
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n nobre

ministro está escrevendo e deixa de ouvir .. isto, como·
se. :fosse coisa de; pouca importância. Também é:. chalaça? Está es•
crevendo letra muito .bonita, eu 'daquiquase que a vejo.·
. ; Ora, eu creio que, para defender o· nobre· ministro de ter feito
uma .c.ensura ao seu antecessor, devo afirmar que s_e :ele apres~ntou
tudo ·isto exte,nsamente, se elejuntou, todas as pE,Jças._,qlje prpvam as
dificul.dades que. na prática tem encontrado o decreto.de ade novem~.
br.o d~.1 às1,. foi para despertar a aten.ção do. corpo .l.egislativo, para
o convidar a que adote ·o proieto apresentado pelo Sr·. Piml:mta Bueno,
tal~\ qual. ou com as modificações que se julgar necessário fazer-lhe· .
. . .·COmo o Sr. ministro 'este.ve e·screvendo ·não.sei se' teve a bondade de.·ouvir o que a'c:abo 'de'd.!zer. s~ não ouviÚ,.não'po~~~ estar re-:
pétindo, p~:)rque enfastio. o Senádo e ca.nso~me. . . . .: . . ..· . . . .
... Ain,da tinha de fazer algur:nas reflexões, que ·gu~m:larei. para a
3f dYs'cússã6 .·
.... : ·.
. .
. .
... ÜMA VOZ- A segi.mda.·é ~sta._·.
o· SR ... b'. MANOEL 2... É costume novo.'.. ·
.. ·
A MESMA. VOZ .-.É mui.tó velho. O orçamento d·iscüte-se por
artigOs na 2.a discussao~· ria 3.a . éJ.Jm globo. O seu cálculO saiu errado.
· O· SR. D. · MANOEL ·-. ~ ·isso, não me lembrava. Lograram-me
os m'aganões. (Riso.) Agora é que eu adverti. Mas'aqui está'quem
me há devaler (para o'Sr. 'costa Ferreira). Etambém tenho dito o.
esse~ciai: é .mesmo se me esquecer alguma coisa •. na 3.a diScussão
direi-tudo, como fiz na do prc>jeto autorizando as r~fórrnas das se:
crêti:l'rias; ainda hoje quei'mE,li. a última escorva.
·
· Há aq'ui uma verba muito importante de que ainda nã_ó falei: ~
Despesas no interior, em moeda do país 80:000$. -. Quai'~ são estas
despesas no interior? São -Fundos secretos?
·
· · ·
· ()·ministério do estrangei:rós fica :··com ·140:000$ ·para desp~sas
se~retas; isto é, fica cdm 14Q~OOO$ para os repartir"peHofseús ami)
gos e_protegidos, sem tef:ôhrigação de:dar contas-aa··emprego:qúe
fei dê-tão avultada quantia. Voto contra';
· · :: ··
Não· concorro para que::: a, nação pague a vadios: e ;lhe'·dê boa
casa/ mesa, carro, <etc., etc:::::·
'
'.. :-.' · · ·~-··
· . C:J SR; COSTA'· FERREIRA/- E quando Deus quer·· sérve: de: uma
e de .outra parte.
· /': ··.
..
•· Q·SH. O.·· MANOEL .-·· Está claro. É por isso ·que: hei de, votar
contra ,ambas as verbas, nem" um . real para fundos· :sec:retos. Até
porque nós. temos hoje um grande vigia a •qUem não precisamos pa·
gar! Quando se sonha em tráfico, já·o nobre ministro ·está recebendo
•
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uma nota do ministro inglês. E também .às vezes é este avisado ·pelo
nobre ministro, . que nisso tem sido. escrupulosíssimo. O certo é. que
nós hoje já não: temos necessidade de gastar dinheiro com espiona·
gem, porque temos felizmente o ministro inglês que muito se empe·
nha em avisar-nos, e Deus queira que ele e seus ;suc·essores assim
façam sempre,·pOrque ao primeiro aviso os barquinhos saem para•'os
pontos súspeitds e:riós não gastamos 'dinheiro para. pagar a esplÕes'
pra eles· aqui se· banquetearem à nossa· êusta, andarem ·ém bons c·ar~:
'
ros, etc~·
- ·· ·
'

.

.

.

.'

·.

.

.

'

''

.

'\ ·.' '.

.

.

.

..

.~.

. ·:·

.

.

.

.

. . '.

.

.

No sábado· falei'· sobre a necessidàdé de' se tomârem ·medidas
relativamente aos côrtsul~s do Brasil,, rha~ ~·: 'E,~a .. nada· se di'gnm~
dizer a esse respeito;· Disse-lhes que o keü arité'cess·ortinh·a· aprbàeri~·
tado um projeto de lei dandonova o~ga~itaÇãq 'ad'cbrpo _dlp(om·átrcó,
e que era indispe~sável' que se aprésehtasse um· ·projeto d~hdo ór~
ganização ao corpo consular. Até me ref_eri.. à ~rança, qu_É{m~ ;pé~·ecé
que é nação que nesta parte tem.. melhor legisfaçao; legislação··que,
como disse, f9i. adotada pela ·lngl~terra;·· P'i·ús'sfa,· Espanha,.~Portugal,
Tocana e Duas. Sicíli.as. Basta ler' o cód'ig() consular de 1ia3·3 para se
ver o esmero bom que·aquela nação olha pàra a'·nísütuiç~o torÍ$.ular.
Eu espéro que parao ano, .se o nobre m'inistrp estiver
ministério,
como deseja, nias que. eu não desejo, ppresente um prdjeto :a· este
respeito. Hoje os. tônsules têm. as mesmas vantagemf :q·üe a lei de
22 de agosto de 1851 conferiuao empr~gados docorp'o d'iplomãúco,
pelo que toca aó's vencimentos, quando' se ·acham em disponibilidade':
e quanto à aposentadoria; mas nenhumaS.:habilitações' rnarcôu dita
lei para elés.· ..· .
..
.
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Se o nobre ministro não tem t~mpo de meditar em um ·pr_ojétà
a este respeito, encarregue dele a seçã_o do :c.ons,elho.,de estado 'dôs
negócios estrangeiros·. que decerto. o. ap~~senú1rá, pàra ,ser' oferecido
ao corpo. legislativo na sessão do fm~:.futUr,o..
: ../ .· ......
Sr. presidente, hei de votar contra. . as- verbas ;reJativas. aos fun·
dos ·secretos; quero aplicar a quantia .de :. 140:000$. na) colonização,
que é hoje também a minha mofina, apesar de ter. sido acus~do de
pretender .afugeotá·la do Brasil com. os. ·t:n.eus ·. humiJ.d~s c;liscursos.
O SR. MONTEZUMA - Sr. presidente, direi poucas palavras a
respeito do orçamento dos negócios estrangeiros, porque ··:estamos
hoje já no dia 14 do mês, poucas sessões nos faltam, e há necessidade de discutir outros objetos. Por conseqüência não demorarei .a discussão, desejaria mesmo falar pouco .pàr.a que algum nobre senador
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que .aln.da queira ·.~·Qf.e.r,eçer ao Senado~ algumas ,:observações,.~tenha
tempo hoje de ·as :fazer.:.·
·. :· :'l :.'!. ·
, ·
... :Senhore.s; nã.o cre.io.que haja discussões:.'mais .importantes do que
aquela·s que. se ·refer.em::à repartição dos negócios :estrangeiros; todas·
as que são co_ncerne~tes:· aos interesses âo.~Estado.são:de: gra'nde Hnpor.tância, mas as dos:~negócios. estrangei·ros pelo. reflexo;que pr,oduzem
fora do país. devem merecer do Senado a-·maior:atenção e· consideração'
taL-que_não admite opinião que·não seja fundada·:em fatos e·erri,prin~·
cípios·..
. . ..•
··-···.~· , ·
.•':"' .. ·. :.:·,,::::··
:.. :V ... Exa. ·recorde-se que ,em uma, ocasião:.disse ...eu;.que'· daquela
po.rta .para def1tro .não... entrava expressão quernão fosse parlamentar,\
isto é; que todas quantas· entravam,par:a.a.casa.e· eram nela.proferidas,
deviam entender-se parlamentarmente, qualquer que fosse o::sentido
que em .outra parte se: lhes pudesse dar.;· Ora, esta <máxima que· não
inabilita orador algum,para exprimir-sé: como.entender; habiHta todavia
o Senado para entender como convém aos oradores, dando.:às suas ex~
pressões o sentido próprio da casa onde elas ·são ·proferidas: Se esta
observação, Sr~ presidente; tem aplicação a outras discussões; muito
mias deve ter aplicação quando se trata das relações. exteriores. ·,
Eu,direi pouco, pelo que diz respeito à política éxterna em geral;
tudo quanto tenho a dizer, V. Exa. se recordará que proferLquando se
discutiu a resposta à fala do trono. Aí tomei em consideração o que
havia de importante,. no meu conceito, relativamente· às ·nações. com
quem nos achamos em plena paz, e a respeito de algumasmegociações
que, no meu entender, se acham pendentes. Entre elas lembrar'ei aá
nobre ministro dos negócios estrangeiros a negociação que se acha
pendente entre .o Brasil e· o governo britânico, a abolição do biiLque
tem o nome .de .bill Aberdeen •.. ·
. Me· parece queJ.sso.não só:é de rigorosa justiça como·de extra··
ordinária. urgência. Não havendo mais ·.motivo algum que·, não:tlo·
conc.eito ·.dos: governos. civilizados. nem segundo os princípios do di~,
reito das gentes, más unicamente' no.· conceito,do governo.britânico;;possa sustentar esse ato; me parece de .suma justiça. a sua;revoga~
ção. Se se não pode: chamar. uma pirraça, uma· injúria, ou.um ~luxo:
de injúria e de .prepotência praticado. ·contra a nação ;brasileirà'; a:
existência desse bill, não .sei quaL:deva ser' o·:termo c(ue se: lhe possa
aplicar.
.;,q::. :: ~
· .,
>.i ,; ··
Sustentou-se então que o tráfico. continuava a fazer-se no.impé·
rio, que os tratados eram violados, que o governo brasileiro-.rião:pres·
tava ouvidos às eKigências do governo britânico, .que um tratado· ou·
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esboço de tratado que se· havia feito· com o governo, então regencial,
não tinha sido aprovado pelas câmaras, circunstância indispensável
para que pudesse ter vigor: todos· esses. motivos acumulados eram
considerados pelo governo britânico como justificativos daquele bill,
· mas todos eles dependiam de se fazer ou não fazer o. tráfico.
Bem, qual é o estado em que se acha o Brasil presentemente?.
O tráfico está completamente extinto, o governo esmera-s·e, esforça-se, põe todos os seus desvelos, não em acabar o tráfico que está
extinto, mas em preveni-lo, tomando todas as cautelas para que de
forma alguma possa outra vez ressucitar. Esta· boa fé está reconhecida pelo próprio governo britânico; os seus agentes aqui residentes
reconhecem esta verdade, não há por conseqüência sombra de des~
confiança.
O que resta? Presume porventura o governo britânico :que a na~
ção brasileira há de retroagir? Que· o governo· brasileiro há de faltar
de fé? Se tal presume, é uma injúria, e injúria gratuita; por conseqüência tanto. mais digna de censura, tanto mais imprópria de um
governo civilizado, e que se diz amigo como o governo britânico.
Como pois ainda existe esse bill? Como se rejeita portanto a.
justíssima reclamação do governo brasileiro, COI!IO não se satisfaz
o brio, a melindre, a justiça com que o governo '.brasileiro insiste na
revogação daquele bill? Como pode o governo britânico justificar tal
proceder perante os governos civilizados, à vista do direito das gentes? Qué motivos pode dar desse seu exorbitantíssimo abuso da
força? E ?. voz do parlamento, a voz do governo não se deve fazer
ouvir em todos os· cantos do mundo civilizado,. em todos os pontos
do globo onde a justiça e a civilização têm penetrado? (Apoiados.)
Sr. presidente, se acaso este negócio :for apresentado às cortes
estrangeiras, se os governos estrangeiros :receberem comunicações
oficiais invocando o seu juízo sobre ele, a opinião, estou convenci~
do, de um só governo civilizado, de um .só, senhores, não deixará de
ser contra o governo britânico. (Apoiados.) Envergonhado assim.
com essa positiva e universal declaração, ele que diga, Sr. presidente, em. que princípios de justiça, em que pretexto de estalida ambição e de orgulho funda a revoltante tenacidade de pretender degr:adar uma nação que tanto. se empenha em dar provas à nação bri·
tânica de interesse e amizade.
Esta linguagem parecerá sem dúvida acrimon·iosa a V. Exa. e
ao Senado, usada por um orador que nunca deixou de guardar a ne- .
cessária decêncL~ e gravidade nas ocasiões em· que tem tratado de
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negoc1os relativos às na<;ões estrangeiras; ainda mais, ·sr. presidente, pelo pendor que o orador que atualmente tem a'<hanfà de dirigir-se ao Senado tem constantemente manifestado para· éom essa na·
ção que lhe merece as mais vivas simpatias, e pelo seu caráter na·
clonai os mai.ores elogios.· Mas se V. Exa·. atender qúe ·em nenhuma
época me· exprimi desta forma, e que tenho direito para desejar e
existir,
muito que aquele iníquo padrão de injustiça· não continue
qualquer que tenha podido ser o motivo :do acanhamento que em 'ou·
tras épocas me obrigava a guardar silêncio nas câmaras,· permitir~
me·á que .hoje, que a nossa situação é outra:, julgue absolutamente
necessário que do parlamento se levante a reclamação a' mais enérgica que for possível, já que os esforços do governo do·. imperador
não são suficientes para fazer calar no espírito do governo britânico
a necessidade de respeitar a justiça,· a honra· e a independência da
nação brasileira.
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E aproveito esta ocasião, Sr. pres'idente, para pedir de novo ao
nobre ministro qiJe escogite em sua sabedoria algum meio para forçar
o governo britânico a tirar-nos do estado em que nos achamos, verda·
deiramente ignomi'nioso! Qualquer que seja ele, pode contar o .nobre
ministro que será sustentado pelo parlamento brasileiro; porque é
preciso que essa nódoa seja,apagada, porque convém que· a injúria
seja satisfeita. (Muitos apoh1dos.)
Parece-me,. Sr. presidente, que há entre o Brasil ·e Portugal re·
clamações pendentes, que necessitam talvez do apoio doparlamento
para serem terminadas. Eu desejaria por conseqüência que o parla~
menta a este respeito interviesse; ·e se a sessão não estivesse·já tão
adiantada,. eu faria· um requerimento ao Senado pedindo ao governo
todos os papéis relativos a esse negócio, à vista dos ;qu~is. ·pudesse
o SenadO' isê:r informado acerca dessas reclamações pende:ntes.
'

-,.

.

,"

· y. ·Exa.

.

'

-,

sabe como de ordinário tem obrado conosco as nações
que têm .tido reclamações pendentes, a energia que :empregam, e
finalmente. ,o empenho que o governo brasileiro tem tomado ·sempre
em terminar essas reclamações. Por que motivo não faremos nós
o mesmo? Porque motivo . não exigiremos nós aquilp que de· jÚstiça
nos pertence? Por que motivo suportaremos nós injustificável tardança, demora tão inexplicável empregada por alguns governos? Não há
motivo algum 1: senhores, é necessário que essas· reclamações ter·
minem.
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Eu, Sr. presidente, voto por todas as parcelas deste orçamento.
Já declarei· ao Senado que apoiava a atual administração; e, apoian·
do-a, não. tenho escrúpulo em votar pelos itens do orçamento.
V. Exa. perguntar·me·á por que motivo tenho eu tão ilimitada
confian·ça .nesta repartição.? Direi. Senhores, a .repartição .dos :negócios estrangeiros é sui generis: eu ou qualquer. membro. do· Se·
nadp pode dar sua 'confiança ,ilimitada a respeito dos: negócios estrangeirOS; e não a dar tão ilimitada, por -exemplo,: ao nobre ministro
dos negócios da justiça, ao nobre ministro .do império; e concebo:: o
que acabo de dizer fundado no seguinte prinCípio: quando· se trata
de relações estrangeiras trata-se· .do decoro nacional, da· dignidade
do país, em objetos da· mais alta transcedência.
· .
· . É preciso por conseguinte habilitar. o governo para que. se não
ache encadeado no desempenho de tão importantes obrigações; é
preciso colocar o governo em situação de não poder jamais defen·
der·se censurando o parlamento por ter sido mesquinha.. Relações
estrangeiras, Sr. presidente; não se tratam com a mé:~ma mesqui·
nhez, com a mesma economia com que se podem e devem tratar-se
os negócios das outras repartições. o· Brasil já tem reconhecido
essa verdade.
·
Dizer-se que deve-se fazer economi'a relativamente aos ordenados atuais dos membros do corpo i diplomático é deséonhec~r o 'que
é diplomacia, é desconhecer aquilo' que é indispensável. aos representantes da nação residentes. em países estrangeiros. É. preciso dar
a um empregado desta ordem não só ·aquilo que lhe é indispensável,
senão também alguma coisa mais, para ele gozar aquilo que é útil,
para satisfazer o decoro e a dignidade do· país ..Essa. mesquinhez
por conseqüência, não se conforma com o decoro, nem com a dig·
nidade da nação.
.
.
...
V. Exa. porém não acreditará que, falando desta forma, quero
dar carta branca ao governo para dar excesivos ordenados, mas mes·
quinhos ordenados infelicitam o servidor do Estado,: ridicülarizam a
a nação, e obstam muitas vezes· que o .governo e o país :consigam
os fins que se propõem quando nomeia membros do corpo diplomá·
tico. Por isso ousarei dizer que· quem pretende essa economia exagerada relativamente aos membros· do corpo diplomático; quem pretende que somente se dê ao ministério dos negócios estrangeiros
aquilo que é indispensável para pagar os ordenados dos empregados
dessa repartição e dos agentes di:plomáticos, que nada r:nais é pre·
ciso decididamente, perdoe-se-me, não conhece o que sejam· fun·
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ções . diplomáticas .. Senhores, nessa· vida pública tudo é absolutamente sui generis ~
· ·
· Quem pretende, Sr. presidente, que um membro do corpo di·
plomático, depois de' encanecido no serviço, não tenha üma aposentadoria suportável, não tenha um, futuro;. além de, desconhecer· princípios··· da justiça, desconhece tarribé'r'n; permita~se~me que diga, o
que: é ·a vida· de :qué se trata. Càmparem-se ·os hábitos do ·membro
do' corp'O- :diplomático adquiridos pdr' 'longo tempo em uma carreira
tal, com os há_bitos de qualquer outro gênero de vida; e diga-se aqÚilo
que basta
.est~ para viver depois de .aposentado,' pode de 'for.ma
alguma.bastar pará aquele cujos hábitos' 'são' absolutamente diversos.
e m'esmo, p'ermitaV. Exa. que eü ~iga, muito custosos ..
o'uerb. crer que· . a mente de' quem de.s'eja restringir as pensões
dos ' membros'
c.orpo dipiom'á~ico' em disponibilidade não seja
coloéá-los~. em uma posi'Ção mesqu'inha depois' de bons:serviços:pre~
tad~s ao país:. Não· devo cre~. senão que quem assim se expril1liu não
teve' em atenção' tudo quanto era necessário para' poder julgar. do
objeto: · , . · ·
· .·.
·
.. ·
. , .. ·. ·

a'

do

e

, .Era· a Única carreira, senhores, que não .tinha .um .futuro
por
cons~qüên·cia, como .o Senado., sabe, não podia chamar ,para si ho·
mens de.'mer.ecimento real _e .transcendente. Ser empregado .público
~m géral é uma indústria como' outra qÚalquer; ,deve dar não
para
sustentar o indivíduo enquanto ·.a exerce, mas para sustentá-lo de·
pois que a' não pode mais exerce~; e se ela não derpara:satisfazer
essas dua'~ 'exigências, estou persuadido que se . deve des_amparar
semelha'nte carreira. E note~se que é emprego em que se pode -S~r
demitido por· eventualidades absolutamente independentes e.· es.tra·
nhas do indivíd~o que o exerce!
." '
Um membro do corpo diplomático deve ter portanto um futuro.
Hoje o tem.~·até certo ponto. E ·aqui, Sr. presidente,' permita ·o Senado que eu diga que não estou satisfeito Com a lei que·: organizou o
corpo diplomático, eu já o d•is'se em ·outra ocasião pouco mais Ou
menos.· Eu desejara garantiaS mais sólidas, princípios· mais exatqs,
mais justos, mais definidos; dê-maneira
que· futuro dO: me•mbro
do corpo ;diplomático não se achasse debaixo do arbitrário em'' que
na realidade ainda está· hoje.
:
·
. Essa lei por conseqüênciâ ·deve ser modificada, e espero que o
nobre ministro dos negócios estrangeiros, to'mando·~em consideraÇão
estas e outras observações que Já .se tem feito no parlamento, pro·
cure reformar essa lei, procure dar nova organização ao corpo diplo· ·
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a
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Não sei se seria melhor, Sr. presidente, que se tivesse decla~
rado o nome dos indivíduos que fizeram esses maus. exames, do
que lançar um estigma, sobre todos que têm feito exames na secretaria dos negócios estrangeiros para se habilitarem para a carreira
diplomática, e um estigma sobre os dignos· e honrados ·membros do
Senado que compõem a comissão examinadora·:... Estou convencido
de que a nenhum deles alcança a menor injúria por. tais expressões~
por· tal juízo, porque são sobejamente conhecidos perante o país.'
Mas V. Exa; sabe que tais e tais observações feitas uma vez, espa~
lhadas; repetidas e tornadas a repetir no país chegam a calar no espírito público por taL forma que não é possível :deixar de se ser ofendido por meio delas; e· quando estas razões não fossem, bastava a
da just:ça que clama que· assim se não .fale, que .assim: se não opine
no santuário· da prudência, da sabedoria e da verdade~ ·como creio que
deve ser o Senado: brasileiro.
Se há alguma coisa especifique-se·. Eu, :Sr. :presidente, também
tive um filho examinado; e que foi despachado· adido de 1.a -clásse,
e pelas circunstâncias·: que. aqui se ;descreveram, pareceu-me que· o
espírito de justiça. (rindo-se} de quem fez as observações que cen·
suro se referia ao indivíduo que me pertence; porque disse-se: '' Ga·
nhou ou foi buscar uma carta de doutor, depois fezo seu exame, que
de nada vale, e "foi despachado. Se foi meramente buscar uma càrta
de doutor, não posso dizer, di-lo"á quem o afirmou, mas que na rea·
!idade é doutor por uma das mais 'distintas das universidades da Alemanha, isso molde; depois fez exame, e em terceiro lugar foi despachado. Ora, não era· melhor que fazendo-se· estas observações se
dissesse logo: "refiro-me a fulano de tal. ..
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS- Fez muito
bom exame ...
o· sR. MONTEZUMA- ; .. e este tomaria a sua defesa ... se:o
entendesse ... ·
O SR. ARAUJO VIANNA - Foi um dos que fez melhor exame.
O SR. MONTEZlJMA -· ; .. do que encobrir-se com o· silêncio?
Porque pode entender alguém que há falta de ·lealdade.
Ora, eu direi a V.· Exa., esse rapaz foi perto de dois anos adido
1
de 2.a classe em Londres', por. conseqüência · gastou dinheiro:·de seu
pai em serviço público bom ou mau; não teria direito, .fazendo ós
exames. preclsos, e achando-se· habilitado, a: ser nomeado adido de
1.a classe? Eu não o trago aqui por ser meu filho ot:r não; mas· digo,
quem foi tanto tempo adido de 2.a classe, que' gastou do seu·· para
11

11

479

servir ao ·seu país. e até na ocasião em. que ·outros se achavam ausentes cuidandÓ de sua saúde,. segundo .creio,·. ·não- merecia, tendo
feito seus exames, como disse, ser adido de 1f classe? Eu não·· in·
sisto no princípio, quem assim se .exprimiu é,:que o deve examinar.
Mas eu julgava melhor que se dissesse com franqueza que f.oi in·
justiça. Ora, isto unido ;a< um pomo .de ouro de:qüe:.se· nos falou em
outras discussões,·tudo,reunido, e acrescentando.;se esta falta de in·
dependência .do Senado .que· tão gravem·ente ·se proclamou, exclaman~
do~se até que deve se.r, reformado;' que. não tem vozes. sênãd pará
obede.cer e. submeter-se. ao governo, diga: V.. Exa·.: quais· os .corolá~
rios que se hão de tirar? .Não devem ser airosos:·; . · Era bom que
quem manifestou a necessidade da reforma do Senado nos expli.casse
um ponto que me pareceu que não foi .tocado:: pelos .nobres-.sena·
dores que tomaram a defesa do Senado, 'e vem,·a se,r, em que é que
se queria gue se fizesse a reforma; relativamente: . ãs atribuições
constitucionais do Senado,· ou ao. pessoal? Desejava ·.sabê·lo,1 isto era
indispensável. Depois de respondida esta mi.nha pergunta então tomarei u.m acordo sobre· a opinião.que.dev.o s·eguir.
Não ouso, Sr. presidente,· dizer ·nada;··proferir ainda minha Qpi·
nião. Toquei neste pontoí porque V.,,·Exa .. vê:.que.tem nexo.com o
que acabei de diz.er ~·· ·N_ão. se disse que ·era. o filho de um Senador que
tinha sido norneado adido de 1.a classe, mas d:isse-se quanto era préciso para que todo o mundo o entendesse, tanto: mais que uma folha
perfidamente, dando notícia dessa· nomeação; até, o ,chamou.· guarda·
marinha, talvez para fazer. sobressair o absurdo e .patronato da no·
meação, o que depois •foi ratificado. pelo Jornal, do Commercio·.
Quando eu ouço isto. quando se· .fala ·na reforma do Senado,
quando. eu tenho a franqueza de dizer que apoio:·a administração,
apoio que dou porque estou coerente com os seus princípios, po·r~
que a sua política é benéfica, tendo por. fim acabar com esse. muro
de bronze que divide o país, porque se tem esforçado por chamar
para os empregos. públicos ·os homens de talento, de merecimento,
realmente úteis ao país; não os declamadores, não:os homens que nada fazem, mas os homens trabalhadores, capazes de produzir alguma
~oisa pela. sua ilustração; .quando por todos esses motivos pois declarei que apoiava a administração, não, me acho na. obrigação de
entrar em todas estas minucio$idades? A -nomeação de um simples
adido, senhores, ocupar. os talentos· e a atenção do .Senado! . ; .
Não falo, Sr. presidente, da minha indepe.ndência de caráter,
não a defendo, p~rque tenho medo que se me .aplique,o·que diz Iord

ASO

·Chesterfield ...... "Quando. vires alguém falar muitas· vezes,~ de- uma
mesma coisa que se deve· ter por averiguada tal qual~:por todo o mundo, conclui que: mente, e que tem grande interesse em vos enganar."
Portanto, Sr. presidente, nada. direi· sobre a independência dcf' ,meu
caráter, porque essa independência há de ser julgadaYpelo's:i~ltos· de
minha~ vida, não há· de ser!julgada pé las minhas p·alavras''e menos
pe Iàs dos .meus adversários. •. Nesta ;parte tomo como' 'rrfuitá.s vezes
tenho .tornado, o cànselho do ho'rirado membro pela província
Per·
nambuco; que·também,pôs de· parte esta questão; Pela~·parte:que llle
cabe' como·.. senador: do império, .tenho' ditó tu·do :quaflto-:·era dá minha .ri'gorosa obrigação· expor :ao Senado nesta ocàsiãO :solene. ·
.. sr .>presldente, não· pude· ouvir sem me horrorizar" túd·ó quanto
se disse àqui· relativamehte:ao'nosso ministro em MohteVidéu. "O
Sr. Amaral não tem-tino, ·o Sr. Arna·ral é"inepto: ", ·i'

de

Q SR. JOBIM -· Com· efeitO!
.: O·SR·~'MONTEZUMA·-·. For~m às expressÕes que ouvi e que
escrevi~ ·
· PrÚlcipiarei,.Sr. rpres.ided}e, por·dizer o que .. enténdo por tino:
-· sagacidade natural. :e_sta définição; pará. __quen1 conhece o
Sr: Amaral,_ é suficiente· para )l1Igar da i_njustiç9 cp'IT1, qye ·se avançou.
que b Sr. Amaral não tinha·'·tino. ·
·
· ·
: · ·· ·
·
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Se

h:{ homem

ria realidade' sagaz, porque

te~· uma vi~eza.extra·

ordinária, se há homem que. na realidade saiba empregar os recursos
de sua inteligência, é o Sr .. :. Amaral.
· · .
· . · · ·
. Ó SR. ALVES. BRANCO .E ÓUTROS-- Apoiado ...

·6·:SR.

MONTEZUMÀ ._
.. ·É .. h~~elll cuja

p~ática diplomática adé -inegável ;.:Na Rússia este-

quirida em êo.rtes de. g;ánde importância
ve ele longos anos;. esÚ:we na,.França. est~ve em) outro.s.:países;, e em
todos eles desempenhou o.seu ca,rgo com a maior :h~bHidade .e :exatidão, com. _esse aplom~, Jler,rD.i~a~se-me a express~o.: france_sa,: verdadeframente diplomático e ·digryo.
. ., ·

·-Nunc~ cometeu . uma falta.:. Melindroso, cheio de ,honra,·.saiu da
c~rre:ira- oipJomática p~r um excesso de brio; porquer ácreditou que o
..

passo dado pelo governo dev~ra ser avaliado .como falta de C·onfiança
do governo na sua pessoa .. ·. ·
·.Exagerou o princíp.io; na: minha· opinião, porcjue.:tais atos devem
ser ~ai cu lados e avaliados, não em si mesmos,· mas '.pelas circuns·
tâncias. em que se acha o. governo que os pratica, e· muito· mais ain·
da' pelas circunstâncias dos governos onde tais atos:são cpraticados ~
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Por conseqüência, se houve falta foi de excesso de honra, de melin•
dre, e esse hofTlem nã.o tem tino! Este homem é inepto!!, ·
~as há uma tática, uma ali.cantinaí uma trica parlamentar se·
guida geralmente agora no nosso parlamento, e com grande .afã, que
é principiar por el<;>giar a pessoa sobre a .qual só depois se deseja
lançar tudo quanto há de mais ignominioso: . "Tem talento, tem. saber, tem literatura; o Sr. Amaral é um portento;" para depois dizerse: "O Sr. Amaral não tem tino, .o,Sr. Amaral é inepto." Eu.,desejaria antes qu!=} comigo .principiassem pelo ·inverso (riso); , que · principiassem por char:nar-me inepto, por n.egar·me tino, e depois disses·
sem que .eu tinha muita inteligência e ilustração;' porque as últimas
idéias são as que ficam, Sr. presidente, e o meu .coração {i caria
mais satisfeito. e os ditames da ju_stiça menos violados.
V. Exa. ·viu que o nobre senador pe!o:Mar-anhão, depois de protestar o mais extraordinário respeito e ,veneração ao Senado, arrazou·o.
(Riso.) Deixou o Senado um verdadeiro esqueleto, protestando ;sem·
pre que não era de sua intenção diminuir em nada· suadignidadé, nem
negar uma só das qualidades que· deve.m existir, e na realidaqe: existem no Senado. Este ponto, Sr. presidente, havemos de. tratar_ me·
lhor quando os nobres senadores qu,eassim se exprimiram rios ~echi· .
rarem em que deve' consistir a reforma, se deve consistir a respeito
do pessoal ou relativamente às atr'ibulções constitucionais d:o ·senado.
·
!·
•
~ •
'

''·

'

:Quando, Sr. présidente, o Sr. Amaral. não merecess~ tudo quan·
to digo, tudo quanto disse o honrad.o mi~istro dos negóCios estrangeiros na sessão última, era do nosso decoto não apresentar suas fal..tas no parlamento (apoiados), não as apresentar em público e perante uma nação que tem, permíta·se~me que diga, tântos ·motivos
1
de ciúme: motivos que não nos· desonram, mas que, con1o ·eu disse
na sessão passada, são naturais ao estado em que se '"·acha 'República do Uruguai. Aceita-se o benefício, mas custa-se a beijar a mão
que o faz, porque este reconhecimento é também o· reconhecimento
do estado deplorável em que ela se acha; ora,· isso não é· natural
·ao coração humano. É nesta ocasião, é quando se trata de nossos
serviços à República do Uruguai colocada em tal situaÇão, qüe :deve·
mos dizer aqui no Senado que o nosso ministro 'junto àquela república é um homem inepto, sem tino, que não tem capacidade alguma.
que é indigno da posição que ocupa, e mais ainda?·
É esta a ocasião própria de ocupar o Senado:dos motivos por
que o Sr. Amaral foi nomeado ministro plenipotenciário naquela re·

a
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públic~,

a obrigação em que se supôs ;achar-se .o governo ·colocado
para nomeá-lo? E, para maior maravilha, em que se fundaram seme·
lhantes observações? Em contos de pessoas ànônimas a quem se
ouviu, em historietas, e nada mais.
O SR. JOBIM - Em cartas anônimas ..
O SR. MONTEZUMA- ·Em cartas anônimas, diz bem V ..:Exa.
Senhores, também recebi uma carta, porque tinham nece.ssidade
._de as espalhar.. para pode~ fazer calar no espírito do.s brasile,iros -as
·calúnias_ que. nessas cartas se achavam inseridas. Nessa.cartadizia...
O
s·R. JOBHvl·Não estava assi'nada pelo Sr. Stras~las?
.
.
. . O SR. MONTEZUMA
-.. V. Exa. exige,.
muito; não 1J1e. .recordo
.
.
agora por quem estava assinada ..
O SR~- JOB.IM - Nas costas devia estar. assinada pelo. .Sr.· :Strasulas.
O SR. MONTEZUMA- Não de,i .atenção, fui ao contexto .. (Riso.)
Dizia-se, 8~. presidente; nessa corte que ·o Sr. visconde de
Paraná; o Sr.. barão de Mauá, o Sr ·Tolentino e outros tinham comprado fundos por 1Ors. de mel coado ·para· depois ·serem pagos:· ao
par; que por causa disso (o senado vê que era preciso dar uma prova,
um motivo plausível da calúnia), que por causa· disso, nà liqüida9ão
das co.ntas, não tinham elas sido classificadas, istó é, não se tinha
declarado. quais eram aquelas· que tinham ·origem é'm hipótese;s ou
em outras obrigações, para por essa fo-rma mais' facilmente ·se;co'nseguir o pagamento. Ora, eu creio, Sr. presidente, afirmo. ·sem receio de ser contraditado, que o nobre visconde de· Paraná, que ~o Sr.
barão de Mauá e o Sr. Tolentino darão a quem quiser· esses títulos
de dívida, a quem os quiser, antes de. pagos, como quer que seja,
estou intimamente convencido de que os darão de graça; Mas como,
senhores, se pelo fato da liquidação .da dívida não se trata do pagamento do capital, mas sim dos juros dela! Isto só por si mostra
a
...
falsidade do conto, ou da historieta.
·· ·
Enquanto à classificação houve verdadeira falsidade .• A classificação foi feita c-onforme o tratado, rsto é, dec.larando-se a origem
de que procediam. Que mais se devera fazer? A·.que mais éramos
nós obrigados?: Em que,. obrando-se assim, foram ofendidos os inte·
resses da república? Que vantagens. especiais, e contrárias à jus·
tiça e à boa fé, .resultaram ao império de se haver assim procedido?
Eis c-omo cartas desta natureza anunciada~. mas não lidas, como
um mistério, dizendo-se: "foi uma carta anônima que recebi. .. não
nomeio ... não quero injuriar a ninguém ... " vão de boca em b~ca,
'
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de ouvido em ouvido, até que. o mistério penetra na opinião .pública
sem as convenientes explicações, e ·O resultado é qüe ··à calúnia toma vulto ...
UMA VOZ - Ah! D. Bazilio·.
O SR. MONTEZUMA -__;;_·É verdade! E padece ô ôbjeto caluminado.
Eu tinha tenção mesmo, Sr: presidente, de táêar nesta carta, de
dar o seU transunto, porque~ler tudo era iricomodar ·ao Senado. Ma's
o que admira, Sr. preàidente, é que tendo-se dito llô Senado que ·s·e
não queria de forma alguma mencionar nomes de in~àívíduos, quando
se censuravam os cônsules: não se seguisse a ~me~;,él regra relativamente ao Sr. ·Amaral. O nome do Sr'. Amara I vei·(): ào Senado do
modo porque o Senado ouviu. Sim; inás saiba a república de Montevidéu que no Senado brasileiro tudo quanto se disse contra o Sr.
Amaral foi recebido com Jndignação. ·(Muitos apoiados .l s·aiba que
o Senado. brasileiro protestou contra tão abusiva maneira >de ·julgar
de seus talentos e. habilitações (muitos apoiados); que o Senado está
profundamente convencido, ,como· essa república já por- exp·eriência
reconhece, que o Sr. Amaral é um homem distinto, um diplümata
guiado .pelos princípios da mais escrupulosa.. justiça. ·e honra; que
tudq qua~to se disse no Senado não-serve de forma alguma para. diminuir esse conceito. honroso, obtido· pelo Sr. ·Amaral, e· tão bem
fundad.o. (Apoiados.} Era il)dispensável fazer estes:. protesto perante o Senado.
·.,
Sr. presidente, disse-se na casa, censurando a repartição· dos
negócios estrangeiros, que não havia razão dé se;. ter um. ministro
plenipotenciário no Peru, .quando se tinha apenas um encarregado
de negócios na Áustria, .que .é uma· corte parenta. Quem ass)m ra·
ciocina; permita~se-me que diga, desconhece completamente a· ma·
neira, as regras, os princípios por que se devem ·dirigir os governos
. ·, '· 1
•
relativamente às relações estrangeiras:..
·Não é a categoria dos governos· quem impõe a necessidade de
se .·nomear um agente diplomático de ·1.a, 2.a, ou 3.a classe; não; por·
que· se fora somente isso, os: governos poderiam fazer grande. eco·
nomia diminuindo as categorias de .seus agentes diplo'máticos. ·O
que impõe a necessidade de se nomear de unia categoria antes do
que !de outra é a importância das transações e dos negócios que se
tem de tratar.·
· ·'' · ·
Se nós tivermos; :senhores, negócios com o Japão, e esses negócios forem importantes, será preciso que para ali: vá um homem
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igualmente importante, e :,esse homem não há de ir revéstidà do
simples. caráter·. de .encadegado de· n·egóci·os,· ·ou de adido; ·ou de
secretário de legação; será preciso que vá revestido de ·tmi; caráter
que lhe dê à importância ·e· influência necessárias para tratar:> dos
negócios com vantagem pública: além ·de que, homens de certa
ordem·não: aceitariam.. categorias . inferiores;' ·
...
'
Por isto em ·g·eral, Sr. presidente, 'todos ·de.ixam àos ·governos
a .escolha dos· em'pregados, ·a· fixação 'de suas· ·categoriâs >'·'Eles' 'e::s6'
eles podem conhecer o que mais· corivém/'Para:que pbfs entrar·
nessa discriminação? Provou-se, pórveritura, qüe ·as· nds'sãs~·reláÇ:õési
com o Pér'u nãb são. de alta transéendé'ncia? Elas o ~ão com· toda· a.
América;·. É nesta parte dO' mundo que àtúalm·e.nte tembs :de·.tràta'r
e discutir os negócios de rríáis· elevado interesse. ·
·
··
E se ··v. E)<a. qu~r; .·sr: •. pres.idente,·: q'ue· eu· me . ·explique :.com
clareza, com mais alguma· profusão, direi a V.: Exa. quê o :Ped.t" deve
ter um min~stro residente tal qual existe nas r?P.~bli'cas. do sül; ~Lie·
a nossa· repr.esen:taÇão nos Estados Unidos. deve ser ·a. mais.: eminen·
te; entfetantd que, s.e me .pergur1tarem relativ.amente' AJstri·~ •. ci'I~·
rei' qu.é ~~ con'tento com üm encarregádo de negócios. Oh! 'se.nho~
res! o··sef a corte.parenta bu hão parenta n,ão é motivosuflciénte:.·
na·.opi~~i~ó· daq·uel~sq'üe .. conhecem· à n~archa desta· repartição p~ra
se nomear um embaixaçlor ou um minfstro plenipotenciário. '•·: '''
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·. :,· EiS'.. Sr. presidente, o modo por q~e. eu julgo' os atas dp gov~r~o,·
~is â raza~ por :que, não me.arrastaram.':as' vozes ~qui exageradas.do
patrona~o.
. .: "
.
. •...,;·,; ; .
.p _governq ~ny.st~ •e.aso ·não pra~icou; patronato algum! .Não Lhavia
r.~ médio, senãp np~ear. esse empregado çom 1.a categoria. Sal;>e:::o
Senado quem é o ,rrJinistro at~~lmente. rv:J: Peru? Eu era ministroi,çfps
negócio~·:e~tra,ngeiros em 1837 .e já ele exercia o cargo de ..enc~rre·
g~do de. negóc!os,, c,reio que nos EstadÇ>S .Unidos. Vejam ~- h:la.de·. e
o·.:t~n1po de serv!ç() que ele . d13ve te~ .. Jtavia.• de. ser mandado •.para:.o
Peru co111o enc~rregado de ;negóciosit~n9o Já..sido ministro·r~sid_ente·
em Espanha? Seria posto emAisponibiiJÇade para .• se nome.ar. um, em·
preg~qo subálterno .chefe .daquela . mis.~~o?,-Jirar~se~ia. :ufT1 . enca~re::·
gado de negócios do lug~r que ocupa Pé!ta ir para ali.? E gyem..o .suo,s.·
t!tuiria? Não seria . maior despesa? F()i) injusta··portanto.;: a c.ens~ra.
feita.
· ;·:· ::
O SR. PRESIDENTE. DO CONSELHO - Já tinha sido. ministro.
residente em Espanha em 1838.
. ,,,
•

•

•

•'

:

• ••

•

485

• 1. '

'

',.

'

•

' •

~

·'

O SR. MONTEZUMA ..;..... Sem dúvida alguma. • O Sr. Amaral ...
lembre-se· V. Exa. há quantos anos' o Sr. AmaraL está na carreira
diplomática?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Desde 1835.
O SR. ALVES BRANCO-- É verdade.
O SR. MONTEZUMA -. Nas cortes as mais importantes, em
momentos difíceis até em crises, esteve· o. Sr. Amaral ·r~gendo Ie·
gações. Havia de ir então para Montevidéu· como encarregado de
negócios; para Montevidéu, cujos negócios importantíssimos devem
merecer a maior atenção do governo! Que me impo·rta que seja corte
parenta, que seja um gÔverno dos mai~ poderosos e opulentos, se
eu nada tenho de importante gue tratar c·om ele! Se os negócios to~
rem comuns, ordinários, por :que não se. há de ter uma missão de
3.a ou 4.a ordem? Mas, quando se trata de um Estado onde o gbverno
brasileiro se vê na necessidade de ter 4 mil homens destacados, um
país a quem foi preciso dar auxílio desta.natureza, onde se tem des~
pendido somas imen~as, onde o prestígio do gove:r.no .brasileiro deve
ser também imenso, ~nde nada se deve deixar de· empregar para que
a dig.nidade do governo brasileiro seja igual à importância dos serviços prestados; onde por isso mesmo. devem ocorrer questões de
gravíssima dificuldade e importância ... · É Pé;lra este. país que :se
mandaria. um encarregado de negócios, homem de . pouca irnportân·
cia, que não tivesse já um nome que precedesse à sua chegada como.
tem o Sr. Amaral! Deveria i-r
diplomata qualquer, :sem nome, sem
prestígio? Não é, senhores, 'desconhecer . completamente a marcha
da repartição· dos negócios estrangeiros? Ou então Sr. presidente,
não há outra razão a dar .. ; são táticas, são alicêimtinas parlamenta·
res,:são tricas empre€)adas; Sr. presidente, para diminuir a força do
governo, para feri-lo tanto quanto se puder.
Nesta ocasião eu me lembro· de um dito de MonÚ1igne a úm
viajante. que pretendia ir para a Itália: "Não estudei a línguá · italia-·
na.: a primeira palavra· seja de que língua for que vos vier à boca,
pronunciai-a com a desinência italiana, e sereis entendido em Roma,
em Nápoles, na Toscana, onde qi.Jer que seja. " O mesmo s.eguem
os partidos: isto é, os partidos empregam todas as línguas: podem
exprimi·r-se por todas as bocas, todas expressões lhes são adapta:
das, e se os ~artidos têm ódios, se são baseados no rancor, e nas
fezes das paixões más, este dito de Montaigne terá ainda maior apli·
cação, não se escolherão os termos, não se refletira na prosperidade
da sua significação, nos objetos a que são aplicados; o que vier à
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se

boca é justamente o que
proferirá.
A não ser isto, como explicar
.
o que temos. ouvido
relativamente à repartição
dos ne·'
, no Senado
.
.
gócios estrangeiros?
A hora está adiantada, Sr. presidente, o que eu tinha ainda de
dizer não é de tanta importância, estou portanto satisfeito com o
que tenho dito em desencargo de minha consciência, e por· canse·
qüência paro aqui, declarando ao Senado que voto pelo orçamento
da repartição dos. negócios estrangeiros.
Julga-se- discutido o art. 4.0 e seus parágrafos, e é aprovado
com a emenda _d~ Câmara d~.s >Deputados.
O Sr. presidente dá para ordem do dia 16 na 1. parte,· a mesma
adiada, e a 2.~. parte o ~rt.. 5.0 .da proposta do. poder executivo com
emendas da Câmara dos Deputados marcando a despesa e fixando
a receitél para o ano de 1855 a: ·1856.
'
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Lêvanta-S'e a· sessão às 2 horas e 50 minutos.
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SESSAO EM .. '16 DE'·AGOSTO.DE 1854

Presidência do Sr.· Cavalcanti de Lacerda

.. ··,

····'

~

.

"

.

""

.'··

SUMARIO - Reforma de secretarias: e oútros::: Ois.:
cursos dos Srs. Jobim e. Vergueiro. Votação """'7. Orçamento
da marinha. Votação.
. · · · · . ·· . · .· · ..
As 1O 3/4 horas, reunido número suficiente de Srs. senadores.
abre-se a sessão, lê-se a ata do dia 14, e é aprovada.
Segue-se o
EXPEDIENTE

O SR. 1. ·SECRETARIO lê um ofício do Sr. ministro dos negócios do império, acompanhando o autógrafo da resolução autorizan·
do o governo para reformar a aula do comércio da corte. -· Fica o
Senado inteirado~ e manda-se participar à outra câmara.
Outro do secretário da Câmara dos Deputados, acompanhando
a seguinte resolução:
.. A assembléia geral legislativa resolve:
"Art. L 0 - Fica autorizada a câmara municipal da corte .a incorporar uma compa·nhia para o fim de abrir a raa do Cano até ao
largo do Paç·o, dar-lhe em toda a extensão a mesma largura que tem
a dos Ciganos, a edificar de um e outro lado· novos prédios, segun·
do o prospecto ou prospectos que merecerem a aprovação do g·o·
verno .
.. Art. 2.
A companhia será obrigada ao cumprimento do artigo antecedente dentro de um prazo nunca maior de 20 anos, que
começará a·contar-se seis meses depois que esta resolução for sancionada. sujeitando-se no caso contrário às multas que lhe forem
arbitradas nos estatutos.
0

0
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"Art. 3.0 - S{ não for incorporada· a companhia dELq.Ue trata
o art. 1.0 · fica o governo autorizado a mandar abrira· rua do:ca'no até
o largo do Paço.
"Art. 4.0 - O. governo marcará o modo prático P.ara o começo
das edificações, podendo dividir a rua em diversos quarteirões e de~
terminar prazos pa:ra 'o respectivo ~largamente e edificação,,, não p()~
dendo poréf!t exceder do praz:o geral do.art. 2.0 •
·
·
"Art. s.o. -., Terão preferência_ para "se inscreverem como acio.nistas até o, valor de suas propriedades os proprietários das ·câsas. e
terrenos da, dita rua,, e 'os da$ casas e. terrenos que' sofre'iem desa·
propriação nàs ruas ··paralelas ·ou Úansv.ersais.
·
.
0
"Art. 6. - A companhia ficará exonerada· dos forós e laudêmios
que forem devidos à câmara municipal pelo prazo dos ·20 anos do
art. 2. 0 •
"Art. 7.0 - A companhia pode'râ desapropriar, ·se assim for necessário; a· todos os prédios da· rua: do Cano, e a· parte dos terrenos
das casas ou quintais das outras que· lhe ficam proximamente 'para·
leias ou transversais, tanto quanto baste para que as ·novas edifica·
ções tenham o fundo de 15 braças.
Todavia, se na opinião dos louvados a desapropriação da ·pa·rte
de qualquer prédio puder trazer a ruína ou inutilização do mesmo prédio, a companhia será obrigada a desapropriá-lo completamente.
"Art. 8.0 - O governo estabelecerá o processo para estas de·
sapropriações, e marcará as regras para .as indenizações dos pro·
prietários.
.
..
.,
11
O processo será sumaríssimo, e a avaliação para indenização
será no caso de falta de acordo entre o proprietário. e o agente da
companhia, .feita por· cinco árbitros, dpis nomeados·· pelo. proprie·
tário, dois pelo
agente
da companhia
e. um pelo.
governo.
,
.
.
.
. I
11
0
Não poderão. ser árbitros: _1. , os sócios da companhia; 2.0 ,. os
proprietários dos prédios .que houverem de ser desapropriados~ 3.0 ,
os vereadores da câmara m!Jnicipal. . .
. . . ·
.· .
11
Art. 9.0 - As desapropriações feitas. pela companhi~ .. e .as
vendas que fizer de terrenos . e pré~ ios ficam isentas de pagamento
da alsa.
"A companhia não ficará sujeita ao pagamento da décima urbana durante' o prazo de 20 anos, contados da· época acima desig·
nada, e isto tanto para os prédios atuais situados na rua do Cano,·
logo que os comprar ou desapropriar, como para os novos que cons· ,
truir.

489

"Art. 1O ~ A companhia será obrlgaçla ao. depósito de quantias
para ga~antia das presentes condições, ·que irá .perdendo sucessiva·
mente ou levantando no caso de infração ou desempenho. de.las.
"Art. 11 ...;... Ós favores ·e obrigações desta· I.ei pãssam aós pos·
suidore·s .de terreno ou prédios comprados à companhia até .o··prazo
acima estabelecido.
··
·
·
·
· ·
"Art. 12 - A autorização da presente lei é. extensiva a· qual. quer
outra companhia que se possa· incorporar para o ·fim de regUlarizar
e dar maior largura à rua dos Latoeiros do canto 'da' rua· do. Cano até
o largo da Car'ioca, 'e dàí ao da Ajuda pela· ru'a da'Guar(fa Velha a eri·
centrar o mar.
· ···' ·:
·'
··
"Art. 13 -·Ficam ·revogadas:todas as disposições em cçmtrário.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 12 de agosto de 1854. Visconde de Baependi, presidente. - Francisco de .Paula Candido,
1.0·secretário·. - Francisco ·Xavier Paes Barreto, 2.0 secretário. "
A· imprimir·.. · ·
. · .·:
Uma representação da câmara.. municipa.l da .vila do Jaguarão,
da província do Rio Grande do Sul,~pedin.do. medid~s legislativas para
que os mun.icípios possam ser repres.entados nas assembléias p·rovinciais ..-.. À comissão de con~tituição.
· .
•

'

'

'

.••

I

•

'•

•

•

,

_,

•,.•

•

O SR. 2·.~-SECRETARIO lê: o seguinte parecer:
"A comissã·o de marinha e guerra, a· ·quem foram· remetidas as
emendas oferecidas na discussão da lei de fixação dá forças de
terra, .em sessão de 8 do mês findo, considerando que os filhos de
indivíduos que têm certo grau de nobreza e de. fortuna, se reconhecem, no exército,. 1.os e 2.os cadetes, e soldados· particulares; que a
esta última class~ pertenciam na extinta 2.11 linha ·as· pessoas que se
achavam naquelas circunstâncias; e qüé a guard'~fnacronal estando
sújelta à disCipHna do exército;· quando em serviço· de· corpos des·
tacados, nenhuma razão existe para que então deixe de ter as mes·
mas distinções e regalias de que goza o exército, é de parecer que
seja adotadaa seguinte resoluç~o: . .
.
.
A assembléia geral legisfativa resolve:
11

•

•

. "Art. 1. Os gua~das nacionais .que tiverem as circunstâncias exi·
gidas pela lei para ser no exército 1.05 e 2.os cadetes e s.Ç»ldados par~
ticulares, poderão ·reconhecer-se particulares, e, qu.~ndo em serviço
do corpo de destacados, gozarão, das mesmas distinções e regalias
que os soldados particulares do exército .
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"Art. 2.0 -:--As provas e declarações para o reconhecimento dos
particulares serão feitas pela forma estabelecida nos regulam~ntos
do governo. .
_
.
.
.-"Peço do_Senado, 14 de agosto de 1854. ~Marquês-de Caxias.
-- M . F. d~ Souza e Mello. --:: Hollanda Cavalcanti . "- .
. A- imprimir.
.
O_ SR~ DANTAS - Sr. presidente, há. dois anos apresentei .um
projeto relativamente à aposentadoria dos empregados ,da casa;· esse
projeto _creio. que foi à comissão- de constituição, e até hoje ainda
sobre·- ele n~o se. deu parecer algum.
. Não s~ :·sabe quem deve aposentar os. empregados da casa; en·
trf}tanto o~ temos com ·28 anos~d_e serviço, e se não agora, mais. tar·
de ter,ão de p~dir a sua aposentadoria;· Mas, não havendo. uma lei que
regula isso; o resultado será o que já tem sido: eles vão retirando-sef
mandam uma certidão de que estão doentes, não comparecem mais,
e assim fi,cam aposentados de fato.
Peço pois a V. Exa. que recomende à nobre· comissão de cons·
tituição que apresente seu ·parecer acerca do ·projeto a que. me refiro.
t preciso que estabeleçamos os cas·os em que devem ser aposenta·
dos os empregados do Senado ..
O SR. PRESIDENTE- Os .senhores da comissão de constituição
ouviram· a exigência que acaba de fazer o honrado membro e a to·
maram na .devida c·onsideração.
Procede-se ao sorteio da deputação que. tem de receber o mi·
nistro da marinha, e saem eleitos os Srs. Jobim, Montezuma, ·e- Pi·
menta Bueno.

ORDEM DO DIA
Segue-se a 3.a discussão adiada na sessão do dia 14,:dos artigos
aditivos destacados da lei do orçamento de 1854 a 1855, e as emen~
das élPrçwadas na 2.a discussão. .
· · ·
O SR. JOBIM - Pedi a palavra para dizer pouco em relação a
dois objet()S de que tratou a- nobre .comissão de fazenda.· no projeto
que _está em discussão.
,
Um do~ pontos sobre que vou dizer alguma coisa ·é relativo à
supressão. da. despesa necessária para _a _ construção.. ou. para_ se ~co~.
meçar a construir edifícios em -que-tenham de funcionar .as . faculda·
des de medicina e de direito do impé·rio .. Esta idéia foi e~pressamen·•
te consignada em um dos artigos -aditivos que vieram da Câmara dos
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Srs. Deputados, e a comissão propôs a sua ·s-upressão fundada nas
seguintes razões. (Lê.)
Ao mesmo tempo que a nobre comissão propôs a supressão des·
ta proposição tendo em vista, como· ela diz, que não· sendo possível
acudir simultaneamente a todas as despesas, cumpre 'dar preferên·
cia às mais indispensáveis, em cujo caso não julga a médida de que
trato, vejo que no relatório do Sr~ ministro do império se diz em
contrário a isto o seguinte .. (Lê.)
. Senhores, o Sr. ministro do 'império é o primei !'lo a reconhecer
no seu relatório que esta necessidade é urgentíssima, sobretudo de·
pois da reforma das ~scolas de medicina .. É pois uma contradição
singular, que tendo dado o governo' um desenvolvimento muito maior
a estes estabelecimentos, não se lhes dê os meios para ql.le possam
funcionar.
A escola de medicina da corte está dividida em três repartições:
há uma no Castelo, onde se ensina· anatomia e as ciências que mais
dela dependem, ou da presença de cadáveres.
Outra na Misericórdia, e outra em uma casa da rua dos Barbo·
nos. Estas divisões trazem grande aumento de despesa, ·porque é
necessário maior número de empregados, e a. fiscalização destes
serviços não se pode fazer como c·onvém.
A mesquinha ·casa em que este estabelecimento se acha, na rua
dos Barbonos: tem unicamente três salas, sofríveis, que não podem
admitir todos os alunos, muitas vezes eles ficam de pé porque não
têm lugar para sentar-se; o Senado sabe que só o 1.0 ano costuma
ter cerca de 80 alunos, a escola é freqüentada por 300 e tantos, e a
aula de anatomia não tem espaço para todos, além de ser a casa
muito imprópria.
O estado atual não pode de modo algum continuar; daí resulta
grave prejuízo· para o ensino, porque o pessoal hoje mais avultado
não pode cumprir bem as suas obrigações, nem há espaço bastante
para os laboratórios e depósito dos objetos de química, de física, de
farmácia, de matéria médica, etc.
Era melhor que antes se tivesse suprimido parte do serviço des·
sa repartição do que tê-lo aumentado consideravelmente,· e não se
lhe dar os meios indispensáveis para desempenhá"lo; é uma contra·
dição que não pode ser sustentada. De que serviu aumentar-se o
número das cadeiras e mandar-se vir grande quantidade de instrumentos de física que custaram quase 4:000$, para estarem acumula·
dos em uma sala, perdendo-se, enferrujando-se, sem que seja possí·
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vel nem ao menos abrir esses c~ixões, porque não há espaço para
isso?
·
Não se. tem podido achar· uma casa com as proporçôes necessá·
rias para. semelhante estabelecimento; e acresce qu.e. aquela· em que
ele se acha ameaÇa ruína, como tive ocasião de mostrar ao Sr. mi·
nistro do império, que lá foi em pessoa examinar tudo, e .ficou admi·
rado de ver O estado desta casa, tendo já anteriormente mandado Urn
engenheiro examiná-la, o qual reconheceu que 'havia de mais um s()·
tão ou torreão no centro tão estragado peio cupim que cqm .qualquer
vento um pouco forte pode vir abaixo .
. Como .Pois se propôs a supressão de toda e qualq~er despesa
a este respeito, quando até se dizia que ela sairia dos 500 contos
designados para obras públicas, e sendo esta despesaurgentíssima?
Portanto eu. proporia. o restabelecimento da proposição vinda da Câ·
mara. dos Srs. Deputados a este respeito.
O SR. PRESIDENTE - Mas agora recordo-me que essa autori~
zação não foi aprovada, passou uma emenda da comissão, portanto
não está em discussão. Todavia, se o Sr. senador quer mandar ai~
guma emenda reproduzindo essa medida ...
O SR. JOBIM - Não está em discussão o projeto todo?
O SR. PRESIDENTE - Só o que .foi aprovado na 2.a discussão.
O SR .. JOBIM -Então proponho o restabelecimento do artigo:
posso mandar uma emenda para que seja restabelecido.
O outro ponto sobre que direi ainda alguma coisa é a respeito
da despesa de 15:000$ que a COfJ1issão adotou para ser.em criadas
duas faculqades de teologia em do.is; seminários episcop~is que não
são designados no projeto. Parece-me, senhores, que melhor proce·
deríamos Úatando de coisas desta. nátureza que devem ser pela sua
importância muito consideradas, se marchássemos paulatinamente,
porque muitas. vezes do princípio. destes estabelecimentos depende
todo o seu futuro. Ordinariamente assim é,. o princípio deles decide
da sua sorte futura; aquele que ,começa mal, tarde ou nunca s.e en·
dkeita. Primeiramente perguntarei que necessidade temos de prin·
cipiar logo por duas faculdades de teologia? Não é melhor que co·
mecemos por uma só, e que esta única faculdade, depois de criada
no Rio de Janeiro e de estar em boa marcha, fosse seguida da cria·
ção de outras nos lugares em que· melhor conviesse?
Além disto, senhores, como é que a nobre comissão adotou a
idéia de terem estas faculdades de teologia sua sede em dois seminários episcopais, e sem ao· menos designar quais eles sejam? Na·
.

.
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turalmente "há de ser um deles seminário episcopal de S. José do
Rio de Janeiro, e algum outro, da Bahia, por exemplo: mas, Sr. pre·
sidente, como é que podemos dispor para este fim cie' ·estabeleci·
mentos puramente episcopais, e que têm um destino especial?
O seminário episcopal do Rio de Janeiro foi fundado há mais de
cem anos por D. Antonio de Guadalupe, bispo dô Rio de Janeiro,
sem intervenção ou sem adjutório' algum do poder temporal; depois
foi sempre ·dotado e engrandecido com dinhekos da mitra,· e' tão liga·
da era a administração dos seus bens com os da mitra que assim
como os bispos o socorriam nas suas precisões,· assi,m'também fa·
ziam às vezes entrar as suas sobras :'para' a· caixa pi à dos" mesmos
bispos. É pois este estabelecimento uma propriedade particular da
mitra, e estado nada ·tem nem pode ter com ·a sua administração.
Como pois ~á de o governo estabelecer ali ~ma faculdade, corri empregados'públicos, que só ele tem e deve ter o direito de inspecionàr
o governar?
E como há de ir confundi·r tambérfr estes estudos superiores
com os estudos secundários, que são os que se ensinam· de ·um
modo especial naquela casa, acrescendo apenas o. que é absoluta·
mente necessário para se ordenarem os que· querem ordenar-se?
Lembro-me que quando, pela priméka vez, haverá. 6 anos, aventou-se
esta idéia de se colocarem novas cadeiras naquele seminário, com
o fim de criar ali uma faculdade de teologia, o 'digno reitor que então
servia, que era o atual. bispo do: Maranhão, opôs-se múito, po,rque
entendia que semelhante medida era contrária à disciplina que .deve
"existir naquela casa; sendo melhor que fosse ela regida por uma
única autoridade da mesma origem; e que se não confundissem dentro dela os estudos secundários ·com os estudos superi·ores· ·e muito
numerosos qué devem constituir uma faculdade de teologia, porque
desta confusão não pode deixar de resultar desagrados e conflitos,
que devem ser C·OntráriOS à boa marcha dàquéla casa.
.
Demais, senhores, não achO.: de modo ·algum conveniente que
o governo seja revestido da autorização de criar estas repartições
sem serem designados os funcionários com que elas devem ser cria·
das. Julgo que aquilo que ultimamente se fez na Câmara dos Srs ..
Deputados relativamente à academia das Belas Artes é" o que se deve
fazer também a este respeito.· Devemos estabeleper reg,ras não só
a respeito da localidade que estas faculdades devem ocupar, como
também acerca da maneira de serem nomeados os seus professores.
do número de cadei,ras, etc.
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·· Tendo de criar~se uma faculdade de teologia aqui rio . Rio de
Janeir·o, não seria ~mais acertado que· este· estabeleCimento . tiVesse
a sua ·sede· ·em algum dos melhores conventos que existein ;'nesta
cidade, como ô de Santo Antonio,·ou antes (fde S; Bento? Não seria
isso muito melhor do que ir-se perturbar a boâ ôi-'dem que·:existe em
uma· casa que tem· um destino e um goveh1o ·espécial, e que sem
dúvida não .temtodos os· comandos· necessários pará>oútro destino
muito:,diverso? Não será valios·a á opinião do·:·sábio:bispó do Maranhão, quê por tantos anos góVer'n·ou ·aquele ts'e'rrilriário? · · · ·
,,

de

•. , .

'!

'

•

Além ;disto, . senhores, não .POSSO
mod.o rienhu~ ~con'cordar
com o arbítrio ~bsoluto dado ao ,governo .para criar . tais estabelecimento~ co~o.ent~nqw. Embwa a8a:r.~ç~.hoje·n~ no,s.sopa:~s,. uma espécie .de cruzada .fatal com o, .fill): dE} ac~bar·se com.· os. CÇ)nqursos,
particulàrmente' nas .matérias. do ensino sup'erior, s.émpre .m~ opo.rei
com todas· .as força~ .a ·semelhante idéia funesta, .porque
exem·
pl·os trazidos da. Alemanha e de out~os países .com qÜe sê. argumerúa
não podem '.te·r aplicaÇão alguma ao Brasil, .. além. di.. oufra~ ,razões,
por uma muito simples, e vem a ser, que. o nosso governo.,J)or mais
bem. intencionado que seja .a este. respeito, não tem. nem 'pode ter
as informa'Ções indispensáveis
parà bem guiar-.se
nestas
n·omeaçõe's,
.. '.
·.
uma vez suprimidos os concursos.
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Naqueles países civilizados da Europa o governo tem muitâs in·
formações valio~as; pÓrém no Brasil o que vemos nós? Uma áu·rea
popular, é· verdade, mas esta áurea muitas vezes não terri :fundamen·
to algum, examinada de perto reconhece-se que nada vale'/ Não vemos nós pessoas· que vão fazer uma viagem à Europa, páràvóltarem
dessa viagem ·dê poucos meses com u'm título adquirido quein' sabe
como;· e ·que apenas cá chegam ·revestem-se de certa preten'são
da màior do : que· qúándo · quiseràin · talvez ·reformár sérrf 'miss'ão o
n'osso cleroi~·fazemdo convocações·: de sacerdotes \ielhôs' e réápeitá~
veis; sem ver, que nesse procedimento havia desatençãd ao· chefe
desta Igreja, o·u pelo menos pouco circunspecç.ão! 'Aii:lda bem· que
um deles animou-se a· perguntar: quem sois vós?' Que direito tendes
para fazer esta convocação? Que é do nosso bispo? Quem pode fazer
reuniões tais com proveito senão pelos mei·os qué :~l'.lgreja, ordena?
Então·tudo se desfez; mas estes' fatos e alguns: eséritos· Já deram a
algué'm o direito e ser preconizadO com·o. urri grande ;h.~mé~? Creio
que não; entretanto o governô talve~ não deixe de levar·s:e por esta
área. E como resistir-lhe? Com que meios?

·ain-
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A área popular ao nosso pais, apesar de ousada, não tern valor
algum em matérias eclesiásticas, 'falta~lhe o fi.ui~amento essencial,
que são as corporações ci.entíficas convenientemente organizadas:
são elàs em tudo o principal meio regulador para os governos; e onde
estão elas no nosso. país?
·'
Além disto, pelo modo porque o ,ensino se faz .. entre nós,: o sistema de nomear o governo os professores a seu arbítrio, particularmente quando se trata de um estabelecimento inteiramente novo, é
um sistema completamente destr.uidor destas . instituições logo ·rio
seu começo, porque o governo não tem nem pode ter por si a sabedoria ou a· onisciência· necessária pará ao mesmo tempo' que acode
a todos os ramos do serviço público; acert~r na escolha tãó difícil do
melhor entre milhares e milhares de pretendentes. que logo aparecem
e o perseguem; guia-se então por iÍlformações pa'rticulares:, que quase
nunca são exatas, porque não tem ·nem ·podem ter um 'fundamento
sólido, o seu único fundamento é 'o ser o indivíduo apregoado por
algum amigo, por algum apaixonado ou protetor particular.
·
Mas ·quando são as corporaÇões científicas que dão a área, e
quando de mais à mais o indivídUo que tem de ensinar vai compare··
cer perante uma mocidade que tem o arbítrio êle segui-lo ou deixar
de segui-lo, quando enfim o ensino é livre. e o estudante tem o direito de ir procurar a sua instrução ·onde a acha' melhór, embora o
governo. não acerte em uma ou outra nomeação, o abandono-dos alu·
nos é um corretivo tão forte, tão poderoso dos abusos do governo,
que.o mesmo professor não se anima a continuar. Tivemos· no nosso
tempo, em Paris, um exemplo notável do. que digo; lá o ensino é
inteiramente livre: o governo nomeou um indivíduo que a mocidade
francesa entendeu com razão que lhe. não servia, porque não tinha
nenhuma d~s condições indispensáveis para fazer um bom professor,
e o que aconteceu? Voltaram-lhe as costas, ningué·m depois de o co·
nhecer o queria ouvir, e o governo viu-se na nece~sidade de demi·
ti-lo, ou ele mesmo de pedir a sua demissão;. o certo é que ele não
·continuou a ser professor.
Digo pois, senhores, que para o preenchimento das .cadeiras
das faculdades que vão ser criadas, o governo não pode .ter. outro
meio de informações senão os. concursos, e porisso era necessário
que estabelecêssemos o mod~ porque essas faculdades devem ser
instituídas. Se hoje se quer fazer acreditar que os concursos até
aqui feitos têm sido maus, não podem sê·lo senão pela sua forma,
nome então o governo esses juízes, mude-se-lhes a forma, mas pres'
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cindir inteiramente. deles .entre nós é ·matar as ciências. Creio -que
procedendo-se ;,a.ssim, dando-se nova; organização ao .juri dos càncursos. se acert~rá t:nais facilmente. do .qur3 ficando o governo com o
arbítrio absoluto de .fazer essas nomeações c·omo bem quiser.
N'ão pens.e alguém que, no que digo, faço alusãÓ às nomeações
ultimamente feitas pára os. cursos: jurídicos e as faculdades de .me·
dicina. Nada tenho a dizer. contra essas nomeações.,' foram .toda-s
ótimas. os no111eados. são todos dignos do magistério .. Mas a res·
peito destas nomeações havia um caminho por onde o go~erno se
pudesse guiar; es.ses· moços tinham estudado nos cursos jurídicos
e nas faculda~~s de medicina,haviam tido uma longa vida esc()lar, e
nessa vida.sabia·se
qual foi
o ,seu
procedimento,
quais as suas notas,
.
'
'
.
e que eram dignos. do magistério.
. .

...

,.

'

'
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Mas a rés peito ·das novas faculdades, tendo: o governo o ·arbítrio de nomear, qual será a conseqüência se estas nomeações não
forem acertadas, sendo a nossa mocidade obrigada ao pcu1to/isto 'é,
ao cativeiro de aturar os professores, sejam bons ou sejam maus?
Se o governo não acertar, como é muito natural que não acerte, porque não tem os precedentes que tinha acerca das escolas de medicina e cursos jurídicos, o que acontecerá? É que essas instituições mal começadas acabarão da mesma maneira, nunca poderão
melhorar.
Uma vez que os primeiros professores sejam maus, continua·
rão no mesmo estado, porque aquilo que é de sua natureza mau
nunca muda, até que venham a jubilar-se; e não ·sei se mesmo nesse
tempo haverá esperança de que haja· homens realmente habilitados.
Também não sei se entre nós já existem realmente estes homens
habilitados para todos os misteres deste ensino, que sejam capazes
de ensinar com perfeição as matérias necessárias para uma facul·
dade de teologia, mas enfim, por meio dos concursos se ·reconhe·
ceriam melhor as boas dis'posições. ·
Eu quisera pois que na criação de uma instituição inte.iramente
nova entre nós se procedesse COJT)O ~e procedeu quando foram cria·
das as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. O nobre
ministro que então õcupava a repartição no império tinha pleno poder
para nomear a quem bem lhe aprouvesse sem. concurso, mas enten·
dendo em boa consciência que não ti~ha as habilitações necessárias
para escolher entre os milhares de pretendentes que se apresenta·
vam, o que fez? Nomeou uma comissão de pessoas mais habilitadas
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do que ele para julgar,- perante as quais deviam compare·cer em con·
curso aqueles que pretendessem entrar ·pára'o ·magistério~
'
Ce.io que não houve nessa 'época médico nem crrúrgião algum
que não quisesse ser nó meado lente' de qualquer 'da~ escolas de
medicina; entretanto o ·concurso que essenobre rriinistrô ·estabeleceu
e contra o· qual muitas pessoas clarnaáim, foi '()'meio 'salvador dessa
instituição, começou por afugentar a . mUltidão de. nulidades impor·
tunas que· tinham bons patr·ono·s, ·e ·foi·· por ·ondê· se conheceu quais
as pessoas que· se achavam mais habiÜtàdas .·
·· ·
Portanto, não estou. disposto a. dar o .meu . assentimento .a esta
proposição de criarem-se tais faculdades: sem cj'úe ~se designe não
só o local em que dêverri funcionari como também· O. modo porque
as nomeações devem ser feitas, que· é o concurso,. Ünic'o melo de
serem elas criadas com proveito. Eu proporia:a suprE:!~são deste ar·
tigo, a fim de que em época mais conveniente e C·Onl ffiais descanso
organizássemos um projeto em que se desse mais desenvolvimento
a esta matéria. Temos passado tanto tempo se~. ·e~t~s faculdades
de. teologia, por mais um ano, que' mal ~os po~e- daf. vir:? .· .. ' ...
Acontece-nos. agora a este respeito o _que ·a~onteceu em·· Portu·
gal com o ensino da medicina legal .. Era um ensino adotado. havia
mais d_e 300 anos por todo o mundo civilizado, como uma .condição
indispensável para a boa administração da Justiça, particularmente
na parte criminal; entretanto n.a. universidade de Coimbra não havia
uma .cadeira deste ensino! .Só depois que grande parte da mocidade
portuguesa foi obrigada a emigrar, e viu o que se passava no mundo
civilizado. a este respe.ito, a grande importância em todo ele daquela
ciência, é que em Coimbra os estudantes de medicina tiveram uma
cadeira que a ensinava, e ,então já não foram estes sós os -obrigados
a estudá-la, também os. de direito foram obrigados a aprender me·
dicina legal; então inundou·s~. o país neste ensino, que estendeu-se
até às escolas secundárias; entr~tanto que antes não. se reconhe·
ciam as suas vantagens!
E ainda hoje vê-se os tristes efeitos desté atras-o pelo nosso.
código criminal, que bem 'mostra que quem' o fez não tinha idéia
exata a este respêito; e o que mais é quando apresentei aqui um
projeto modificando algumas das suas disposições, e unicamente as
. que têm relação com a ciência médico-legal, foi esse· meu· ato taxado por muitos de usurpação aos direitos dos senhores que se ocupam da jurisprudência. Nem se reconheceu que tal usurpaÇão não
existia! Quanto ·à acusação que também se fez aqui de que· há aí ai·
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gum· galicismo;,: nã6· sei se é. bem :fundada~ mas :em tese, me parece
tamoém injusta·.:·Não insistirei· sobre este assúnto; porqué'não. qúefo
tomar tempo ao Senado, nem vem agora a propósito·~~Aqur~terminô;
e parec·e~me que o' Sénadoou ·mesmo :o governo não,deixará<de tomar em consideraÇão· o que expus:.··
..
.:... :.,
· ;:··
· ·o SR. VERÇlUEIRO·- Continuo a ·opor-me a·essa·autorizaçãô,
ainda que •me vejo :~em grave apuro. ·O fundamento ·quê. têhho-~p~ra
me apoiar· é ser. ela·· contra a ·con·stituiÇãó; niâs álsto · respóndé~se
que muitas autorizações ·têm sido concedida~. e '·parece.: quê: sê eh·
tende ~que é:ofender o Senado dizer. que; hissó se próêedeu' maF~ or·a,
como nie héi'de eu haver neste casô? Reputa-se. ofensa ao; Senado
dizer:se que esta· autoriza·ção é ·cofltrá· a constituição; o Senado tem
concedido rmiitas, ·logo ofende-se ·~o senado ;em .. dize~ qúe 'ele tein
obrado contra a constituição. Vejo~me em· apuros; rêplto, e com vi o·
lência falo .nisto: Mas, pondo em colisão· o 'SenadO êom::a consti·
tuição, préfi'ro a constituição: é à·•régra~:das: regras. 'Oúantó à prática do Senado, ela ainda não tem 100 anos, o ·qi.Je ·entrê :nos consti·
tue o di'reito' consuetudinário: e n·ão há direito contra.á.constituição,
não o reconheço. Por isso hei de cémtinuar à opor-me a estas autôri·
zações; não qüero de modo nenhum ofender ;o Senado, quero ;sustentar a. constitdiÇão. .
··
·' · > ;. · ·
·
· Não tenho argumento novo para sustentar· a minhà proposição
de 'que' a .autorização à contrária à constitução; já disse 0: que
podia dizer, o que não tem sido respondido: .a constituiçã'o>só concedeu o poder de fazer leis à assembléia geral, e o direito de as ·exe·
cutar ao governo, fazendo este os regulam~litos necessários· para a
boà execução. Temos pois a examinar se o" que se vai conceder ao
governo é qúe ele· faça uma lei(se assim é,, não· o podemos conce·
der pOrque a constituição não quer, não quer ·qüe quem 'executa a
lei seja aquele mesmo que· a faça;: constituiu· os dõis·;;·podêres legis·
fativo· e· exêcutivo sepáradós, declarou isto. como' :fundamentO de
toda a ordem constitu-cional·~··· Agora, ·se o que· o gov~rno tem a fazer
é regulamento, não precisa de autorização ·para' isso:· é ·coisa pueril
autorizá-lo· a·: fazer aquilo pará que está autorizado. :..... :. · .: .
Parece que o nobre senador por Pernambuco quiS levar a questão a este po'nto; que o que era primithio do corpo legi'slatvio era
dar o dinheiro; que, dado este; está o governo nas· suas :atribuições,
porque para marcar os ordenados fica autorizado. Mas .,o· nobre se·
nadar não se· lembrou que no mesmo artigo em que i constituição
faz privativo da assembléia· geral m~rcar os ordenados,· está tam-
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bém a atribuição da mesma assembléia de criar empreg<;>s: se dá
o dinheiro, também cria o emprego, e ambas as coisas são de, sua
exclusiva atribuição.
"
Disse-se que er.am ambíguos os limites entre lei e regulamento.
Não duvido que haja alguma dificuldade de extremar os limites que
al.gumas vezes se reputa objeto de lei o que é ·de regulam.ento, ou
vi ce-versa; mas no caso de que se trata, a questão é muito expressa,
porque criar empregos e dar ordenados é objeto de lei.. Supo~to que
a constituição não def!nisse bem o que era objeto de lei,. estabele·
ceu alguns casos em que não resta dúvida nenhuma; ~um 9etes é
a criação de empregos. Logo nãq pode esta matéria entrar .em regu·
lamento. Se é objeto de regulafTJento, a autorização não é. necessária; se é de'lei, nós não podema,s aumentar as atribuições do gover·
no porque estão definidas; nen.hum dos poderes constituídos pode
exercer mais poder do que o que lhe está marcado pela .constituição;
um poqer n~o pode tirar de si para dar a outro, porque é transtornar
o fundamento de toda ordem c.onstitucional. ·
Não. posso pois concordar de modo nenhum. em Qlle se dê semelhante autorização,. embora me argumentem com muitos exemplos.
Eu reconheço· que os têm hayido, mas também me lembro de que me
tenho oposto; não vou portanto contra a minha opinião .. O que se
tem passado no Senado a este . respeito não tem sido pelo . meu
voto. A constituição é clara, não pode haver estilo ou repetição de
abusos que a possam revogar. Se nós .admitíssemos que a consti·
tuiçã~ e as leis podiam ser revogadas pela repetição. de abusos,
onde ia a constituição e as leis? Sancionava-se quanta irregularidade
tivéssemos cometido. Eu vejo que quando tenho notado alguns atos
reprovados que o governo tem come~id(), diz·se·me: "No vosso tem. po fez-se o ~!lesmo. " . Eis a justificação! Ora, vamos admitir esta
teoria, onde estarao. as leis, se os· fatos prevalecem contra .elas?
Semelhando modo de argumentar é lançar todo o direito escrito em
uma confusão, na qual ninguém o entende mais. Se nó~ substitui. mos os abusos às disposições clar_as da constituição· e das leis, não
temos mais nem consittuição, nem leis. Voto. portanto contra esta
parte do projeto.
Quanto à outra questão que se moveu sobre as faculdades teo·
lógicas, sou da mesma opinião do· nobre senador pelo .~spírito Santo.
Se ainda não temos nenhuma, para que havemos de c.riar duas? Uma
é muito suficiente. Demais, eu não creio que esteja o . Brasil tão
desprovido desse ensino como se têm inculcado, julgo que todos os

soo

seminários têm aula de teologia dogmática e moral e história ecle·
siástica; mesmo onde não há seminário algum há estas aulas. Algumas assembléias provinciais, quando lhes competia tratar deste
objeto, criaram estas três aulas; em S. Paulo foram criadas, e pare·
ce-me que continuam. Não é pois tal a urgência que seja necessá·
rio criar já duas faculdades teológicas; e penso que em todo caso
era bastante uma. Não porque uma possa satisfazer a instrução do
clero brasileiro, o Brasil é muito extenso, nem todos p·ode.riam vir
instruir-se no mesmo lugar. Mas,· se os seminários oferecem meios,
os que precisarem de mais alta ·instrução podem· ir à faculdade; em
todo o cas·b não julgo que seja necessário mais que uma, há de ficar
isso bastante mente suprido· pelos seminários em que parece que se
vai cuidar. Mesmo em S. Paulo, onde não há seminários, criaram-se
as três aulàs·de que falei; uniu-se 'então isso ao cabido para ficar o
negócio mais ·econômioo; proveram-se logo as cadeiras em pessoas
idôneas, e deu-se a direção a um cônego mediante uma gratificação,
e o ·estabelecimento vai muito bem.
Não há pois essa urgente necessidade; parece mesmo imprudência começar já ~dr duas, não havendo nenhuma. Porl:antd, se· apa·
recer emenda hei de votar· por ela. '
Não há pois essa urgente necessidade de criar já dl.las' faculdades; parece' mesmo imprudência começar já por duas, não :havemdo
nenhuma. Portanto, se aparecer emenda hei de votar por ela. ·
Consta achar-se na antecâmara o Sr. ministro dos ·negócioS ·da
marinha, é· introduzido oom as formalidades do estilo, e ·toma as~
sento.
Segue-se o art. 5.0 e seus parágrafos, com as emendas
·Câ·
mara dos Deputados~ da proposta do poder executivo com :as· refe~
ridas emendas, marcando. a despesa· e orçando a receita para o ·âno
1
de 1855 a 1856.
Julgando-se discutido· o artigo e os parágrafos reth·a~se O Sr.
ministro, é aprovado o art. 5.0 e seus parágrafos, côm as emendas
da Câmara dos Deputados.
· O SR. PRESIDENTE declara esgotada a imatéria e dá para ordem
do dia a, 2.11 discussão doart. 6.0 e seus parágrafos da propostá dà
poder executivo e emendas da Câmara dos Deputados, marcando a
despesa e orçando· a receita para o ·an·o ·de 1855 a 1856.
Levanta-se a sessãó ao meio dia.

da
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SESSAO. EM 17 DE AGOSTO DE 1854 .
Presidência do

Sr. · Cavalc'anti de Lacerda· ·
i'·.

e 3 quartos, reunido '~úmero sufiÇiente, de' Srs.
senadores, abre-se a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. ·

o horas

ÀS 1

EXPEDIENTE
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê um ofício do secretário da Câmara
dos Deputados acompanhando a .resolução. seguinte:
"A assembléia geral legislativa resolve: ...
"Artigo único. - Fica aprovada a pensão anual de 1.:000$, con·
cedida por decreto de 14 de julho de 1~54, ao coronel da guarda nacional da província de S. Pedro, Man()el Adolpho Charão, revogadas
as disposições .em contrário."
··,
"Paço da Câmara dos Deputados, em 16 de agosto de 1854. Visconde de.· Baependi,. presidente. ---:- Francisco de Paula Cândido,
1.0 ·Secretário. - O côneg-o, Feliciano .José Leal, servindo de 2.0 Se·
cretário.".- A imprimir. não o estando.
.
O SR. MENDES DOS SANTOS, como relator da comissão de
redação, ;requer que a mesma co111issão seja autorizada. a separar
as matérias dos três últimos artigos constantes do projeto dos artigos aditivos destacados da lei do orçamento de 1854 a 1855, que
foram aprovadas pelo Senado, por não terem relação .com os artigos
autorizando as reformas das secretarias do império, justiça, estran;.
geiros, etc~
.
Sendo o Senado consultado, decide afirmatlv~mente. ·
Procede-se ao sorteio da deputação que tem de receber o, Sr.
ministro· dos negócios da guerra, e são eleitos os Srs .. Mendes dos
Santos, marquês de ltanhaém, e Manoel Felizardo de Souza e Mello.
'

'

502

Constando achar-se na antecâmara o Sr. ministro da guerra, é
introduzido com as formalidades do estilo e toma assento.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Entra em 2. 8 discussão o art. 6.0 e seus parágrafos com a emenda da Câmara dos Deputados da proposta do poder executivo e emendas da mesma cân:ta~a, marcando a despesa e orçando a receita para
o ano de 1855 ac1856.
Não havendo discussão, retira~se o Sr. ministro. São por sua
ordem aprovados' o artigO e seus parágrafos com a emenda da Câmara dos Deputados.
Estando esgotada a matéria da ordem. do dia o Sr.. presi_dente
designa para.:a seguinte sessão: L~ e 2.a discussão da proposição.
da Câmara dos Deputados aprovando a pensão concedida a· b. Marianna Fellpa de Assis; 2.a discussão do. projeto da comis.são: de .cons·
tituição. autorizan.do o governo a .conceder carta de naturalização a
Em i lia EulaliaNervi; 1} discussão do projeto da comissão de· instru·
ção pública. autoriza~do o governo a mandar matricular no .1.~·.ano .da
escola de medicina do Riq de Janeiro a Antonio
de. Deus
.
- e. Silva; . 3.a.
discussão da proposição da Câmara dos Deputados autorizando o
governo a conceder carta de naturalização a .f0anoel Fra~cisco Ribeiro e outros; 1~a e 2.a discussão da. proposição da. mesma-câmara,
aprovando a pensão concedida ao guarda nacional Francisco Matheus
da Silva; continuação da 1.a discussão da proposiç·ão da Câma,ra dos
Deputados autorizando o governo a transferir para o cgrpo ~,E! erge:nheiro como alferes aluno o guarda-marinha Antor,io da Costa .Barros· Velloso, .com o parecer da comissão de marinha e gu~rrª .a tal.
respeito. ·Chegando o minis.tro, 2.a. discus~ão do orçamentq. da justi·
ça, e havendo· tempo 3. 8 ·discussão., do projeto substitutivo ,à propo~
sição. da· .Câmara .dos Deputados, erigindo em .matriz a cape-la. de
Santo Antonio dos Pobres.
Levanta-se a sessão ao mei·o dia ..
'

-
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SESSAO EM 18 DE AGOSTO DE 1854
Presidência do Sr ..Cavalcanti de Lacerda ..
As dez horas e três· quartos da manhã, achando;.se reunido nú·
mero suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, lê·se e aprova·
se· a ata da antecedente .
O SR. 2.0 ·SECRETÁHIO lê e aprova~se para irem para a Câmara
dos Deputados as redações apresentadas pela comissão de redação
das proposições aprovadas pelo Senado dos artigos aditivos. desta·
cados da lei do orçamento de 1854 a 1855: 1.11 , dando providências
sobre a venda dos bens e terras da capela de ltambé, ~a província
de Pernambuco; 2.11 , declarando que ficam compreendidas na disposiçãodo art. 12 da lei n.o 586 de 6 de setembro de 1850 as duas lo·
terias concedidas pela assembléia legislativa provincial do Mara·
nhão em benefício das obras do convento de Santo Antonio da capital da mesma província, extraídas nos anos de 1852 .e 1853; 3.a,
isentando a fazenda provincial de diversos impostos; 4.a, autorizando
o governo ·para reformar as secretarias de estado dos negócios do
império, justiça e estrangeiros, dar os regulamentos às secretarias
de polícia, a despender 15:000$ com o Instituto dos Cegos, 40:000$
com consertos e reparos de edifícios para os seminários. episcc;>pais,
e 15:000$ com a criação de faculdades teológicas em dois dos atuais
seminários episcopais.
Procede-se ao sorteio da deputação que tem de receber o Sr.
ministro da justiça, e saem eleitos os Srs. Mendes dos Santos, mar·
quês de ltanhaém, e Angelo Muniz.
Entra-se na ordem do dia, e anuncia-se achar·se .na antecâmara
o Sr. ministro dos negócios da justiça; é introduzido com as formalidades do estilo, e toma assento.
Segue-se a 2.• discussão do art. 5.• e seus parágrafos da pro·
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posta do poder executivo, com as emendas da Câmara dos Depu·
tados.
O SR. PRESIDENTE declara a discussã·o adiada pel~ ·hora, con·
vida a deputação para acompanh~r o Sr. ministro, e dá para ordem
do dia a mesma de hoje.
Levanta-se a sessão às 2 1/2 horas.
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SESSAO EM 19 DE AGOSTO DE 1854

Presidência do Sr. Cavalcanti · de Lacerda
SUMARIO - Orçamento da justiça. Discurso dos Srs.•
Montezuma,
Nabuco, Pimenta Bueno,. e Hollanda Cavalcantl.
.
.
As 1O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da antecedente.
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê o seguinte.

EXPEDIENTE
Um ofício do secretári·o da câmara dos deputados que acompanha a seguinte proposição:
" A assembléia geral legislativa decreta:
"Art. 1.° Compete aos tribunais do comércio o julgamento em
11
2. instância das causas comerciais. com alçada até 5. 000$000. Nesta jurisdição são compreendidos os comerciantes matriculados e
não matriculados.
"Os tribunais do comércio, para julgarem em 2.11 instância, se
comporão
dos seus membros ordinári·os e de mais três. desembar.
.
gadores na capital do império, e dois nas províncias, os quais serão
designados pelo governo dentre os da respectiva relação.
"A forma do· processo para o. exercício desta nova jurisdição
será ·estabelecida pelos regulamentos· do governo.
,. Art. 2.0 Nas províncias onde existirem relações serão estabelecidos tribunais do comércio, se o governo julgar conveniente.
"Art. 3.0 Para julgamento das causas comerciais em 1.11 instância serão nomeados. juízes de direito especiais nas capitais onde
funcionarem os tribunais do comércio.
.
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..

"Art. 4.° Ficam r~vogadas · a~···leis .. em .· colltrá~iÔ. ·. .
.
Paço dá câmara dos deputados,· em ·ia de· agosto d~ J854:. ~
Visconde de ·saepEmdi,. , presidente~· - FrancÍsêÓ·.:ci~ ·Puaiá-Cândido,
1.0 ·SecretárÍo. :- Fra11cisc·o ·x~vier Paes Barretó;: 'ia~~~~~etá~io.·" .·• .·.
· .. A imprimir não o··:e~tandó·. •. .. ·
.
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SR .. ·2.0 ·SEc'REfA-RIÔ lê o ·se.guinte par.~cer: · . . ·. . .
.. .
A comissão d·~ ··ITíarin.ha .de guerra, para: erniti'r..u~ juízor- sobr.e
. . :
a proposição da câmara dos deputados autoriza.nçfçj ó · goverr:to p~ra
passar à ·f.~ classe d' tenente reformado ..
Xa~ier iereira de
Brfto, carecé dos segÚiótes 'escl~r~drnentos, 4.ue de~ero ser p~di~
dos ao go\férno/peÍ·c><!rrih1·istério da guerra: •· :'J·.
·· .
.· -.
...···.-' . ··
0
1. As notas constantes das relações seme'st,rais e relativ~~- ao
tenente Pereira :d~ 'Brito.
.
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''2.0 . dUài:squer· infq~mações ::constantes d~;. ~Úcio~_·e·. ordens.. do

dia dos preside·nte's de· 'províncias, generais e' outros comandantes
de forças nas· províncias de s:. Pedr'o do Stil ê :.Peinarribúco, durànt~
o tempo
que· a tranqUilidade .pública se .a.ch~v~ alte:h1da. ,· . ·...
i'Paço :d() Senado, em 19 de agosto· de 1ª~4 -- Hollanda Ca·
valcallti. - M. 'de Caxias.- M. F; de S. e Meilo." ··
Foi aprovado.
.
. Procede-se ao sorteio da deputação que ~em .de receber o Sr!
ministro .dos negócios ·da justiça, e saem -ereitos os Srs. Angelo
Múniz, Souza e Mello, e Viveiros.

em

Pa~sa~se

' .

à
ORDEM DO DIA

em

Foram aprovadas,
1.a e 2.a discussão, para passarem à 3.a, a
proposição da câmara dos deputados aprovando a pensão concedidá a D. ··Maria Felippa ~de 'Assis; 'e.
·2.a- â. proposição do· Senado
aprêserltada pela :comiss'ãó de .cdnstituiçãd · a,utofizando o··. go.vernó
a cOnceder carta ·de 'na,turâlizâÇão a Emília Euláli~{ Nervy.. _.:
·
Anuncia-se achâr-se : riá antecâmara o Sr. :~.·fnfnistro ' dos .negóCios da justiça, é introduzido''· com as. fórmalidades do estilO:~ tom~
assento, e prossegue· a 2.a discussão do· art. ·:to, e: 'seus· parágrafos
do' ministério dajustiçà, da proposta' do, governo e as emend.~s da
câmara dos deputados :fixando ·a 'despesa e. 'orçando a receH:a)parà
O' ano de 18:55 e 1856.
. .
. r. .
.··· ..
O SR:· MONTEZUMA'- Sr.· presidente, tenho já declaradó:no
Senado que dou o meu apoio :à adminfstração atual, e disse tam~

em
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bém em uma d.assessões passa~as que. este meu apoio. sendo iii·
mitado relativ(lm.~nte à. dh·eção. dos negóCios .estrangeiros, 'não o
considerava, da'' 'més,ry,a forma cíuando' tra~avã dos. objêt'os relativos
às outr-as n~partiçõéà, e dei. a razão por· que ·.~ssJm.. ~~·e c~mpôrtaya.
Os. negócios estrang·eiros na minha cipJni.ão'·saó.sui g~rieri~, neces·
sitam por conseqüência d.e que o párlamentO/ brasileiro ··dê. toda a
sua confiança: ao n1Jn.istério. pá.~a que 'ele ,,:·potsa .• t~r .. to~a· aquela
~orça moral indispen.sável para ··ra·~ó.lver, .~s · .Q~e-stões·
por .essa
repartição .s~ suscit~.rn- As outras. ·répàrtj'çõ~s ·acüpâ·m~se de .obje~
tos
que tende~.
a·;' organizár. o. paí~. aêlministr'ativamenté.
ou · a ....exe~
,
·>'·
;', . . .>-- ..CUtar as leis relativas à àdministração, e dó :o.iódo. por que. o governo
procede de resultar a felicidade .ou infelicidade :dó' país·.· Co.mo ·. são
negócios', permlta~se~me dizer •.. domésticos •. d'e\lémos',ter, pa~a.: com
eles um pouco mais de franqueza. devemos s.er' mais.'.·exigentes. . .
Não des.ejo de forma algUma que··. nobre mir:tistr·o..dos .hegó·
cio~ da· justiça descubra em algumas .da·s .~bserva'ções que tenho
de fazer sobrE:} a m~rqha da administraÇão;.d~~ju~tiça o menor mÔ.ti.vo
de deficiência de confiança;· ·s. Exa. mesmo há ..
notar que em
muitos casos sou completamÊmte de acordo colll .Os princípios que
têm dirigido a adinÚlistração da justiça.
' · .. . , . ·· ·
Senhores, eu creio que devo felicitar a. todo.s os. ministérios
cujas oposições se .esmetam mais em desenvol.ver .princípios gerais.
em apresentar teorias ·e opor-se às.' máximas de polítci~e ,geraL seguida pelo ministéri·o. esquecendo-se absolutamente: d~qiÚio que"'é
mais essencial, isto é, das cifras. Este trabalho é. decertô árduo,
enfadonho e estéril, e é talvez por isso que do seu exame, geralmente falando, resultam dois corolários importantíssimos, o primeiro é
a glória do governo
e o. segundo
é o be.m-estar
e a .. felicidade
da
..
.
. .
nação.
.
·;
. V. Exa. ouviu o discurso. proferido ontem na, casa .er:n oposição
à. administração da justiça e por ele havia ·de descobr,ir teorias bem
desenvolvidas,· reflexões· ·amadurecidas pelo ·talepto, ··.pela perspicá·
cia do ·orador que .se dirigiu ao Senado, estudo aprofundado çle :algumas d~ssas teorias; mas aquilo que v~rdadeiramente é relativo ao
orçamento foi posto de parte; o que se n~fer~, o que é .conc~.rnente
às. cifras, ao modo por que o governo tem d:espendido os dinheiros
público~. esta parte não foi tocada nem)evernente.
Ora, eu creio, senhores, que a nação nomeia o representante
mais para examinar .estas cifras, para sa~~~ ·o _r.t;todo . por que foi
despendido o produto das rendas ·públicas, do qu~ para demonstra-
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ções· de princípio·s: abstratbs .de:: poHticâ'! 'administrativa!. Estes·· podem ser estudados· nos livros,· pOdem· esr'·:eátú~ados· n·f·maréHa'~·sa~ ·
guida pelaá··náçõés: civilizadas,·· maá' estou: intin1amente'' córivehcido ·
que- o ·modo·por 'que a: administração 2se regulá na·d~spesa, ria:-dis·.
tribuiçãb dos. dinheiros .nacionais, 'este1 óbjeto :hão·'p;odé:sé~ :estuda~
do nem nos livros, nem! n~ marcha segui dá p'el'as:hiâ'Çõês '~lvilizadas;'·
salvo:quando se tem de'~éompárar'um e' outro siàtê:ma·, cj"oândô :se
de· demonstrar o ·cuidado, .:.·o zelo'; a aténcj'ão ':~éjüEf em· outros povos··
têm:: merecido,. a·· administraÇão dos 'dinheiros :·públféós, ·com :ô <cuF
dado; zelo e··.sisfêmá seguido pél'a admlnistraÇãô·:súpret+lâ .. de ..nossbpaís. Mas V. Exái'\tê. que a bàse' é''sérnpre o·~exárrfe 'dos :dinheiros:.
públicos, das despesas :feitas pe'lo' ministério;. é. sdbrê:esté funda~
m'éhto··qué mé'' parece;:'qúe. deverão'· versar as·;'Óosérvàções; ·o>'zelo·'
e o àtrlamen'to dós llôbres oradores· que ~:não\ 'prestám:,·. que naó: 'dão·
a· S'úa· c'onfi.anÇa ao 9dvérno 'do pars. e que ·de~~ia~ portanto· um
melhoramento.
..
. •·' " ' '
,' E{'por iSso, Sr. presidente, creio que· tive:'razão.de dizerao~
sena'del quê felicitava·:ao ·ministério pelo modo por '·que havia-sido
agredido; E não era: difícil'- da parte do nobre· millis.tro ·da justiça
elidir' tudo quanto se disse 'contra as suas teorias;: estudioso, pÓ's~
suindô grande ·soma de conhecimentos administrativos~· o nobrÉf mi:
nistrô
não
·teve
mais
do
·que
expor ào .·.Senado
aquilo. de que·'
estava.
.
. .
I.
.
.·
.
..
.
. .
. ·..
.
completamente senhor. A reflexão, pois, Sr. presidente, que se fez,
admirando-se
honrado membro a quem agora tenho a honra de
referir-me de que no··curto espaço de 8 meses S. ·Exa.· pretehdic{
fazer·"uma reforma .geral nas instituições judiciárias do país, tocar
nessa lei áurea, chamada assim no discurso proferido ontem ··na
casá,. eU direi· que 'esta observação poderia bem· ·aplicar-se àqüele
ministro qüe, de~ú:~o'rlhecendo completamente' aci'uilo ·que i mais im· ·
portante, que nã(fj tendo b's precisos co':lhecimeritos ·da admihi~tra~·
ção 'da justiÇa, qüe nãd têri'do :feito estl.ldo 'muito''fundamental' dessá
ciência;· fosse ·pela ··primeira vez charriado peia··manârca para ·as·
cóns.êlhos da ·coroa. ·;
.
··' · ': ,·
· · ·· .· ·
:·: Más aquele 'quê' séndo tódavia nomeado pela ..prfmeira vez já
tinha em' muitas oufras ocasiões;; ou COITIO membrO' da· câmara 'dos
deputados, oü 'como membro de comissões j_mp~haptes,. da9.o a
saber' ao parlàmênto ê ~ao ·país soma de cotiheCim~ntos que· pos·.
suía, O· estudO que faziá· de tais objetos,· muita·. principalmente da
juri'sprudência civil, creio que a observação' hao' é de forma àlgtfma'
aplicável.
·
·

tem

o

a
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Se V. Exa. mo . permitisse, se eu não devesse ter receio. de.
ofender a mÓdéstia do nobre ministro, eu diria que isso rn.esrno faz
a base do seu elogio, que isso mesmo prova a franqueza dos seus
principais e a lealdade de sua administração. Conhecendo o. mal,
franca e lealmente. diz ao parlamento o modo por que entenc:!e que
esse mal deve-·se.r acabado. Essa reforma ~ uma prova digna de ser
apreciada pelo parlamento bresileiro, .porque ela justifica a. razão
por que o ministério merece a sua confiança .. Embora, Sr. presidente,
em um outro ponto dessa reforma apareçam divergências no par~
lamento brasileiro, embora a teoria que faz a base da reforma possa
desmerecer no conceito de algu~. dos ho.n.rados membros que têm.
de votar sobre ela, isto· não _pode de maneira alguma influir sobre.
o conceito, sobre o val-or, lealdade e aprofundado mérito do sistema
seguido e elaborado pelo nobre ministro dos negócios .da justiç_a. .
É. mais um 'título que eu. tenho para justificar. também o ppoio
que dou à administração atual. Poderei divergir, senhore.s, a respei~o
de um ou outro ponto. Pode o voto da. assembléia geral igualmente
divergir, mas não creio de maneira alguma que o nobre ministro
faça disto questão de gabinete para que se retire dele uma vez
que o projeto não passe tal qual. Eu interpreto, creio que judiciosa·
mente, a declaraç.ão feita pelo honrado ministro na sessão de ontem
da maneira seguinte: •• É indispensável uma reforma a respeito da
justiça civil e criminal; é indispensável que a lei de 3 de dezembro
seja modificada; esta necessidade eu a rec·onheço urgentíssima, diz
o nobre ministro; se ela não passar, eu me verei na impossibilidade
de não poder preencher os meus deveres como entendo em minha
sabedoria e consciência."
..
Mas isto não pode envolver uma outra modi.ficação que a respeito
dos princípios, . que sobre . as condições secundárias -e não essen·
ciais do projeto possa· ser feita no parlament~ brasileiro. Ma~, se .
por acaso eu pudesse,. senhores, entender rigorosamente à decla·
ração feita pelo nobre ministro, não se .admire o Senado que .eu
declare que votaria absolutamente pela reforma tal _qual S.. · Exa. a
propôs; para mim é mal menor votar por uma. G_ondição secundária,
contrária os meus princípios, do que dar motivo, do que justificar
a saída do gabinete do .nobre ministro dos negócios da justiça.
Tais são, Sr. presidente, os princípios que me dirig~m no exame
que vou fazer do orçamento do nobre ministro da justiça. S. Exa.
há de me permitir que eu comece por examinar alguns de seus créditos suplementares e extraordinários.
,.,

.
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Mas ·antes,· senhores, dê··fa~er ·algumas observações ··a;:respeit~
deste tópico inportantísáimo;··
dEwo declarar ao Sehado:
a 'lei:
de ;g de setembro dê ·1850' pàr~ ·mirri:é :uma léi :quê"deve:.:·m:e:recer
grande ate'nção do parlamento·;brasileiro para ser 'níodificadà''convenientemente; Não sendo poré'm esta· a· ocasião de 'propôi a sua
modificação;. não~ entrarei no exame''de: suas. disposiÇões; :·lhn.itar~·
me-ei ünicamente a declarar :ao ~selladQ'·.q'ue não' 'j:)o'sso::aê:'·mÔdo
algum convir ·em que ·a lei de 9·de setembro de· 1â5ô;.s~J'á.'.êxepot~dâ
senão: no seu sentido o mais restrito~ ·é·ãma lei d~ tam'antio áié'~ri'ce,
tem dis'posições. tão lrnportàntes, pode ser'. tão perigosa··· ao':..P·ar~·.·
se não for executada no séhtidd o' mais restrito/que' ô hobre minis-' .
tro· da 'jUstiçá me pérm'itlrá que faça as observàÇoes
acahei'de
proferir.~
·
·.
··
.
.
· .

eu .

que;·

.qÚe·

Se 'esta lei, senhores, .for ·entendid~ com ampi'idãc)',- escusádo~
será de hoje em diante que Votemos orÇamento, sej~ d~ que nature·
za for:··pbloutros termos.• se o·,governotiver, em ~uamãq o.direito
de poder decretar créditos. supleni'e'ntares é. extraordíná'rios sempre;
que o· entender, senão Jor estritamente obrigado a considerar . os.
c.as·os. únicos expressos, determinados por essa Íei, para poder de·
cretar principalmente os créditos extraordinários, estou, .e creio que
com razão, que não s'erá mais necessário ao parlamento brasileiro
votar orçamento, será unicamente bastante . autorizar ao governo
para fazer a despesa e arrecaqar a: receita· que no seu entender,
que em sua sabedoria ele julgar .·convenientes.
~·~
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Pelos créditos supfementarês suprem-se os créditos votados,
pelos créditos extraordinários :·criam-se novas :despesas; mas
quando? Quando a lei expressamente ó quer, istd é, quando o caso
não foi previsto~ quando o ,caso for urgente. Düàs:· condições, por
conseqüencia, são indispensáveis para que o' governo crie um crédito extraordinário; primo, no caso· em· que· não púdesse ter sido
previsto;· em segundo· ~lugar~ quando a déspesá' for ab·s~Jutanl'ente
urgente.:
.
· Ora,· creiq que 'o nobre·· niiryistro há de éonsentir, ··qUe· eu diga
que tanto a primeira como asegunda das condiÇões indispen'sáveis
para que o crédito extraordinário se.ja ·decretado não'·· fo'raril rigorosamente· concedidos pelo ministério. Há despesas, Sr .. presidente,
que podiam ter sido previstasfe:não o foram, que não
urgen·
tes e foram consideradas tais. ·Para melhor poder obt~i: do nobre
ministro da justiça os e$clarecimémtos indisp'ensáveis à minha cons·

efam·
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ciência, eu vou ver se encontro nos-Ae~retos que:_criaram. os créditos
alguns 'que estão nas· circunstânci?s. que acab~.i. de ..c:lescreve.r. .
(Lê .·o .decreto que abriu um créd~to. ·para a ~ompra de. ap$relhos~
construção reparos de telégrafos, etc.)
'
' '
,. ' '
· ··Temos por· conseqüência dois itens de despesas de ç_récJi~o. ex·
traordinário. criado· pelo minist~rio da justiça, e amb9s: eles, mt meu
conceito, podiam ter si dó. p~evi~3tos, .e se .não foram preyistQs tarn~
bém não 'e.ra"m urgentes. o concerto p~ telégr~fo'c;lé:l .b~.rra ida capital
da B.áhiã não foi. objeto de- rápida ocorrência, não foi. o_bjeto que:~apa·.
recesse· por algÚm sinistro, pÔr álguin ca.so imprevisto; o _tel~grafo
exi.stia no e~tado e~ que o governo -a~ho~ na ocasiãc;> de se ,vo,tar
a lei do orçamento; salvo .se- êú estou 'mal. infqrfl'lªdo; mas p~lo qLie
sei, ambas estas despesas podiam' ter sido previstas ou amb,as _es·
tas despesas não eram urgef1tes _para se poder criar -um crédito extraordinário de qu~ fala o deCreto n.o L 286~.
. . -_ . -.. · : ·...
.Também notei, Sr. presidente, a respeih1. déste- créc:litó. _que não
houve explicação alguma; de modo que o' paHamêntó tem''d.e._votar
sobre esta despesa se-m explicaÇão-' oü demonstração déqualidade
alguma; 'pelo menos' eu não a'· encontro nós ;m:apas ·que tenho' pre·
sentes.
'
··
.
· . · .· ·
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(Lê· o decreto que abrhl-

•

'

.

'

-.. :,_ ~

' '

'

' "

. '

' '·

• ~ .• J ' ' ' ' .•,

•

o crédito para desp~sa :com a :polícia

e segurança pública).
·· .
· ·
··
É provável que o número de pedestres fosse aumen'l:âdo, porque
se aumentou ·a despesa; mas isto não ·poderia ter· sido previsto ria ·
lei do orçamento? Não é despesa·: absolutamente congênita com
-aquela repartição? ~e essa m~cessidade não. apareceu -até então,
como se pode demonstrar o aparecimento·· dela depois?:·
. Despesas ex~r~ordinári-as: 9:1-~~$198. ~ Estas- despesas ·exsenhores,
as chamaçias,, creio eu, despesas secre·
. traordinárias,
.
.
.são
.
tas. Eu quisera,
Sr.
presidente
. '.
.
.. dar. o meu voto.:
. de confiança,· porque
o dou .a respeito. de tais despesas:.:cn3io que quando o ministério·
declara .que tal soma é indispens~vel: para desp_esas secretas: .não ·
se deve exigir nada mais, uma vez que se tenha confiança na_ adm_i·
nistração; mas não desejarei eu por isto votar esta despesa quan·
do voto a léi do orçàmento? Sem 'dJvida .alguma..
.. - ·
Não desejarei sancionar com o: meu voto: o princípio de. con·
fiança que presto à ad_ministração? S~m dÚvida alguma. Se á adrt:l.i.·
nistração. puder criar 'despesas desta _natureza sem recorrer ao pat
lamento, se111 pedir esse voto de confiança, por .que motivo 'não
deduziremos nós deste princípio, deste proceder, outro, que é não
...,.

''

'

'

•'

''

.

~

"

'

•'

'

'

·512

'

.

.

I

.

votar~ de_s,l?~~~ ::alg.uma._,,, e. entre.gar. inte!~.a:· e :absolutamente: à ·confiança):g.Je . pres!a.mos ao:_att:Jal ou ao mini.st~rio .a quem .da~os o nos-

so apoio? -Çert?J'l1Emt~~ · j'
. ,· • __ ;· . : · :. •
Era portanto indi,sp(3nsá'(el .. que: o. governo, _mais . p_revidente,
.ex.~m~n.ado, •ptj3f)a'!l.ent~··· o estado A a .rep_artição .,da :polícia, ;tivesse
pe~id9L. ao. ·P?rla.r:nento o vote>.· d~_: _confi:a.nça.rque ·.. o·. parlamento, · não
negaE\a;. mas, ·>_cr!_ar. ~a gespe~a e. d~spesa~;desta natureza?. Estou;:qu_e.
o._ nobre1 ministro. da.rá._tais _explicí;iç_ões_.-qlJ~--·-me satisfaçam, .mas.eu·
soq rigorosamen~e·.. obrig_a..do,,·;na ,qualiqad.e ·de. representante·>OO?. pais,:
a)azer -~~!aS_ qqs~ry~ç9es, _p()rque; é ·OeCf!SSát\ip: pôr um terrn01::não.
~ir~i. ~o :·rl()br~ mJnistro. rnas :a; o.utro:: qualquer·. ministério, ;.por:.gue.
d~s,sas .·e outr?s qecretações podem .-resultar: abusos, e abusos gravíssimos.
· ..
·
..
,: ,:~
Ess~s: a~_su~.~: pade.m. justificar. a.qu~les que: r,tos ·dizem declama~.
. toriamente: "O parlamento nada vale, o. S:enado deve ser·.reformado,·:
não temos sistema representativo, a constituição é defunta, morr.e.u,.
da,yemqs. f~zer _o, s~l.J f!-meral." .·Devemo( pois· evitar ,ess.as.-:-decla·
mações. que poc!~J'!l·· :ter ~muita .força. no espírito público, podem,. apa~.
nhando _() povq ;incauto; d.e.struir esse princípio de confiança que)am~
bém :é a·. bªs-~ •. ou ;Para melhor dizer, é a base essencial da estabili->
dade dos goyern.o.~~ ·.(Contil'luando a .ler)!: "Senhor - Tendo sido
' feitos pelá rep?r~lç_ãq -~~s obras públicas· os reparos que reclamava
o estado d~ r.ufna do. prpprio .nacional ocupado . pela secretaria de.
estado dos negócips da_ justiça, era de indeclinável necessidade que
o ministério cuidasse· também dos objetos indispensáveis: para. :O··
serviço·, _asseio e ~~cência- de sem~lhante repartição, ~te., etc." ·::
· Não h~ .dúvida alg~ma; entendo indispensável o reparo, judicio·
so, próprio;,_ r:na_~';flã() ~r~1, possível esp_erar a despesa do ornato •.
asseio e decorç:>, at.é .·~q!Je h()je. a votássemos? A secretaria dos ne·,
gócios da ju~ti,ça.; qu13 !i.n_ha. estado por Ja.nto, tempo . . com._ es.ses·.
móvei~ velhos, q~-~,~~Hás_··lhe. davarn ·um él.r< de:· estabilidade . e.; ansie·.dade majestosa (ri~d~~s~l prÇípria da ca~a.: não :podia esper,ar até que:
hoje yqtassemos essa despesa? Es.tqu que o<nobre. ministro se·
acharia mal, deveria sem dúvida :julgar Jmpróprio .uma casa. concer- ·
ta da. e rt~perada com tra§~es velhos; mas era .de rigoroso. dever; no
meu.conc.eito, espear que o pa~lamen~o votasse a._.despesa ...
.... O SR. MINISTRQ. DA JUSTIÇA ~·A ,despesa não é só com.
móveis.
O SR. MONTEZUMA :-- Mas V. Exa. tinha meios !só para. uma
cousa. (Lê~ "Pintura_ e alcatifa 6:600$, mobília 1:700$, oito repastei··
.
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ros a 150$ cada um, 1.,200$; mesas para os empregados 500$."
Ora, não poderá esperar a despesa ou compra desses objetos? O
reparo do edifício, se era urgente, não podia esperar; mas podemos
dizer o mesmo da alcatifai mobília e reposteiros?
Todas as minhas observações cifram-se· no adtivo indecli·
ná:.•el; é o que creio que: não pode ter lugar. Tudo· isto, digo eu,
podia ser espeçado até que hoje ·votássemos. Não é portanto da
natureza daquelas despesas de que fala o § 2.0 do àrt. 4.0 da lei de
9 de setembro de 1850. E para obstar as conseqüências do princí;.
pio adotado pelo nobre ministro que faço as reflexões que acabo
de proferir. Não era pois· indeclinável, era declinável. (Continua a ·
ler) "Senhor.- Tendo o ministério de satisfazer despesas, que efe~
tivamente se fizeram no presente ano financeiro com a repressão
do tráfico de africanos, e de cumprir outros marcados· na lei n.o
581 de 4 de setembro de 1850, e achando-se quase esgotado, etc.,
etc."
Senhores, a repressão do tráfico é para mim de alta importância, mas sobre que versão as minhas observações é acerca do
princípio adotado pelo nobre ministro, acerca dâ: inteligência que
deu ao § 2.0 do art. 4.0 da lei citada de 1850. Não era indispensável,
podia-se prescindir dessa despesa até que a votássemos~ .
Eu podia,. Sr. presidente, unir algumas observaÇões, que terei
talvez neste discurso de fazer acerca do tráfico, se ·o tempo me per- .
mitir, porém melhor é que acabe esta parte do meu discurso,. e ao
depois entre então no exame que, segundo julgo, deve o Senado
fazer relativamente a uma proposição do nobe 1ministro da justiça
inserida no seu relatório. (Continua a ler.) "Senhor. Havendo o decreto n.o 1. 314 de 21 de janeiro do corrente ano autorizado o minis·
tro da justiça a despender no exercício de 1853·1854 mais a quantia
de 50:000$ com o serviço da polícia e segurança pÚblica, o reco·
nhecendo-se hoje a .insuficiência dela para satisfazer despesas que
efetivamente he fizeram, cujas contas se acham pela máxima parte
liquidadas, indispensáveis é que eu solicite de V. M. I. o decreto
criando- o crédito suplementar. de 35.000$, etc. etc."
Sr. presiclente, não tenho dúvida alguma a respeito da despesa
feita; mas desejo que o Senado tome as minhas observações como
filhas da maneira por que entendo a lei de 9 de s·etembro de 1850.
Vejamos quais são essas despesas.
"Com o pagamento do aluguel da casa ocupada pela secretaria
da polícia, 2:000$." Senhores, no orçamento não se deu para essa
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despesa? Estou que se deu; e, se não se achou a consignação precisa, foi porque a despenderam em outra causa. Podia o governo
fazê-lo para depois criar um crédito? Se podia, então temos verificado o princípio que eu disse. isto é. que é desnecessário votar lei
de orçamento, votar despesas. e principalmente acerca de certos
objetos. por exemplo, sobre polícia. "O governo despenderá aquilo
que entender e julgai· mais conveniente." Sem dizer-se até a
quantia de 50. ou de 60 ou de 80 contos .
.. Com o expediente da mesma secretaria, 800$." Estes 800$
não foram votados? Foram quando se deu os fundos precisos para
essa repartição.
"Com o aluguel da cadeia do Aljube, 400S. Está exatamente no
mesmo caso. Não é possível que o corpo legislativo, que votou a
consignação precisa para essa repartição, deixasse de votar o aluguei para a cadeia do Aljube. Se não apareceu, é porque o dinheiro
foi despendido em outro objeto.
Com o aluguel da casa que serve no Sacco do Alferes de corpo
de gLiarda, 80$000." Não sei se esta casa já existia ao tempo que
se votou o orçamento: se não existia. julgando o governo indispensável ter ali uma casa de polícia, então não tem aplicação alguma
as reflexões que acabo de fazer; mas se essa casa já existia, o que
não .posso dizer porque não tenho conhecimento especial desse
objeto, essas reflexões têm completa aplicação.
"Com os reparos da casa dos mendigos." Não s'!i se porventura
esses reparos foram feitos depois da lei do orçamento ou se antes.
Parece-me que a idéia de haver uma casa de mendigos foi de·
vida ao muito ilustre e zeloso servidor do Estado o Sr. desembargador Alexandre Joaquim de Siqueira; quanto posso saber. pareceme que a idéia partiu dele, ou por outra, partiu do chefe da repartição, porque V. Exa. talvez ainda não ouvisse uma máxima que costumo constantemente seguir (rindo.se) - ao coronel cabe toda a
glória do regimento, e por isso não se sendo o coronel do regimento não lhe cabe glória. - Dando eu pois constantemente toda a glória aos coronéis do regimento, aos generais-em-chefe, digo que a
V. Exa. se deve aquela útil instituição; e hoje li com grande prazer
o que teve lugar ontem acerca dos mendigos que foram mandados
para o asilo e para o hospital e que tendo sido recrutado 80 e tantos
40 e tantos foram julgados ótimos famosos para o trabalho e lá
foram para a casa de correção.
O SR. DANTAS - Deus queira que isso continue.
U
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o SR.

MONTEZUMA ~ Hâ de continuar, porque temos, boa- ad;:
ministração: V; Exa. é muito.:exigente,•anda'sempre (com ironia) co"i'n
certo grau. de desconfiança qú'e moa faz medo. É bom não nutrir 'isso,··
porque incomoda a si e aos outros, que muito respeitam a sua·opinião.
Eis aqui, Sr. presidente, os· objetos sobre que tomei; a liberdade
de perfunctoriamente fazer algumas observações. Se S. Ex·a. ehten···
der que. deve qar algumas informações ao Senado para ··ilustrá~lo,
aceitarei isso como uma especial graça.
·
.- · '· · ·: .. ·
Sr. presidente, eu também desejo algumas· explicações dô no·
bre ministro relativamente a algumas parcelas. de despesa aúmén.;.
ta das no orçamento e das emendas votadas na Câmara dos Sr~ .
DE:)putados.
Na lei do orçamento votado o ano -passado foi .consignada pata
a polícia e segurança pública e pessoal· da mesma polícia a quantla
de 155: 118$. No orÇamento de S. Exa. vem dividida esta despesa iem
duas verbas: uma para polícia e seguránça pública 74:000$, outra
para o pessoal da polícia 127:000, o que soma 201:000$~ haVendo de
exce.sso 45:882$000. Ora, eu acho. a quantia muito elevadài prinC.i·
pai mente nas circunstâncias . em que ·nos achamos,· circunstâncias·
que são dignas d.e grande .ponderação, e ,que devem merecer do go~
verno toda a atenção.
O aumento só para esta verba; de~45:882$ parece-mé exorbitante; S. Exa. porém demonstrará a necessidade deste aumento. Nofo
mais que na lei do orçamento de 1852 votou-se apenas 154:000$
para as duas verbas;. o aumento por>conseqüência ·é aindà màior
em relação à lei do .orçamento de 1852. : .
Para a guarda naeional pede s~ .Exa.165:621$500: Ná lei do orÇa·
mento de 1852 apenas se deram 115:.000$. Eu já sei aresposta que
o nobre ministro tem de dar sobre esta diferença, e vem a ·ser que
em 1852 a guarda nacional não estava toda organizada e ení 1853
está organizada em .alguns pontos mais do, império. Esta obsérvaÇão
justifica a quantia, mas não justifica a sua moralidade; o qlle
qui-:
sera era. que o nobre ministro da justiça,-. cujo pat>ri()tismo, cuja eco~
nomia e conhecimento do estado do país não sofre a·menor dúvida,
diminuísse a despesa com a organização da ·guarda· nacional, :de
modo tal que pudesse fazê-la com o mesmo dinheiro dado em 1852,
ou com uma _soma .aproximada.
Senhores, creio ·que a guarda nacional· não é o exérci~o de linha,
nela tudo deve ser econômico e modesto;. todos esses éstados~maio·
res que existem. nos exércitos de .linha não é indeclinávei' que se
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a~.o~e·::peJo:.que: ~esp~ita·à .gua.rda nacionaL N~sta:::P~rte:portanto ~:creio

qiJE:},~,pqc:fe,cl governo:: fazer ·múita:e~onorrl.ia..: ·

· ·~ · ·:; . :;i·:··:
E de·passágem dkeito•cao:n.obre:;minls.tro:cjúé~::hãó;:.:consinta··mais·,
por. .amor· do pov.o i.lle~~~$..:mudaoÇas :repeoti nas, ;de dà~damento, que
é ;Um imposto ·çarí~sJmo· ê,: pesadíssimo<sobre . a·,.:gt.J'a~da. nabio.rial; ·
.Umó;co~a~d~nte :tem,~a; .fantasia:1de~quer.er ver; o .sé.ri ·.bàtalhão.· primar
i?:ii~§·Cbre~~~:.·~.~iq_s:g~·.lõ.~sse ·P.~Iorasseio:•. •entendo queJOr.'rn·eio·:~que;~tem
à· spa di~pos ição é:. muda~; Ó,rfard.aroento";:: de sorte.:.qU~:-as ··fardas·:.que
~i~da. e~ta~a·m em. termos de' servir ja não servem, as ·coreS::· deveJl1
se.r·; ma i~. briJhé.!nt~s; :a.~.:l~rcl~s; dey:er:n ser:, por: exemplo;: •.de. paria es.:
~?J}Â}e,.:q(;Je:,:~ .. ç~_r:ís§.iffid.,:CPQi\O;~P.: nobr_e,.minist,r~ e.jti.Senado~sabem;
Estas .reflexões -tornar~sé-ão ;tanto· mais. valiosas:.se.t·atendermos que
é ~~a;d§. ~~~·i·d~a.lp: ·p~br~ .Úab.~lh~d_or, que é .g'uarda ··nacional,;·:. geral~
m~n.~e·.f!ill.ªl]dq_, .l?.h9.mem ·pob~;e· .qu:e ·ma)•. pode.~sustentat: ·a Si. e· à SUa
fam,íll.?·COm o .pr,qqut9:;··l1lf3Squinho de·· seu jornaL. J~.·
·
· . ü~ cqrn'a.n~.ant~_s·.;,adiantam, é· ·verdade,· ·dinheiro>· para ·o·· farda~
'!l~nt9, -· m.ªs. rec.~per:tJ:·no em. :Prestaçõ.es .: e essas :prestações •:são •.-tirªgas_,~o. mis,e.rávei,:Jo~nal ·que recebe. por semana·. o ·:trabalhador·que
é guarda nacional., A,l.é.r.n dq imposto que.Já sofre o gua·rda nacional
perd~ndo. dois. dias ,çle.,Jr:élbalho em cada. semana .. em~.que monta guarda, obrigá-los_ a rr.u~is_:·~sse, imposto do fardamento, filho··da!:fantasia
dos comandant~s de .corpos.•.não ousarei dizer::que. é'Jníqüo,.:mas
é muito oneroso. .
.
.
' . ' .. . r.:. . .• · . . .
, .A guarqa nacional foj, organizada com um ·fardamento absólutamente cômodo e.mode.sto, o mais simples e·econôl}lico que·se:podia
qonsiderar; era fª_rda azuJ."~om .gola amarela; por que:motivo se •mudou esse fardamento,: e. que s~ muda todos os· dias.?. ·se. o Estado
quer que se mude o fardamento da guarda nacional, pague~o :do·s:·cofres públicos; e os .oficiais _que se: cubram de galões da: cabeçà até
aos pés..
.
, ... , ... .
. .,. ·· · ·
'· .. :....
.· S._ ~xa .. Po.de obsJar a.:essas mudanças; .pelo· :menos o.. que ::está
feito fique, por ..1Q. ou.' go- an.os .. Essa.s ·reflexões. que ·estou fazendo ao
. S~nado a~ ,tenho ouvido a ~rryuitos. trabalhadores: guardas .tacionals, e
cr.e.io qu~ tnUitos dos .:m~mbros do Senado. hão de>ter· ouvido o mesmo; toqp~ eles se queixam:: Acresce :a:. isto .·:que,:. em ~conseqüência
des.sa .~í.yidª .. con~raícia . Pelo guarda.·nacional com. o comandante ·do
corpo que lhe empres.ta.dinheiro·, fica .esse: pobre cidadão num.<estadc>
d~:. ~epe.ndência ..que .J)ão .:$e,_ pode:: imaginar; e pOI~,·!fim -:müitos não
pagam.,.. caloteiam o comandante do. corpo . (riso) :e~ eu: ;:digo comif)o
-:--: be!Jl·feito .~; porque quem foi a causa desse.
ato de imoralidade
.
,,.
'
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I
proveniente, ou que está envolvido no logro que sofreu o :comandante? Foi o próprio comandante que expôs o pobre guarda naciõn'al
à duríssima necessidade de não poder· pagar. :
·
Duas verbas, Sr. presidente, foram aumentadas pelas emendas
da Câmara dos Srs. Deputados, e vem. a ser a verba com a· justiça
de 1.a instância, e a outra· verba com· seminários ·episcopais; aqUela
de 641:200$ pedida pelo :nobre ministro, e esta de· 38:600$ ped:ida
também no orçamento ou na··.plroposta apresentada
câmaras p~l~
governo.
Senhores, a resp·eito· dos juízes. municipais eu direi, coin- bas~
tante acanhamento, que é verdade que·'o que· eles tinham··efa pou·co;
mas igualar todos os juízes municipais qüanto ao órdehado d~ 600$,
julgo que não é nem de justiça nem econômico. Hã províncias e ciâa·
des em que na realidade o juiz municipal não ·pode viver com o o~~de~
nado que tem hoje; mas hã outras onde ele, se nãó pode·:vivér éôm
o ordenado que tem hoje, pode viver com m·enos de 600$:. E ·como
hoje os juízes municipais estão .no mesmo caso das praças d~ pré
(perdoe-se-me a' .comparação) pelo número, péla 'mesma razãó.
que não podemos aumentar nem 20 rs., por exemplo, nas'praçás de
pré sem que isso aumente a despesa do: tesouro p~blico em cent~
nares de contos de réis, também não podemos aüm'entar muito ·ôs
ordenados .dos juíze~.municipais, porque o seu número obriga o'te·
souro a uma despesa enormíssima.
·
.Deus permita que o ·nobre ministro. consiga reduzir o número
desses modernos juízes de fora, até ver se no decurso do témpóreduzir tudo aos termos da constituição, que quer unicame'nte ijúízés
de fato e juízes de direito, estes perpétuos e aqueles sorteados con~
forme a lei.
Tenho lido os discursos daqueles que sustentam os· juízes mü·
nicipais,. que querem· que eles tenham prestado, prestem e cóntiríúa·
rão a prestar grandes serviços, e a falar a verdade ainda me indino
muito aos termos símplices e singelos da constituição, de juízes de
direito e de juízes de fato. Enfim· ouso pedior ·a S. Exa. que haja
ter em c_onsideração o que acabo de dize;r relativamente à desigüal·
dade das despesas com os juízes municipais, para que aumente embora os ordenados, mas não os aumente de forma tal que todos eles.
percebam a mesma quantia, porque isso é injusto.
V .. Exa. sabe a despesa que um juiz mUnicipal tem de fazé:r
aqui na corte: se~rã a mesma que tem de fazer no Pilão Arcado da
Bahia, e em outros pontos do Maranhão, por exemplo, ou das pro;;
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víncias do interior? Decerto que .não. é. P,o(. que motiyo ·.~ntão., há de
o juiz d~·.cort(3 . terJl mesJ1lo.que. têm.p~;}:l~ :()utro.,Lu9.ar.?.,Mé}s..~if,7~e.~á:.
tem os cabidos dá-mitra,. quero. dize~ •. os. e'mofumentos. Eu.,o:que ,de·
sejava, Sr. p~esid~nte,: é· que també~· :~.~t~s ~molu~entos · de.~apa·
recessem. Grei o .. que há ·no projeto·. ge(reforri}a· judiciáriél. ,propo.~.~()
pelo nobre minjstro· !JI11 r artigo que :diz re~peitQ alg~111a :COisa ·à.: e>.<·
tinl/ão d()~.ernoly~.ento~; não estou :he~.pres~nte.; ··: ····:< · .... ·
.:
Jnqua~to aos, ~~rninários episcopais, ~r.. ,presidet:}te, nad~ ,dh·~i~
É.. bom que o qu.~r~. S!3ja instruído, e P.ara. issq.:é)ndispenªáyel délr:m.o.s
ao governo.; os meios. pará. criar .estabelepimentos •.. apr:e>,pri~u;Jos:.. qu~
lhe dêem .. est~.)~~tr.ução. N~o julgo ·qll~ ~~jam, preci~as duéls ·faq~l~·
dades de doutores te'ólogos;. o projeto já passou, mas,.ém minha con·s·
ciência~ ~c h ~elll:â.~·i:ad,o.. Ente.ncli se;tp~~. gu~ .ftãO.: p6de :, h~~er. ·JgreJa
sem doutores, erà . indispensável que a igreja .brasileira tivesse dou·
tores; mas :S~poÓhÓ .que duas fa~u(dadesr de doutor~S~ em .t~ologJa
são demasiadas.....
. .·
:· · .
. ..
. Na criaçãq:.das cad.eiras para os seminários,·~nãÓ: y~jo a cadeira
de hebrafco e.. g.rego, creio que. não existe,:em- algum :seminário; o: ora,
eu estou persuadido c1ue nenhum can,didato.po,de ser doutor: .ert,·:":t~o~
Jogia sem .o. estud9 da' língua hebraica e gr:eg~ .. O clerq)nferior pode
ser; poderá oyig.ário ~ o cura.sem dúvida alguma exercer ,beJTI o seu
ministério sem estes.. conhecimentos;: :mªs d, ·d.putor ern te()'J.ogia,
suponho que .não .. pode sê·lo. Muitas ve~es háde .ser obrigado :a
ir estudar na fonte. das d()utrinas .teológicas .· p~ua poder formar um
juízo perfeito, e explicar a: doutrina oristã: ç()mo deve explicá-la. Não
sei se o nobre ministro é da mesma opini~o. . . .
..,
Eu,. senhores •.: tu~o quanto. peço ao. nobr;~. mirtiStro. da· justiça é
a maior, a mais indefinida economia.
. .
Falei, Sr. pre~iden~e. sobre: qs magistra.qps,' isto é,.fl~bre o~ nossos juízes. V. Ex~. me. permitirá. que euf.aça~wna .pergunta ao . nobre
ministro da)ustiça~ P~lo que diz respeito·à. adrninistra.ção· da justiça
criminal, S. Exa. no s13u relatório, diz tudo. qljanto é possível dizer-se
para que o §enado faça um juízo aproxirnéld,O do .estado em que se
acha esta parte ·da administração da justiça: sobre·. ela .eu far,ei .tam·
bém. uma ou duas observações para mostrar ao .Senado como :eu
avalio a estatística cri,~inal no nosso pafs, mas> isso ·Se,rá depois..
O que pretendo pedir a S. Exa. é que
·.decla.re qual é .o juízo
que faz da administração .da justiça civil. Explicar·me~ei melhor, o
juízo que forma do modo por que desempenh~m . os nossos. juízE)s os
deveres do seu cargo; peço-lhe que diga a, sua Qpinião sobre o cará·
.
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tér dos nossos magistrados civis, que diga alguma coisa· ao parta~
menta brasileiro sobre''bs daêlos. que pode ter· relativamente· à. sua
integridade e ilustraÇão ná administraÇão· da justiÇá civil.· .·. · •· · · ·• :
Senhores, está pergunta não é ociosa, nem ·eu creio que o Senado levará a mal fa:Zê·lo;: Quem me excitou a fazer essa pergünta
foi uma passagem da importante obra do capitão VVilkés, ofi~ial qué
o governo dos Estados Unidos encarregou de um:a· :expediÇão, 'e( que
fói mandada publicar .por· aquele governo. FalandO· ·relàtivámà.ilte .à
nossa justiça civil, mostra aquele digno e bravo oficiá! ·a quem:
.refiro; .que foi 'induzido em e~ro pelas' pessoas~ cfue () ihfoáriáram';
por isso é que julguei de absoluta necessidade trazer ésté objet6
ao conhecimentó do Senado, não porque ele deixe ··dé' saber o: que
ali se escreveu, mas porcjue julgo que' é este ·o lúgaf'cbrnpetehté de
dsvanecer a impressão, ·de corrigir o erro gravlssinío ém :que labo~
. rou· o digno e bravo viajante quando' escreveu ·a súà obra. Eu leicFa
passagem a que me refiro, e o Senado verá se tive ·razão·
nao
para trazer este objeto.· ao seu conhecimento. Diz ·era-:. "A ad'rni.nis·
traÇão da justiça é confiada a dois altos tribunais cUjàs sessões· são
públicas,· onde se decidem as causas em gràu :de'apehiÇãó por· úrria
maioria de juízes."· Estes tribunais são: ·1. a relação; que tem duas
filiais, umano Rio e outra: na Bahia, compostas de 8 juízes~
.
·Eu princiare'i já por corrigir um eira.- No Bras i não temos so·
mente ;dois tribunais de apelação, temos· quatro, todos eles são. inde·
pendentes e ·não filiais; compostos não de 8 juízes, como ele diz,
mas de 14; e a relação.desta corte· compõe-se de maior número de
juízes; 2.0 , o supremo t~ribunal de justiça, composto :de 12 juízes.
Outro erro: este tribunal não é de apelação; tem funções especiais,
e compõe-se de 17 juízes.
·· ' ·
Dá-nos .também tribunais de júri civil, que· hao temos. E além
do juiz de órfãos, descreve uma espécie de juiz encarregado de guar•
dar tudo quanto se perde, •e se acha, e que el{ chámá Court offind·
ing and lossings, juiz que não conheço··no Brasil.· ·. . ·: ··
··
"Great corruption exists in them ali, and no· classe of'peoph~
are so impopular as the judges. lt is gEmeraUy believed~ ànd the beli.ef
is acted upon, that to obtain justice ali classes, including priests, and
laymen, lawyer and cliente, legislatores and. people, regents and mi·
nisters, must submit to· great imposition~"
"Grande corrúpção existe· em todos eles, ·e nenhuma cLasse é
tão impopular como os juízes. Crê-se geralmente, ê · cada um
obra segundo esta crença, que,. para obter justiça, todas as classes,
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inclusive padres; leigos,· advogados; ClienteS·, 'legisladór.es~.:,p.ovo,t re•
gente e. ministros/devem. submeter-s~:;a: grandes· imp_os.içõês~t:·~ ..·,i h
· Isto quer dizer,.1devém pagar. o imposto da·::concussão
> :;!;;.,
· ·"De forma, acrescenta; que ~é :;quase'._i_mpóssfvel :cobrar :'uma:.
dívida judicialmente;:::exceto pelo·'me·io::·.da.~cóocússão.:i': ;
-:. e:u;:
:. Que:os .·juízes brasileiros .·são.:tão; digrios·J:comoJos juízes--ide.•q!J'a··l·
quer outra nação ·:civilizada;:eu;,·Sr> presJdebte;; estóu:..:dis~o·.~ prôfu('l;.
damente· convencido; .. que a _ .nossa:forma:::detprdcesso/oã6 :dá\lugár
a tantas .cavilações; :a tantos ,enred_os como fa fo'rma:::de.!~pr.ocesso
mesmo. a legislação.:'de paíse~Laliás: rriuito.:cjvilizados;>:tamberri :estoú~
intimamente convencido; que ·todos .os;::·dias, ~o:: parlam'ênto .:-brasileiro
trabalha :pará cortar:as·.âsas:.:da chicanaí pâr.a encadear::os·.Aielhácos,
para dar aos juízes uma Jei clara·e. pr.eCi:Saípára; . segundo·~elai admi•:.
nistrarem ,a . justiça;:: ta.mbém ·disso estou'-':tntimamente· ·convencido~·
Mas não. basta que: isto. seja .·dito, seriam .necessários .quadros ,·e-sta~
tísticos, demonstrações: rigorosas;·. feitas ·e:on;r:a::mais escrupulo:sa .:'ih1~:
parcralidade, as quais demonstrassem .:plenamente ·este ineu )uízoi'
e tanto isto: . . é verdade,. Sr. presidente,. qüe··~·eu trago·:.aqui:.:dóiá~ auto·
r.es .que absolutamente.·se contradizem-pelo que::ê:relativo·:aos·jufze~
ingleses. De Um lado tenho o célebre lorde."Brougham na sua majes;;
tosa obra -·.Politicai Philosophy,.:em. qúei.faz::·os~ maiores ·elogioS, pê·r:.
mita-se~me : o . termo;. ao arminho inglês;·: exprimindo--se, senho:res~i;
com estas .palavras: .t'lt is by very. far'the most:pure.of any:that ever
existed among men; its purety in · modern: times:'~is not ónly béyoucl
impeachment,,butbe.youd ali question~" ::' . :.·: . ·. ··· :.: . ·'
..· ·. :
"Está muito .achna.da mais .pura instituição:de :todas .qUantas
existem entre. homens; a·sua pureza nos temp·os: modernos ·não.:estâ''
somente acima .da: acusação,, mas acima.. de~ toda ·à questão·:: "":.>.;::c.:-r.
Parece pórtanto::que ·:de conformidade.~ cOm estas expressões c·de:
homem tão :.célebre como é: lorde Brougham·,.~·rt'ós: 'devemos:supor. .qUe:
nem cavilação, ne1J1 fra.ude,.·.nem·votta~litis,. er: menos :concussão, 'por
modo algum concebível penet-ra nos tribunais ingleses.
. r. : Jí:
. Vejamos:: agora<o •.que: diz outro escritor igüàlrneote in-glês que
tratou desta. matéria! ex-professo,: cuja :obra ;tem por>: fim; :mostr-ar ·.:os·
defeitos das leis e·.tribunais: ingleses.:. como:faz .ve,r-o>seu·título,:qu·e:·
tratou por conseqüência de analisar a legislação::.dos :tribunais'·.::de;
Inglaterra; e vejamos se acaso o juízo .que acabei: de proferir .for·
mado por lorde Brougham. é .da mesma. natureza;·:daqu~le .que. faz:Mr(;
Ensor. Depois de ter :dito. que .as leis· não· '.são.~ de·. utilidade· alguma;
para o povo· ·em con:seqüência dos· advogados •;e . dos.::juízes,:·.CJepois'
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de ter. analisado com..;o escrúpulo o mais.severo~tudo quanto se tem·
dito pelos:.anÚgos e modernos:jurisconsultos em .favor da legislação
inglesa e de: demonstrarcqs· absurdos,;.as demoras·, ~as enormes· des·
pesas e as. injustiças que .sofrem os. que têm. ;demandas, define o
que é aquilo que na :Inglaterra ·se -chama ma.intenance .e· que. nós: de·
vem:os traduzir pouco máis;·:qu menos por concussionário cotta']itis;
e :Sé não se. quiser chame~se proteção, .que é a: significação ordinária
do· termo inglês maintenance~.Define elec.portanto essa proteção ·.. à
parte . ou . Jucro.que··se tem·. em ·alguma . coisa pendente deidecisão.de
um tribunal, segundo· ajustei, feito·- pelos> oficiais do rei, por eles
mesmos . ou ai gum ·outro ;--:com·· as . . partes .: "
Senhores, é digno de atenção que. os ,oficiais do. rei possam· ta~·
zer e façam tais contratos .:para tirarem um lucro,. para. terem uma
parte. em. questões. que ·dependem dé :sentença clos··t,ribunais.Conti•
nuando o meu autor, faz a seguinte pergunta: '.'Is not almost .them
hole. system a conspiracy of lawyers and ··officers ·against every •indi·
vidual who applies for justice?" .• •. ..
.• . _ ·· ·.... ·..
"Não é todo este sistema uma ·conspiração ·quase· de advogados
e.. oficiais ·contra todo. e. qualquer ~indivíduo que procuár· justiça~ nos.
tribunais?· "Is it nota general agreement.of ..la lawyers and.officers
with litigious regues, particularly if they be opulent; to ·:aestroy the
peace and fortune of ali those whom: ·they choose to·~persecute?"
"Não é. isto um ajuste entre advogados e oficiais com. velhacos liti·
gantes, particularYnente ·se ·são opulentos,. para destruir a· paz e a
fortuna de todos aqueles a quem escolher para· perseguir?·~· ·
Ora, se isto·se ·faz na Inglaterra, .é q arminho britânico tão. puro,
tão cândido, como nos .. diz lorde Brougham? Continuando compara
mesmo os tribunais· ingleses e os agentes .da justiça com· a aranha~
que com suas teias enredam a presa que· querem devorar! Mais
adiante cita o· dito de .Bentham,, que no tribunal da chancelaria deita..
se· fora uma· fortuna,·· .unicamente pela fortuita ~esperança de ·ganhar
outra.· ·• .
Eu não canso, Sr. presidente, mais o Senado a este respeito, o
que te.nho di to ·é suficiente ·para fazer:: ·crer. a Mr; ·Wi Ike~ ·~. a todos.
aqueles que o têm lido,·que o .que ele escreveu·:em sua obra é com·
pletamente filha de informações falsas, e que sobre um tal assunto
nada se deve generalizar,: nada·deve ser escrito :sem ·a maior cautela
possível, que aquilo que ele diz· dos juízes brasileiros pode se~r abso~·
latamente .aplicáveL. aos ·.juízes .. de todos .os paí.ses·,.'.que tendo sido
falsas as informações que obteve concernentes. à organização .do
,,
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pod~rrjudiciádo, no.:~rasil, <o::que;.aliás·:podi~l,saber~.~com, exatidão~ 'falsíssimàs·Joram,,as:•.que:lhe;;deram•:sob,re: mcar,áte·r dos::nossos!·~juízes~:

··~ .••Senhores; se -!·é: ·dever. do: leitor~:.esfrangelro;;,·.'colocadq: entre::o:
que.:asseveradorde·.Broughàme o. ;quer,expõ.erM·r~ Ens.ot,,:esco.lher~o·:
conceito> que. mais·:.:conforme. for.~.com: a:::prudênciau'e,\cÔrri ;o,s:•;fatos,:
par.a qu'e.. de ;f6rma·,algurna faç~~;~um:·duízó ··.pr.~Cipi:tadó;~/m:ais•Jidever..
ainda :é~:,do:Niajanh9i·lqué ::püblicauo · resúltadó;(de .osuas ,;observações;
nada general izaq': nàda) ··asse~era'r: como •certo;;;,s~lvo~,; fl:indâdq :em: ;fa~
tos,·: que:;·deve·:de.clarar;,i;porque·;:de ·ioutránforimi:L ser:-.Íhe:a: aplicáver: o
que diz o mesmo lorde Brougham a respeito daqueles .·que~5.têrn;;fa':' 1
la~:to,·,dos..i·Jut:z~s.:,in.gleseS:·:::..:~:.or u~. ~~ard·:;fori.:andnstant,bitl:~has.'been
f.orthvv~Jt \.drpw.çn~c:h i11··~ :~~e ,indgna~t lj\f.O~.cecí .~ r~prQbatiQn': f~om:; ali~
I

par~ie~, ~·f.ld<h~~: ~c;>,n,ly ;s~rv,e~::·tº d~s~r:oyt~~ c;~çdit:9f th.~ ·reÇkJ~ss.·slanr..•

d. . . h ' . d . "
'
.
' .
.
.
erer..w o em1Ue -•t., ..... ;:.,,;..... .
··.,;•~.:: ~:.:c:: : .· (~i·iô·;.;'
",f;;:: ··
..· .' a:;~jufzo,. po~t.~nto:.;.'sr:·... presÚÍ~nt~ •..:.Profer.ido_,,peJp .. nobr:e ..minis,trp.
rela~iva.~en,Y~;~ ~o~ 'i:o~~.Qs.: j.~iz~·~:.s~F~ :;~d~....·~r.~~d~·cP.~()y~l,~9,:; .:~~··:Q.rél~~e
i'J11POr.t?nci.a para il~st·~aç,ã<;> dp p~rJ?m~n~o.,"Não· .foi:.Pols c?cipsa:.a p~r~ .
gunta
que. eu fiz, .muito,
principalmente
,.quando aqui. :se. .disse,. creio
•···. : .., , .•. : ', ·.·.. :
'.. .
· . ·,
·::. >\,1" •:>· .
•·. ;:. ' ·.·::·.' .. , '• :.. !.>:.·:.::. ·.: .. :. ·.: ..
eti, qi,~q.utindo~se. o orç~m~.nto .dq, iq)pérJo, que nqtíci~~: corriam, na
Eu.r:opa. q4e· .arr:ed?yam• de.'hq~ q·üªtqu~r··.e.ryii~~#~:ão_,: já_.p:~.18.-.gü:~·.r~s~..
peita
à· parte· criminal,·
já pêlo que ·re's'péitá 'à· parte civiL. 'Se elas
.
. ; ... _ ·_·. _··: _· ·
."_;r··_·.-·,.---_, ·.--·\ 1 _;·:-.·:···<··r·
.. _ ·: -·_: :.-r,. _ _ -:'··.··:':·1 .. ·.-- :_>r:··: . ·,· ::--.·.
fossem Verdade i ras. pelo. ·qÜe respeita.· à admihistraÇ.,ão 'dà justiça .civil, pOdEi V~:·Exa. ·brer. que eu não<fu·e le~antaria·
~~~~ãr
o~ ~juí.ze~
.I • . '
.· ". ·."
brasileiros :de tal·argüiçãq,· eu· s'eria ·o primeiro ·a )raz~r ps· fatos. pe-'
rante o· Senado, à· exprób.âr.;fhes: ·seu '8otnpbrtâniehto, .'a· ch~u1tá-los
ao desempenho ·de seus ;:d~verés :p·o;rqJe' ·à''HOnra n'ácfônal nãó pode!
ser profligada de tal maneira; eles seriam os seus inimlgos···friais figadais ·se assim se comportassêm. , · .i · ' :. :;:.';:::c. · '
.
. Mas. quando eu.· tenho. a:'convicção• 'de;·que·: os:hossôs :júízes; · sejam eles .da:·•primeira ou da csegúdda 'in·stânc,ià; :na:.·;süà' :gelfefalidád~'
podem ser equiparados aos ·mais honestos, aos mars·:(.:mistfadós ··def
qualquer outra, nação·· civi Iizada·;ihão ·pude, senhoresr:deixat<de~ ceder
ao impulso:de trazer;ao::conhécirriento·:do·.senadb ·,o:,,texto:.da .'Ob·ra
de Mr.. Wilkes. Se ~eu>posso:.:sehhores, ser desmentido no que·} digo;
que ·apresentem ·OS fatos,· eJefr emvergonharão ·a'queles· que los·-: prati·
caram :se·· são verdadeiros, •mas~ ai\classe ficará.nnteirameri'te. ·isentá
dessa nódoa, nódoa que ~:cai.J:sobre.;:toda· a ·naçã·o brasiléira·. ·: '_ > ·.:
. Pelo. que· respeita .~r·:estatísU~a crimin·al, c·reio que s.~:Exa. ·não
colocow no número. de suas· observações:·umax"q!Je·,me.~.pa~ece ser
indispensável para nós. pode.rmos <julgar.
.,
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Senhores,· o· nosso país não é um país compacto .de população,
por outros termos, a nossa população. acha-se disseminada~~ por tal
maneira que há léguas e léguas. de território sem uma só casa, e
por conseqüência, sem uma· só autoridade criminal. Pe,rgunto· eu, a
segurança individuaL pode ser nestes lugares a mesma que é ·na capital do império, nas grandes povoações, nas vilas? Certamente que.
não; estas .têm em seu apoio. a autoridade c~iminal que· vela pela
segurança. individual, aqueles .nada têm para seu abrigo senã.a ·a mo~
ralidade do cidadão, do homem que, mora nesses· grandes·desertos
e distâncias. ·
A fragilidade h.umana portanto, as paixões más, não sei-iam mais
facilmente exercidas, não terão' maior influência. nestes luga.resc. do
que· naqueles? Eu deseja,ra portanto· que o nobre ministro dà·justiÇa
no seu relatóri·o e nos quadros estatísticos que oferecem à:'àssem·
bléia não se limitasse somente ao número .dos crim'es, não: fizesse
a divisão somente por províncias, mas fizesse a divisão por luga·.
res. Por está forma. nós poderíamos então melho,r conC"eber. o: estado
da Civilização do nosso país. Senhores, eu definirei a· civilizàÇão
como o Sr. S!3aman;
civilização não é outra coisa mais dá que o
desenvolvimento, o aperfeiçoamento· das faculdad'es do homem físi·
cas, morais :e i~telectuais para o· ~perfeiÇoamento do próprio ho·
mem, para garantia de seus direitos, .pára melhoramento de s.ua con·
dição social. Já vê o Senado que dada esta definição quanto mais
avança·r a civilização mais avançará. também a moralidade pú~lica;
por outr-os termos, a criminalidade andará sempre na razão inversa
da civilização.
.

a
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.

•
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E segundo esses princípios. não poderá o nobre ministro da
justiça deixar de reponhecer a necessidade de fazer sentir à. assem·
bléia geral em observações especiais os lugares onde fo,ram os cri·
me.s perpetrados.
Aceito inteiramente ·a observação feita pelo nobre ministro da
justiça na sessão de. ontem, quando disse (e parece-me que também
isso vem no seu relatório) que nós, hoje tínhamos uma estatística
mais perfeita e por isso tinhamos conhecimento de maior soma de
crimes. Antigamente ninguém cuidava nem dos crimes cometidos
ao pé de sua porta, não· havia mesmo jornal que se incumbisse de
os publicar, não havia governo que se. esforçasse por publicar a
estatística criminal do país; é muito· porventura que nada aparecesse a este respeito? Pode-se, porventura, comparar o que hoje sabe·
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mos da: estatística. criminal. com aquilo ,que,então: se·:sabia:.pelas
publicações daquela :épo.ca? :Qecerto ,que .. não. . .. ;: .:., _ .
·Mas, o especificar-se ós lugares ,onde se cometem.:·os· crimes,
estou convencido que é de absoluta. necessidade: para :podermos::julgar; quando não,. fica a populaçãp inteira confundida,Jica esta. soma
enorme. de ,crime.s:· atrozes, revoltantes,·. inauditos,. r.aríssimas:.vezes
o~vidos, como,per~encendo:à:.mas~a. inteira da.população.para por
ela se calcular_o.estado<geral da::civilização ,doJmpério~ ... ·• ·
.Estas r.efle~õ.e.s, Sr. presidente, me sei~:em.:também .para funda·
me.ntar a.opinião em. que tenho '.re.lativamente; ao júri;· .Dizem·nos hoje
"o júri' ~bsolve .demasiado_;; 'abs.olve ·2/3 dos. criminosôs;. o júri,· por·
tanto, ou. não é uma boa instituição, .. ·ou não :nos. COJ"!Vém':':; e então
os que concluem assi.m cr.~em .. que. tirar aos· jurados uma parte .dos
crimes: e _dá·lo.s :aos juízes perpétuos. é um benefício.:feito ao país.
Senhores,. tem.os.•_porventura ,a.:estatística.do:tempo:..em; que:.não
havia·Juraqos? Ah! que :história ,.~escandalosa. não ·seriaL essa!: Como
não seria ela profícua para restabelecer o crédito da '.instituição; dos
jur,ado~! ·Os jujzes· perpétuos. naquela época·~jnham: pundonor, tinham
receio ·.de :e~rar no· íntimo de séu gabinete, quando .nenhuma, respon·
sabHidape lhes restava de um patronato;: os juízes de Jato .que julgam .
publicamente, Clljos: nomes são,. publicados, não -terão:pundonor, não
terã·o qri() suficiente, e.les que tar:nbél!l são interessados:: ria· ordem
pública, eles que também podem. ser vítimas dos .mesmos .crimes?
Não posso, senhores, ·acomodar-me com semelhante idéia;:. ,
Confesso •ao ·SeQado que l1á. alguma. cc;>isa a: fazer na :organização dos jurados,·entendo que é·precis·o dar um retoqu~ nessa erga·
nização; :masnão me parece que. o nobre. ministro·:tivesse atingido
o ponto que Julgo mais fáciL ·e, aquele que., é o mais: Jmportante,
aquele que hâ de produzir com maior influência o. des.ejado benefício.
Sr.. presidente,· estou convencido: que a .administraÇão: da justiça
criminal .PO.r meio dos :jurados .não. se ,exerce .:como ·nós :desejamos
.porq!Je o tempo· que duram os .tribunais .dos jurados '.é .demasiado,
e em. segundo lugar pela simetri.a que se tem :querido:.:conservar :em
nossa legislação. Dar às ;capitais. aqui lo· .q~e se_ dá.·.· aos· l,ugares pouco
povoadqs, estabelecer·para uma grande povoação as mesmas regras
que .. se devem seguir quando essa populaçã() é pequena, é um ·ab·
surdo . I:st~ .princípio de simetria, princípio, que não se Lcomo a· razão
prática, pode te·r. adotado até hoje; tal princípio nos tem ·feito muito
mal, de~naturando as instituições as mais imp'ortantes _e· cpngênitas
do nosso sistema.
,
1
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O júri é a base do sistema representativo (apoiàdo) no;: dia: em
que se acabarem os jurados :entendo ·que· se acaba a liberdade :indi·
vi dual· (apoiado);: é·; senhore·s/ preciso·· não rest'ringHo sistematicamente. Também ·nutro, perdoe·me•V. Exa. certos ·süstos:~·.:. certos
receios ... parece;.me que não sé quer ~ais o júri. Tenh6':confiança
ilimitada no. nobre ·ministro da justiça. Oh! .estou·· convencidíssim·o
que o· nobre. ministro não' quer acabar.·a.instituição: do·:júri; :•mas•; ~::. ·
amo muito a instituição, ·amo n1uito· o sistem~ representativo 'jürado
pela ·nação, e,. por ·conseqüência não:. será· ·digna. d·e · ce'risurar-: e···mere·
cerá desculpa ·esta. minha• demasiada cautelar' esses sustos :que•:·nutro.
V. Exa. há de ter notado, Sr. presidente,: que ·depois· da criaçã'o
do. júri os magistrados .têm tido mais· força moral; foi ··desde ,então
que eles mereceram no país··o conceito que hoje merecem, porque
viram-se isentos de~;censura _que se faziam,.·estou ·qll'e;! injustamente,
mas que· não podiam· ser· liquidadas, :que não· podiam ser provadas e
que só deixaram de aparecer quando se extremou á justiça cri·rnimH
da justiça civil.
;
· · ·;. · ···
·. Eu não quero along~r o meu •discurso, Sr. presidente; creio que
·já tenho dito ·suficiente para mostrar os' fundamentos ·com' que• justifico o _apoio que dou à administração atual. Não entro •. Sr. presidente,
no exame das .teorias que. ontem foram oferecidas à c-onsideração
do Senado ,c ·porque entendo que é. melhor que nos limitemos· a:examinar o orçamento na sua parte .financial, e· é o que me parece que
tenho feito.
Mas há um objeto s·obre o.qual eu desejara também. que o nobre
ministro da 1ustiça emitisse a sua- opinião ilustrada e conscienciosa
perante o Senado:>Senhores, o Senado ·ouviu em uma das sessões
passadas, quando se discutia o orçamento do império, a ilustrada opi·
nião de .um dos :.mais distintos estadistas do país, nosso· colega, re·
lativamente'-·às sociedades em comandita; O honrado membro -aquem
a·gora tenho ia honra de .referir-me, senador pelo Rio· de Janeiro, disse
que à vista do nos só código ·do comércio as sociedades em ·coínan·
dita não podiam dividir os seus ·fundos em a.ç'ões ao,portador.,.
O SR;.·..RODRIGUES iTORRES·- Em··:ações;·ao.portador; não.
· ·· · O SR .. MONTEZU MA - Ah! ·_.em· ações. · Esta· opinião, sustentada
com a maior lucidez e com os melhores fundamentos, tem sido ·ao
depois discutida pe·la imprensa· em· vários artigos igualme~té· bem
escritos~ e que mostram também desejo de· elucidar o ( objétd. · Eu
pois juguei que· era do meu dever emitir ao Sen·ado a minha· opinião
a este respeito.
· · ·.··
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>.Sou da opinião do nobre· senador pelo :Rio,-:de Janeiro em Ltudo
e por tudo .
.O nobre ministro: do'império disse que:_,já::>tinha~:formado'~a sua
opinião, mas que não .a. declarava. porque:)não •havia· consültado .:a·
seus colegas. Ninguém: rnelhor.·do ;que· . o.·:nobre:..mlnistro d~:(:jus.tiça
pode, e permita-me:·$.. Exa:.:.que o·. diga.~::d~ve.Jexpender ·st.ia;iopinlão
a. esse respeito:p~r:ante· o_; .Senado, p.elo .atto.i;càr.go::que·i·exerc~~, .
.sr. pre.sJdent.e,; o objeto. é de subida!: importância~·.; (Apoiados.J
.os· que defende.m :. a: opinião ·do· .:nobre .. senado·n .~pelo cHio. de: ·:Janeiro·
defendem,um ··grand~.• -.princípio, segundo.::as·atuàis: circunstân-cias; te
os que defendem a opinião oposta defendem: também.:.uma causa
digna de ·ser; defendi dai. Os que.defendem: a :op.inião: do nobre :.sénador
pelo ·.Rio de, Janéir:o. ·estão sustentados pela Jegisl?ção. do país; :têm
em mira a situação atual,
estado do. :nosso.!crédito, o :estado ·do
nqsso comérc.io e. da nossa indústria,:prihcipahnente:•;depois~rdá c·ria·
ção. ciO· Banco: Nacional; O• governo:. deve: muito ··~e:muito ·:.ólhar para
essas circunstâncias peculiares::. em. que: nos achamos> .
· ··
::Não pode ser pottanto indiferente nem 'ao·· governo nem .áo parlamento_ a decisão desta :questão, .e .. quanto antes; porque é negócio
urgente, de um dia para; outro. p·odem aparecer •· os . .males que< têm
sido _ previs_to~ -pelos que. sustent?m a .ilustrada opinião do :nobre
senador pelo Rio d13. Janeiro, e· que também tem sido já' sustentadà
por diferentes:·artig_os,:publicados nas folhas públicas .. ·~: ······ · ··
·Termino. aqui,·.Sr ... presidente,. as minhas ::observações relatiVa·
mente ao ministério da justiça. Talvez em outra o·casião· me. propo·
nha falar sobre. o :que hoje omito, para não r. alongar a: discussão.
ALGUMAS VOZES-.Muito :bem!.'Muitõ· bem! :.: : · ' '· ·.·
0- SR. NABUCO (Ministro· da Justipa)~~-·Muito .lisonjeado com.
as expre.ssões. obsequio_sas ..com que me:honrou ·.ó:.nobre:senador'pela
província. da.~ Ba~i_a, ·eu, Jhe:, agnideço as .. mostras de considerâçãó ,e
confiança que .ele,me;::deu.··
. , ..
•.:: •:
,.
O nobre senador se-~ restringiu à. matéria do· orçamento;: o :.sêü
discurso ,versou :Principalmente sobre os crédito.s ·que o <millistéii'o
da justiça ao·riu em ~elação 'aos exercícioS':: de 1852 a 1853 e "'1853<
' ., ·;'·' : . ' .
.......,
··.·' ··· . ,
1854 ·.' : ' O nobre senadoccomeçou por . estabelec'er' o .princípio. de 'ctüe
todos os créditos depe~dem ·essencialmente da urgência do se~'liçO·~
111as :Parece-me· qwe esta .condição que ,o' nobre senador exige pàra
todos os cré.ditos é relativa somente àqueles que são extr'àol"diná;.
rios, porque os créditos suplementares, basta que o serviço· seja
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.legal, e a verba insuficiente, para que eles possam ser abertos ou
criados.
oo·s créditos .abertos pelo· ministério da justiça apenas dois são
extraordinários- e fundados em serviços urgentes; um foi relativo ao
seminário episcopal de Olinda, e o' outro aos tribunais de comércio;
será fácil justificar qualquer destes· dois créditos.
Aquel·e que se abriu para o seminário episcopal de Olinda fundou-se. no estado . de ruína em que se achava esse -edifício.' O governo· entendeu conveniente· evitar que ele desabasse coima desabou
o seminário do Pará por não se ter ocorrido opo·rtunamento aos reparos de que carecia.
.
.
O crédito relativo as !tribunais do comércio fundou-se na lei que
mandou pagar os ordenados vencidos e que fossem vencendo os
empregados desses tribunais.
· Tratarei agora· dos créditos suplementares· :abertos pelo ministério da justiça por insuficiência. das quantias votadas, e sobre os
quais fez observações o nobre senador.
Quanto aos telégrafos ·o crédito se fundou·. na necessidade de
pagar os fios e aparelhos do telégrafo elétrico,· e nas despesas da
fundação das linhas respectivas; estes fios e aparelho~ sendo encomendados tinham chegado, era preciso fazer o p~gamento de sua
importância; tinham vindo esses. fios e havia c·omeçado a sua fundação, convinha não interrompê-la para não prejudicar ·a obra, convinha completar o ensaio; o conserto do telégrafo da Bahia era também .coisa .urgente, para que funcionasse.
Quanto à polícia e segurança, o crédito está ·justificado à primeira vista pelas .adições que o nobre senador ·leu, constantes da
demonstração que vem anexa ao dec·reto. Esta verba da polícia e se. gurança compreendia não só as despesas de segurança e despesas
propriamente secretas, como também. as gratificações aos chefes
de polícia, carcereiros e outras despesas· pessoais~ Tendo se aumentado as gratificações .dos chefes de polícia erir vi·rtude da lei do
orçamento do ano passado, que ·continha a cláusula - desde já - ,
foi estadespesa que principalmente contribuiu para o aumento dessa
verba, e determinou a necessidade desse crédito. Esse aumento das
gratificações dos chefes·· de polícia foi decretado sob. uma emenda
do mesmo nobre senador pela Bahia. Além disso foi também preciso
habilitar os presidentes das províncias com os meios necessários,
a fim de se tornar mais. enérgica a repressão e prover-se él segurança individual.
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..o~nobre senado.r apenas:leu duas. adições da.demonstra9ão·deste
crédito, que são .as s·eguintes. O(Lê.):·. . .. -~· ·
· Essas despesas são. por sua natureza urgentes~::nisto• :conyém o
nobre senador; mas. como:" foram elas previstas pelo: orçam~nto, ·que
r:~ compreendeu, não convinha despender com .Putros serviços·quan~
tias respectivas para ao depois abrir-se crédito:para :elas;::assim fora
se .:a•·verba não fosse também destinada para despesas·.·secretas, e
para; outras despesas pessoais que. por .virtude: :de. lei posterior:. ao~
·mentaram, como: Já disse; tendo sido. maiores as despeisas'··secreté3S
e de segurança pública, que são ,.por natureza. imprevistas e: urgentes,
faltou a _quantia necessária para essas adições 'de:.<que trata a de·
monstração.
.'·- '· •·: :::' :; .
Para evitar estas confusões, pará que se po$st:üconhé'ce·r::e di.s·
criminar bem a quantia que o governo despende com as despesas
secretas, entendi conveniente separar as duas verbas; .isto é, a verba
da polícia ou despe.sas secretas, da verb~ pessoal::da: polícia; assim
nos orçamentos futuros .. teremos essas ·duas ·verbas,;.é serão elas as
mais suscetíveis de· apreciação, inspeção.
.
Não pareceu urgente ao nobre· senador a despesa feita com a
secretaria de estado dos negócios da justiça·. ;Senhores·, esse ofício
teve-.grandes reparos/foi quase reedificado pela repartição da fazenda; deveria ficar ele sem pintura e os .·objetos. neces!?ários ·para mo·
bília e serviço até que o corpo Jegislativo decretasse fundos? Con·
vêm observar· que ·pela· mudança da secretaria· de estado dos negó·
cios. estrangeiros a~ casa ficou maior ·para a :secretaria de justiça,
cuja. lllObília era má e insuficiente. Creio que: a quantiá de .1 0:000$
despendida com esses misteres não ·é excessiva. ·o .contrato da pin·
tura,e asseio dessa casa foi feito pela repartição das obras públicas;
é es.ta uma despesa legítima, e era o crédito insuficiente para .ela.
Ao nobre senador·: pareceu excessiva a· quantia ·.pedida para a
verba da polícia. Pela lei vigente essa quantia é de 155:000$;~ a dife·
rença ·para. mais é ·pois .de_ 45:881$200. Divididas. as-:duas.:verbas de
segurança e pessoal·da polícia, ·:.o· acréscimo em. relação· aquela:· é de
12:000$, e: em relação a esta de 33:881$200.•Ninguém dirá que a"quan·
tia de 74:000$ para ocorrer ao serviço de segurança pública em· todo
o império é excessiva; outra.: qualquer despesa se pode. c·ercear; não
esta, que é essencial. e: indeclinável.· O .aumento· de '33:881$200. é
necessário, e fundado. no· aumento das despesàs, do·: pessoal~ criadas por lei; como são as gratificações· dos chefes de polícia;
Quanto à guarda nacional, apenas se pede ·mais a quantia de
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s·o:OOO$. O nobre .senador entende· que esta quantia é ·excessiva;
mas me parece muito diminuta é ·ainda i'nsuficiente; Ela·não: é só
·para gratifi.cações aos· comandos· superiores· novamente. organizados,
é principalmente para o armamento, porque a guarda nacional está
desarmada em toda parte, e é ·preciso provê~.la de armamento ao me·
nos nas capitais e nas fronteiras .•
Durante o tempo da minha administração nenhuma inovação se
fez ainda no fardamento da guarda nacional. Terei em consideração
as observações feitas pelo nobre senador a esse respeito,. sendo que
me parece que são à. custa dos comandantes as despesas de luxo
da guarda naçional. .
O SR. MONTEZUMA - A mudança da farda.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA·.-· ·Sim, é •ao menós o que me
consta.
·
Também mereceu a impugnação. do. nobre senador a verba dos
juíz~s municipais.· A emenda da câmara dos deputados consigna a
·quantia de 600$ para todos os juízes, sem distinção de lugares. Ora,
me parece que não pode .ser meno-r o· ordenado do juiz municipal,
ainda mesmo nos lugares os. mais vantajosos. ·A verba não é áumen·
tada senão na quantia de 10:000$, porque tendo.o governo.sido'auto·
rizado pela lei vigente a despender com..a elevação .dos ordenados
desses juízes a quantia de 30:000$, eu entendi ser mais c:onveniente
. aplicar essa quantia, preenchida com mais 10:000$, à elevação do
ordenado de .todos; o ordenado é pois .:de 600$ para os lugares que
não têm atualmente maior ordenado do que este. Pará o futuro, ·con• ·
f.orrrie as circunstâncias de um ou outro lugar, poderá ser elevado
o ordenado dos respectivos juízes municipais.
··
O nobre senador emitiu a sua opinião quanto aos juízes muni·
cipais;, disse ele que o ministério devia trabalhar para extinção dos
.juízes municipais, devendo· os juízes de direito corrceritrar•..foda a
·
jurisdição..
Senhores, me parece que á opinião. do nobre senador não pode·
rá ser realizada sem grande detrimento da administração da justiça.
Quando a jurisdição definitiva do julgamento deva, .como entendo,
pertencer aos juízes de direito; todavia a jurisdição córrecional, os
preparatórios do processo e as substituições, exigem. ·a continuação
destes juízes temporários, à constituição não os ·exclui. A constituição estabelece a--jurisdição. de juízes· de direito e ·de jurados nos
casos em que a lei o determinar; não exclui pois os juízes tem porá·
ri-os por exceção da regra geral.
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·· -Pediu: o·: nobre:::senador a. minha(:opinião ·.a:~respeito:·do.· ca'ráter
.dos· noss~s magistrados.:;em .: relaÇão à::adntinistraçãQ dã:>iustiça. ciyiL
Eu· nã·o posso: dizer.. senãp .que·. a 'improbidade ,é uma~ exceÇão ·da ·nossa
.magrs.tr:atura .(apÓiéldosi); · a regra, ·geraL·:é. ·a·: ·probidade.: .:Oigo~o em
honra.:da mag_istratura ,·9o-·.nosso·país; é:J~ste'.o·.:meu·:'conceito~:i·· ·:\.:
· ·' ..,:·.Admito as 'observàções· .do- nobre::seriàdor~ quanto:tà::necessidade
de .que :a::estàtísti,ca,:criminaL determine ós.lugár.es em :queL.os crimes
são: cometidos. para: se :fazer::-idéia. da ·:.civilizaçãoJ deste·· ou~::: daquele
IÚgar~ :A. nossa :estatística não é ,p'erfeita ;. ·.quando :for;' conterá>:a respe·
cificação lembrada.:·.pelo·, nobre, sen·ador. · · :,>·. ,·· :.;·.:. "
· ···:.. Uma vez.por ~adas, :sen~oresíieu·~protesto para àpaziguar::o::susto
que:. O· nobre senadpr · revelOU·; que. nenhuma intenç,ão.· hostil. eO ~tenho
contra a instituição do júri. Entendo que~essãJristituiÇ&o. é:esse'ncial
à forma de governo que ·nos rege·~ .mas que:> não pode"~servrr.: à~;admi
nistração; da ;justiça·:: enquanto estiV~r em· :certos··ltJgár.es\pnde somen·
te serve::para:.instrlimento,~da ·vingança :e .~do·~.patronato:-~~.entendo~·:tam
·bém qúe;· :"sendo .uma jurisdição: periódica ·.e não:·permanente/.não
·pode ·julgar os~ crimes. leves,. que··,são··-rnuito freqüentes e~· exigem
pronta repressãcL..: ; ;. c. ~
· · .
• > · -:.. ;.·.- · : <J •, '·
. o.:nobre -senador. sabe· que:· o júri. se·· reúne.apenas ;duas!vezes
no ano pcw 30 :dias·; quinze em cada sessão; e ~nesse tempo :não. pode
julgar esses::cr:im·es. :A restrição.;que pretendo~:não::é um menoscabo
à instituição do júri, ,à qual ;fica co~mpetihdo ·o ~jul~jamento dos crimes
mais·. graves, .:e· dos .crimes' :políticos·. :Esta instituição •é : assim\ :~org.a·
nizada em outros;países,~como em .França; ali nunca·; se .jülgotJ.·ess'en·
. cial que .o . júri .julgasse'todos os fatos:.-puníveis;-~ali::~.se::.distingu~ni
-os crimes ·dos .deU tos;~ os: crimes são julg~dos~ pelo :jú'ri";: e. os. :delitos
pelas· tribunais.: cõrrecionais. ·Ora, ::a ·alçada ·.:.dos ·tribunai.si correcio·
nais é ·até S•:a·nos de prisão ·afora as :reincidências: .. :;; :;
··:::;~
·Por ifalta·:_de,·tempo:os.- réus ·afiançados•::entre.·,.nós -estão-•para
.assim. dizer.··impunes, ·porque nunca:chegaa.vez::do:seu• julgamento.
, É meu .dever,; .pci'r .conseqüência;· protestar· contra qualquer· intenÇão
que .se. me• atribua .tendente ·a :.,nulificar :o:, júrL Entendo·: que·: .é3 :uma
instituição essencial para o país, mas.~ jutgo.:que ,·deve:::ser. ·chamada
para•o.s ·lugares mais po·oulosos, ·a.· fim ..de· poder pre~ncher·:conve
nientemente a:sua mi3~;.-·•, que deve ficar restrita aos crimes.g-raves,
ou políticos,·.porque não tem- tempo para·julgar.•,os ·outro~.-· .: ., ••.. <.· '
: · ·Afinal· inquiri~ .o nobre senador. a. minha opinião· s·obre ;as sacie·
dades. em comaridita,'· isto é, -se ·;estas sociedades podem, dividir ·.o
seuJundo· capital· em ·ações. Nenhuma~ dúvida tenho em declarar .que
'

•
I

\

Il

~

•·"

•

1

'

•

'

•

}·'

1

l
\

531
:\
!
11

l

,.

,.

minha opinião é que .pelo nOSSO código· comerci'al 'aS sociedades em
.comandita não. podem .. pôr. em ações ·os seus·. fundos; para . . que o
·pudessem fazer.· seria mister :uma disposição. exp·ressa~ .(Apoiados.)
, O nosso código comercial.em cada seção doi:cap. 3.0 do .tít. 15,
em que trata das sociedades, estabelece o que é :próprio. e caracte·
rístico de: cada uma espécie delas; não tendo estabelecido a 'facul·
dade de dividi·r o capital êni ações sebão. em .rel~ção.-às soci:edades
.anônimas, não pode essa .faculdade: ser extensiva ~às sociedades em
comandita; assim entre. nós :essa· faculdade é apenas um. caracterís·
tico de sociedade anônima. (Apoiados.) .Se assim ilão .fora, o código
comercial francês conteria uma disposição 'inútil quando· dispõe que
as sociedades a que se referiu o nobre senador podem .pôr os .. seus
fundos em ações. ·(Apoiados.)
.. ...
o SR. MONTEZUMA -. É verdade, exatamente;
O SR. MINISTRO. DA ·JUSTIÇA- As sociedades em comandita
francesas participam, c-omo dizem. os jurisconsultos: :dessa, nação, do
caráter de sociedades anônimas e coletivas; entre nós não ·é a mes·
.ma coisa, porque o ·nosso código não atribui a estas . sociedades a
faculdade de dividir os fundos em ações, faculdade s6 própria. das
sociedades anônimas. Bem vê o senado quanto· era fácil. eludir as
disposições do. código ·relativas às s-ociedades anônimas, se estas
.pudessem ser disfarçadas.· em sociedades comanditárias~ ··
·
· ·o SR. PIMENTA BUENO-. Sr. presidente, tem tanto alcance a
questão sobre as sociedades em comandita, originada. de. uma respei·
tável opinião manifestada no senado, e agora confirmada pelo nobre
·ministro ·da justiça, pode ela exerce·r tanta influência sobre o desenvolvimento industrial e riqueza do país, que julgo do meu dever enunciar . minha humilde opinião,· não porque presumá qlie ela haja de
esclarecer a matéria, mas para que ampliando-se a discussão delucide·SErtão valioso assunto quanto ele merece. Para tornar bem clara
minha opinião, e examinar o que a sociedade em comandiata é em· si
mesma, farei abstração do objeto. ou empresa que . ela toma a si, e
conseqüentemente da questão bancária, que· se· tem agregado, a
meu ver, inconvenientemente.
Todo objeto lícito pode servir de matéria para a associação em
comandita; suponha-se que há inconvenientes em que ela encarre·
gue-se ·de operações bancárias, segL.llr·se·á dali que .. deva ser inutilizada ou inibida de produzir todos os outros ser-viços e melhoramen~
tos? Convenho em que as operações bancárias:. formam uma enti·
dade especial, que em casos dados· podem demandar condições parti~
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cu lares no interesse ··do -•Estado; Examine-se então .a maté~·ia~ em sinr
plenitude· e -não:.por':modo 'incompleto, ·nem. inutilizando .injustamente·
um·.!nstrumento fecundo·· sóporque:·se :julga que-·ele· não'dexte seri
aplicado ·a. um<objeto especial, e·.tanto ma:is··qüando isto forma- üma:
outra: questão: distinta; e .de .:süma gravidade. · :_ .···
·
··
Em matéria tão importante,. Sr.~pre-sidente, procurerver• . :o;que:
tem estabelecido a: experiênci~te:.o saber:·dos povos civiHzados.-:Não
contentei·me·emtexani'fnar is. disposições dos. códigos comparado·s
pelo. Sr. Sam· José; fui.Ner· oütros também mais :m-odernos que rião;
foram. por.ele.conipilados. Encontrei· afinal ·.um .peso::de- autoridade•
irreSiStíveL Se·.outrora houve. opiniões que;·duvidavam-'das .vantagens
de sem eIhante associação,. hojé . ·~( questão parece definitiva'inente.
decidida por um assentimento,. direi: quase· universal, pois·: que~ é de
quase to·dos;=os povos civilizados; ·:assim atestam as .:Jeis ·comerciais
da França, . Bélgica, Espanha, Reino de Nápoles; Reino tombardo· Vene.:
ziano, Werten1berg, Hungria, ~o! anda, Sarâenha, Prússia, Ilhas .:Jani··
cas, Áustria, vários dos Estados: Unidos e.Hússia. Portugal :mudou-lhe
o nome pelo ·de ....;.parceria-.~-- e admitiU a mesma entidade:
· A exceção· de. Estados secundários cujas .legislações comerciais
são incompletas, pode dizer-se que só•a Inglaterra é quem tem deixa~
do de aderir a ·semelhante princípo, e atuahnente. parece que ela
mesma •vai admiti-lo.
· ,; . ....
· E donde' 'provém, senhores, este acordo geral? É o fruto do
trabalho dos sábios, o resultado da meditação dos governos, consagrados ern seus -cód!gos? É porque reconhéceram que• sem a união
da inteligência e dos capitais não há riqu-eza, prosperidade e poder·
para os Estados. Essas duas forças isoladas produzem pouco, reunidas tornam~se .potências prodigiosas.· A sociedade •-em comandita é
quem melhor ··que~ outra qualquer fecunda essa união, completa· o.
capital. quando ·embora' já reunido não ·é suficiente; .é quem chama
para nova vida e: atividade oS..·capitais estéreis ou dormenfes· do
negociante já rico que ainda quer arriscar :parte de sua fortuna,- m·as
não toda. ·
· · O· pequeno capitalista, o funcionário. público, o industrioso ·fertilizam por meio dela suas peiqúen·às>sobras ou economias. Suá. esferá·
de atividade, ·mormente nos tempos modernos, não limita-se a coad··
juvar o fabricante·, ·o mineiro, o armador; além ·dessas empresas parti·
cu lares ela realiza melhoramentos públicos de valor' ·subido. · · ·
. Alguns pensam mesmo ·que as sociedades 'i~J:Jônimas,: P.Or .isso·
mesmo que são no todo excepcionais, .devem ser ·reservadas· ·para
\
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as:~ empresas. que

exigem. tão grandes somas.:.de ,capi_tais que .oão seja
fá.ciL.ou mesmo possível reunir por.·meio.da:respoo~abilidad.e.indefi-,
nida .. Desde que pode obter·s.e essa •responsabilidade; embora a soma
precisa seja completada~: por fundos comar;tditados; ... entendem que
assim os sócios, como terceiros, .~ o êxito. das· empresas;. ·bêm: maio~.
res .garantias.
..
.·
·: ., ,· ·. : :.··
·Com efeito, a sociedade .em comandita, :·Salvo; o. éxame1:.e~ auto·,
rização do governo, .de que. depois. falarei, oferece ;não·.:só vantagens:
iguais· às que a ·sociedade anônirna ministra;. mas ainda outras impor~
tantes . .'Na sociedade anônim·a, a:. capacidade: da administração, pende,
da ev.entuali.dade. da:eleiçãoi da aceitação ou .. não;do:,mandato;· naquela!
administração é de antemão conhecida, e.:responde. po.r' toda a sua.
fortuna: se não oferece garantias. em regra nada obterá~ , ;, ·. ; ,. ·~·
É incontestável que as. sociedades em .comandita.:têm realizado
importantíssimos serviços ·que sem elas não teri,am ::sido ...obtidos:
alguns chegam a denominá-las alma· da indústria e···do comércio.: ·
:·.Isto explica .o porque· os ,governos. ilustrados,;:em vez· .de .. pear:
sua atividade, ·tem pelo contrário. dilatado o emprego de ·sua forç·a.
Pode dizer-se que a :ge.neralidade deles tem reconhe·cido'a vantagem da divisão do fundo _comanditado ou ações, ,como. atestam os
códigos da França, da Espanha, NápoÍes, Wertemberg, reino'lombar·.
do-Veneziano, Ilhas Jônicas, alguns dos Estados. ·:unidos, Sardenha i
Rússia e Hungria, com a· diferença· de que estes três Últimos exigem
prévia autorização do governo.
· .
·· ·
Alguns dos outros Estados, que não fazem ·menção; dessa: .divi-.
são autorizam a livre transferência, :o.que vem a dar no!mesmoresul·
tado.· · · · ·. ·
Deduzindo estas observações, não ignoro que o senado sabe
melhor do· que eu quanto tenho exposto; faço~o por~m· para chegar
às .conclusões a que me destino. Em verdade; quando vemos que
os· Estados onde há capitais acomodados que p·odem triunfar· de res~
trições inconvenientes; quando vemos, digo, que:· eles. desembaraçam
esse precioso instrumento dos melhoramentos e riqueza pública; deé
veremos nós forçar a inteligência da·Jei para ·impedir.que. um país
novo possa desenvolver-se e prosperar? .E· por ,quê? Só porque pode
haver abusos, ou porque uma sociedade em comandita·queira :incum·
bir-se de· operações bancárias, no qu·e entende-se haver Jnconvenien·
te. Não, o que cumpre é, em .vez de .quebrar o instrumento, regularizá~
lo, aproveitar seu útil serviço. e diminuir· a possibilidade de abusos.
Não hesitarei em d~r o meu voto .à .medida a que aludo, isto é,
.,
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ao ate>. Jegi~l,atiy.o que determine•:'que as. sopie~ªdes::<~m ,,cpr.nandi~,;·
cujo. fundo·. exceder de . ·soma determinad.a, :··para· ;ppder·,;.qi_Y,idJda: em:
ações.:sejam·,obrigaoasl:a pedir prévia autorização;·,:, : ... :: ....' .:. :...:
· : ~nquant.o, porém, não.•.cons.tituir~se _esse .Pxec.eito, ·.que julgq .«;:on:.
veniente e que tem sido adotado. P.o.calguns.~.c.óçfJgo§·,:ent~pdo.;qi)~,J
cumpr~ ~~~peitar;:,OS ·:prjf1CÍpJq;s,,p_qr i.~~~ m~~'(l}O: qlJ~.·. §l:leJ q~~:~emos
não: . C>~: Ç()Qtr~.ria,}~o.mo::Passq a,derpoQS~~ar ... :~;.:..... ·:· ·1 ·
:· ., • .. ·• ;
r· , ~.A QPi.g~ãg· COJ:l~~á,ri~: ~ ~qLJ~ ~s~st_eqtg J;teduz; :~eLJ:·:~Ig~!ll.~EJ,~o~gp ·.,~.~··
297.:9.9_; ~.ódigo. ,cpll;i~r;çi?l~::~xªrnJDf31'QO_~ ~fartigo·~~A ·Pr!m~!r_~:p~rt~:. ,~.i~:.
·~p. çaP.it.~.l .d~S.;,-.sq,cJegªd(3~ ..aJJô~if!:l~-~. 1 s~rá ·:di.Y!~id9, -~m· :~99~~).:-, i~.t.~i
é, .9.111.- pa_rtes-i igt:Jais .·. ,_$êf!l~:qe~.cOQ_Q~~e.r -q~e: .éls ·C19Õ,~)~ ~?9; q~\~~9~.~;;
·ig_u~j~ :.~Pr,o.priq_~o~ .. à. trar~sfer~nqi_él;_; ,Qotarei. qy,(3.:•.a. d.i_s·p9.~!9?q:,Jl.~q.A,
urp: priyi,l;~g_ip·,. IÍ(3rD.··t.arn.pguc() .d~s~i.na~a,,_ ~oment~ .. a:,façi!!t_~r ::essa
tr~nsfer.~r~ci?.· · .lJ1d~pen~enJem~nt~ dg·;dasp çle· ..E3nyoíver:~,~ ·na: ~f!l.Pr-~-.
sa. o ;vaJor -q~,Y;m~.:J.nyen.ção,_,,o t.J~O :,E~m ~lien~ç~q·de yma_.,Jl1i~~cPI:i:'.a.~

º

exigêr~ciª. q~,.gratificaçõe§,:Pé\Fél trªb~.l~qs:pr_évjqs,

_;q!J~ t~dq~,_9eman~;

da da administraçã'o at~!Wã.O·:~sp~~iaL sobr~ ..as proporções ;~(3-~tap~f3~:
para.
ó' êX.ito,.
da empresa,. independente..,._,
disso,
o:utras considerações
....
..·::--;-···· ·,,.:.........,..... ,.,, .. ··'·.;.·_....... ' ..
_., . '
,,. ·--··
demaDpam -~ma, :.b.~se .~ reg~a. d~, ~~prec,iaçã_~: comum. para._re,g~l~r :PS
direitosdos:sqci·os.na,votação,nQs dividert.~os, na liquidaçãp.,~tc.,.Bas~.
tara, repíto,· este complexo. d'~-- cônside~aÇões :para que isto: ,éju~c-·pode
ser deixado . ,à Uberdàde ,-,co.manditária dev,esse ser sempre .ym, pre·
ceit~ ~a ·.sÓCied~de. ·ãnônimâ ... ·· · · · · · · · · · ·
. ~ ·.. · , -· · · ·
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A.-segu~dâ.:'parte. . d~ arti.go deci~ra os diversos modo.s-,·por:-que:

pode -reaiiz~·r-s:e . .a,transfe~ên.cia: ... , -~· - . , · · · .. _' . ::· _· .~ .. : -~.
Passem·Os à seÇão da ~ociedad~ -~ITI ,c,omandita., .Aqui;:o:
não diz, se o.fundo.comanditado pode ou.-não.. se~ dJ~ldi~o ..em.'âÇÕes:
>'·:··:' _....
Nem era prec.i~q que. q, .,có~!go_ d,I~sess.e, porq~e )~89 -~ep~n.a~ ~a.
em-presa· e da liberdade._ corivenciOriàL · Certámente ·àé .b proprietario
de
fábri~a: de'ciarari'Ció~s~·:~~sporls'ável,,qt~er' :ás~ohí~r::·.à<'sf::6rri
· _ :·:. ·._.•·:·
· .......
.
n ....
industrioso e úm. ó.u dois portadores de fundos~. se''eles 'entre' si· con:.'
cordârn"
ó·,n~·:· divisã~r· inter~-ssés,: :para qúé n~st~'. g-enf i c:·~sos·
semellí~mtes ·dividir .o capitaí'
âÇões: pode ne·m
.;haver
·
.. -:).
i· ··_. :
... ..,._,._ ;:
1 ., .•• • .. ,. ,
de transferencia. ·Pelo· contrario;' se a'· empresa e, por exempJ·o~ ·a'
abertura de ·uh1' canal ··oü oütra'"'que .demande imàiorc'c'àpital :;por'qüê
não permitir sua divisão em ações e a transferência por~inseriçã'o no·
registro social,· condição- necessária .para ressalvar ::a :observânci'a de
algumas. outras diSpoSições do código?'.
·
·,
- Declaro que não vejo nenhum motivo . pará ·.semelhante proibi·
ção, :mormente 'depois de recolhido· o· fundo integrar, ,a ·não :ser·. o. in•:
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tuito positivo d.e restringir ou de inutilizar o uso da ass·ociação, e
·
isto sem ·razão justificada. ·.
Diz o nobre ministro: ".Não pode distender-se a disposição. do
art. 297 em favor da sociedade em comandita, porque essa disposi·
ção é especial à sociedade .anônima. "
Perdoe o nobre ministr·o que eu diga .qüe a razão dada, :meu
ver, é no todo improcedente. O código expressou em ;relação a :cada
umà das sóciedàdes aqllilo que lhe era essenCial·, aquHó de que· não
podiam prescindir, por outra,. 'expressou. as restrições impostas
liberdade das convenções; dali porém não se segue· qUe o que é éssencial a uma c'onvenção não possà ser· acidental a· oútra- desde, que
isto altere sua natureza nem é proibido 'pela lei. ·Julgo :mesmo argu·
mento muito perigoso já contra a lógica, Já contra as libérdades públicas: Por quê? Porque o art 297 dissef que o capital da sociedade
anônima deve ser dividido em açõês, segue-se porventl.ira qúe por
isso mesmo proíbe que o capital da sociedade em ·comandita ::seja
assim dividido? Certamente· não· é conclusão.
··

a

a

Quer S. Exa.- ver o resultado desse método de argumentar? É
que nos estatutos da sociedade anônima não se poderá convencfonar
a dissolução por mútuo consenso, émbora haja· perdas, ·embora: não:
se prejudique a terceiros, somente porque disposiçao: análoga per·
tence ao cap~ 3~0 , especial às sociedades comerciais;' pelá mesma
razão não poderá utilizar-se das previdentes disposições dos arts.
345 e 347 sobre a liquidação: a sociedade em comandita em nenhuma
hipótese poderá admitir· um sócio puramente industrioso, porque is só
pertence a outras especialidades.

o

outro _argumento: que
Parece-me,. Sr. presidente, mais lógico
alega conter o art. 297 um privilégio. Se esta opinião pudesse ser
sustentada seria sem dúvida procedente._ Não é porém· privilégio, por·
que privilégio é e)(ceção da lei comurn, e a nossa lei comum' é
plenitude. do direito de propriedade, a .Hberdade das, convençõês, é
a tese .que .ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude da lei; é· liberdade civil e comér"cial muito
importante e que o governo sem lei não pode. quebr~r senão po; .um
ato de ditadura.
O mais que o governo logicamente pode dizér é que .a lei ex·
pressamente nem consentiu nem proibiu; se ~m face disto não quer
estar pelos princípios nem pelo direito comgm; se tem dúvida· que é
quanto pode concluir, apresente-se ae1 corpo;,legislativo, peça inter·

a
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pretação':da·lei;.ou·a medida qüe julgar;·conven.iente,'pois qúe··nã'o·
tem atribuições.]egislativas·)::: . ·,
<i: .,..,:; , ::·. j. • ,·, • ····~·: c... ~:-::::,..: .::Há:ainda'uma: outra:· consideração qÚe':env·ó'lvef â~:q·uestã.ói ;que a
reduz:.a um jogo de:palavras a· não pretende·r:se;um·;outf'ó ato: de'po..:
der ilimitado. Trato--do ::art> 334:' .ele declar'à .qué:' :uni sócio·: cornândi;;
tário: pód~ :transferir a:·. um: ;outro 'sócio 'seú\'qulnhã'ô c)tJ),'quiiltiões·· inde··
pendemte de.ccorís·~ntim'en~to· ·sociaB::e~>que-trc-ôm:~êstecp-o'de':·trarísferir"
a terceiros. ·Se. este: direito· é 'exercido ·.~s'e!fn.''algüiníaí"·rióVa :···proibiÇão~·
a'·: questão de :ações:: p·erdeu: to dei ·seu.::valor·,:· porquànto rn·scr~vendo~se .
â. cessão .bü transferê·ncia:· ho: registro•· sàci~l terenibs·..1úm·'-:m'e·s·ma::· re:
sultado. ·.· :> .. ·
·: . c :...: .... · ·· ·
· ::·:u " ;····-:: é... ··!.•,: ·~.·:.
;····
. A op·inião contrária,: porém, nãO' podenâó:~nêgáf:··o direitÔ·' de::ces:: .
são.' ou ·transferência,.. diz 'que é ·uma. alteraçã'o: da·:; contrato :pfi'inórdla.t;: .
e que por iss.o demanda um novo contrato.
:·:5:· .._:··,::'::::.:·,. :. :::·.·~.-:.:,:::
Senhores, as leis não ·estabêl·ecem dispbsíÇo'es.":'frustr~tÓrias;
elas não têm. em 'vistà pesâr sobre'; os: interés's'és' ~sociais ~e:: ri.i(m'os
comprimir.sem·necess·idade.:Só ·se··.··exige.· renovaçao:rdo~cóntrato~·st:V
cial:quandoJ há ·modificaÇões ·qüe afeteni 'direitó~Fdé~tércêiros;·' ·é o·
que) se ·deduz. :do• art. ::307 combinado com 'o art. ··30f~: ~e:: o: •·qae.' ~diz ::(j
c6digo :português,· :hún·garo"ecde-· Wertemberg; ·e'::O'litros:,:<qu·er clara~·
mente demonstram .quê·· á .s·ubstftuiçã·o f:'dé um ''comi:mditârió n'enhuma~
alteração produz; nem precisamos da:~utoridade d'essaá'!leis·,·porque:
a razão universal: .dita a::mesma ·conclusão:::.,>· · .: · · ':: ('"':i.:· ::.. ·.,~·.::-, .>·
. Direi ~mesmo que; :a :prevalecer '!ésta opinião quê' :combatb:~ seria
melhor que o governo deêlarasse ·que:. cvcódi~~j(j' proíbe absoli.Jtamen~:
te a sociedade :em 'comandita·;: esta::'nova p·roibição<por.-~cissó· mês mo
que ·comprimia-essa ass·ociação', quer:o· sei:J:·.fundo :capital foSS'e 'âivi,;
dido em ações quer não, faria.renunciar·o:,·seq uscL · . .c::' · . · •· ···
'• • Senhores; a·, questãd: ·ê de suma gravida<le, ·o ;códig·o::comercial
demanda, mais .de oma :·correção,.ponha~sé o: governo: à• frerite'desse~·
melhoramento·' que: é de::,alta importânéia:;;:e::·não .adoté·· ô;;expedientef
de :restringi r,:. a. meu cver; ~>indevidam·ente~ ::as' ·ti berdades :c(Hnerciá.is; \
profirà regúlarizá·las :.no' csentido :, dos :grandes:;,:fnteressesi ·públicos,:
Estou: incomodado, se• se oferecer oportunid'ade:volfarei-·~à- questão .
.· ~, o SR ... NABUco (Ministro da ·JustiÇa)·~ ·:St<·' prés'idente, insis·
tirei na minha opinião,· não obstante as· observações ·apresentàdás·:'
pelO'Ílob,re senador de S; Paulor:. <·'
..:.:·:- ~·· ,,.::·. ", ':';';''.
.
·se· se tratasse de'jureJconstituendo; teria :cabi.mento a dis·cussãô:
das vantagens e inconvenientes das .sociedaa~s·· :;e_m ··· coniandita;
(Apoiados.) Trata-se, porém, de jure constituto~ me parece que;:· à
1
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vista
do nosso código comer.cial nã·o se pode emitir outra opinião
.
senão aquela que emiti. (Apoiados e não apoiados.) .
O nosso·código comercial estabelecendo as diferentes espécies
de s9ciedades comerciais, expressamente determina os caracteres
de .cada uma, e pode-se, sem infringir o código, aplicar a.uma· espé~
cie de. sociedade aquilo que ele estabelece .para outra espécie ·di:
versa? (Apoia~os.) Se, tratando das. sociedades anônimas; o código
estabelece .como carát.er dela a divisão dos seus fundos. em·· ações,
como podemos nos~ tornar extensivo este .característico essencial
da sociedade anônima a todas as sociedades comerciais?(Apoiados.l
Então debalde seriam todos os característicos que o código comer·
cial estabelece para distinguir as diversas espécies de. sociedades,
porque se poderia. aplicar a uma o que é próprio da outra; isto pode
parecer indiferente?
·
· ·
O SR. MONTEZUMA- É confundir tudo.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA- Se a divisão ·dos fundos em
ações .é da natureza das sociedades em comandita por que foi· que
o código francês· estabeleceu expressamente· esse atributo? Não é
ele portanto ocioso? Se esse atributo é de natureza. :delas, por que
dizem os jurisconsultos franceses que elas participam, por ·causa das
ações, do caráter das sociedades anônimas? Se esse artibuto é pró·
· prio e característico da sociedade anônima, não pode ser extensivo
às sociedades em comandita sem expressa disposição da lei.
Não há silêncio da lei só porque não há. proibiç.ão; desde que a
lei dispõe sobre um caso, está ela estendida para os· outros casos
não expressos; assim desse caso expresso· se argumenta para fi r·
mar a regra geral em contrário; assim se argumenta a contrario sensu,
de maior para menor, e vi ce-versa etc.
O. nobre se_nador, aduzindo diversos códigos de diferentes na·
ções para fundamentar a sua opinião, me parece que argumentou
contra producente01, porque todos esses códigos ·estabelecem expressamente que as sociedades em comandita possam pôr. seus fun·
dos em ações, e o nosso. código não estabeleceu esta disposição ...
O SR. MONTEZUMA - O da Bélgica também não estabelece.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - Refiro-me àqueles que ele
citou.
Mas argumentou o. nobre senador com o art. 334. (Lê.) Este artigo supõe que a parte dos sócios nas sociedades comerciais é o
interesse .e não a ação; e por isso estabelece ,qu.e nenhum sócio se
substituirá na sociedade· sem, o expresso cons.entimento de todos. os
'

'

.

'
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sócios·, que não transferirá o ·seu interesse sem·esse :expresso con·
sentimento de todo.s; se as ações importam a derrogação deste;;âr~
tigo, pprque as ações podem serAransferidas.qpelô:·:s6éio, este artigo
é mais ~urn argumento contra: as ações, porque· por. ·elas ·os sócios se
sub~t,ituem contra·ou sem. o consentimento de. todos; . :. .. . , ~.
Para que as sociedades em comandita pudessem· ;pôr"'sei.ls ·furi~
dos em ações seria preciso .qi.Je<houvesse uma lél ··qtiá·-isto'·:det~rmi·
nasse. O trabalho que o nobre, senador quer encarregar' àqueles que
defendem a opinião contrária é trabalho que .ele devérrá ··tomar :sobre
si, isto é, apresentar_umaJei. autorizando' as soCiedadês em ::cómandita.? giyidir o seu capital em ações; é preciso que ·haja:~Iei'.para que
possal\1, e não para que não. pqssarn, porq_ue_,.não podem à. vista do
códlgo. qÚe só c.oncedeu .e.st~ atributo .à.s· sociedades .anônimas;. esta
exceção · fi rma a,r-~gra ·geral em contrário, que é também a. regra do
direito comum. (Apoiados.) . .
. .·. . ._,
Creio •. por con~eqüência, Sr. presidente, que:tetido·,fúndamehtado
a minha opinião. Não me ocuparia deste objeto se o nobre senador·
pela Bahia não tivesse mani.festadq o desejo de ouvir) a minha· opi·
nião a· respeito dele. A vista do código comercia)·. não -se pode. sus~
tentar a opinião do nobre senador por S. Paulo, a menos que.:ô.s carac~
terísticos particulares de cada espécie de sociedade não se pudessem
estender a outras, não se pudessemconfundir. (Apoiados.).
O SR. TOSTA - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, mas eu devo· observar
que a discussão vai~se desviando do seu objeto.
.. . . .
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Há muito tempó! . . '"· .
o· SR. PRESIDENTE - Em vez do orçamento da jus.trÇa vai·s~·
discutindo o código do comércio. (Apoiado.) Eu não conside'rariâ·' fs.tô
inteiramente fora da ordem, como incidente, na discus'são:::do Órçamento da justiça. Mas entendo que não é próprio que ;sé'~discutá
código do comércio, e mesmo não vejo o resultado desta di~cus'são.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Não é senão 'resultadc{mau!''
·· . . : .·:' ·:
O SR. MONTEZUMA~ Muito··bem.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI<- Não·! É o jogó'da praÇa ...
. o SR. PRESIDENTE -· Entretanto, não posso ·negar à'palavra
ao Sr. senador.
;r
·· ·
.
·.·· .. / .
.· .
O SR. D. MANOEL .....,~ Decerto, por que não há de fal·ar? · ·
O SR.' TOSTA- Eu que·ria dizer.âlguma coi.sa sobr'e a rilatéria;
se. o não poss.o fazer, cedo a palavra. '
·~ ·..
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O SR. .MONTEZUMA- Já me pesa ter falado agora sobre :este
objeto.
·
.. r.· ·
O SR, PR_ESIDENTE -:- Eu não quis tolher o Sr. senador de. falar~
Há muito tempo que .eu dizia aqui na mesa que· a questão· era fora
de ordem. Mas dou-lhe a palavra, conheço que até certo·· ponto se
pode falar nisto...
·
· ··. ·
O .SR .. MONTEZUMA -Temos aí a reforma do código comercial qualquer-:,dia.
O SR. TOSTA.- Cedo a palavra.
OSR. HOLLANDA CAVA~CANTI- Eu peço-a.·.
· :.:. =··
Q SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr .. Hollanda Cavâlcanti . .
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTI .......; Sim, senhor, . quero falar,
principiando por proteger contra· tais· discussões. N~s discuthrios o
orçamento·, e não· ·a ·inteligência do código do comércio. ··
O SR. MONTEZUMA - Oh! Senhor ...
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Questão intêiràmente impro·
fíc11a.
,Q SR. MONTEZUMA- É utilíssimà.
O SR .. HOLLANDA CAVALCANTI - Sr. presidente, ·o direito
que qualquer indivíduo ou o governo tenha acerca de quaisquer inte.ligências que haja nestes códigos, ou nestas' instituições novas; lá
estão os juízes·parâ o decidir, não é umà ou outra opinião do parlamento. É um. abuso que cumpre evitar. Por incidente traz~se ·aqui
uma questãozinha em relação a interesses individUais ·(reclamações),
dois ou quatro oradores falam nela, os outros que a jUigani fora :da
ordem, que a julgam intempestiva, calam-se, os. ·que estão de acordo em falar emitem a opinião e passa e~n caso julgado·: .. (Vivas re·
clamações.) '
.
.
O SR. RODRIGUES TORRES (com força) - Qual ·foi o inte-.
resse particular? . . .
·O SR. MONTEZUMA - Apoiado. Apresente, diga·. qual foi o
interes_se particular.
O SB. RODRIGUES TORRES dá um aparte.
O SH .. MONTEZUMA (com força).~·Apresente, não f~ça alusões.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Eu estabeleço. o princípio,
se cabe a carapuÇa a alguém ponha-a ...
O SR. MONTEZUMA - Foi um· ato de loucura.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -·Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (para o· Sr. Montezuma)' .~ O Sr. senador.
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não pode .qual i ficar· .o .·procedimento ·de üm. seu:· colega de ·ato· de
loucura;·.,.ê. ·uma injúria.
:.. i ··
·
· ..: , ... '
· ·
O SR.; HOLLANDA· CAVALCANTI ~ Obrigaâo! -Homines tant_i
quanti sunt educatio.ni debere~. . :.·
· • '· ··
0: SR.. RODRIGUES -TORRES· ..;.._ Aqui· não há· inte·resse indivi~
duaL É precisõ que :se não façam: insinúaÇões pérfidas~·~.·. -•~ ·: ···
-' .o. SR. MONTEZUMA _,;Apoiado, e· se tem-'.âireittr de ·tazê4:as
eu tenho direito de dizer. que ::ê~ um ato de loucura;
· · ,
.O .SR .. PRESIDENTE ;;_ Ordem!·
.. /' • ·
. ·• 0: SR:: MONTEZUMA:·_;:·Meç·a :os terrriàs,. -seja ,polido ..
· 9rSB. HOLLANDA CAVALCANTI _,;, Obrigado!-' Homines ;tanti
quantt.sunt educationi debere •..·
· ..,
· '
·. :. Sr. ·presidente, a questão do orçamento/a questão das-~ cifras,
deveria merecer alguma atençã·o ~ ·
·o. SR~: MONTEZUMA -.:·Já ·se tratou dela~
O SR.. HOLLANDA'CAVALCANTI - Com efeito, ó> g·overno do
país acha-se invest!do ·das mais ·.·amplas atribuições.· ·parlamento
em todo o seu ·direito lhe·:tem· conferido o poder de gastar· cóir\ó bem
lhe parecer, e hoje ew.entendo que. falar em economia, discutir des·
pesas arbitrárias, considerar a dissipação das rendas públicas, é tem·
po perdido, porque ê tanta a confiança que o parlamento têm depositado no governo, que bem longe de censurar, de examinar as :despesas, as justas· necessidades do .país, o parlamento ·o que quer é des~
pender, e os ministros . não fazem senão contradizer: "Tanto não
quero, não ê preciso." Essa ê a história de ·nossas discúsõés.
De maneira que aquel.es que desejarem alguma eéononiia: rias
despesas públicas não devem proceder de outra maneira,-devém·,·di~
rigir-se aos· nobres ministros pedindo-lhes que -vejam o estàdo ei'Tl
que se acham, que gastem. somente o necessário, porque ainda que
as quantias sejam votadas para aplicação às necessidades públicasi
o governo não' tem obrigação de despender todas o governo p·ode
muito bem economizar, e ê só no governo presentemente, que •poâe
ficar alguma '.espérança. de ·que as desp·esas públicas hão' sejam tão
grandes. Eu já_ não .falo em· 'Uma autorização que o . governo tem~:
tambêm ·conferida. pela assemblêia :geral, .de fazer as :despesàs não
votadas por lei, estabelece-r por decreto, e depois pedir os· crêditos
suplementares; mas o próprio governo quandó quer justificar as
suas despesas na conformidade das .. leis estabelecidas para a ·Órgan:zação dos orçamentos, sobre muitas. das verbas -contenta-se em
dize·r -· . votada em diversas leis do orçamento. '· ·. · ·
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Portanto, Sr. presidente, poucas considerações tenho de fazer
além destas que tenho feito acerca das quantias que estão subme·
tidas à consideração do Senado. Mas, observe V. Exa., que quando se
falou sobre a repartição do império eu tinha algumas considerações
gerais a fazer, m8S achei mais conveniente, mais de obrigação censurar algumas verbas que me pareceram excessivas. Entrei um pouco
nos algarismos, esperava que alguém me contestasse, esperava mesmo que o nobre ministro desse alguns esclarecimentos sobre algumas dúvidas que apresentei; só eu falei nos algarismos. Pediram a
paíavra muitos nobres senadores, suponho que a maior parte ministeriais, e cada um contou a sua história de colonização; de maneira
que o nobre ministro não disse mais nem uma palavra; eu achei importuno reclamar ainda por minhas observações, e foi necessário
votar para que se não diga que o Senado estorva, que não quer que
posse a lei. Mas o fato é que eu falei sobre os algarismos, pus minhas dúvidas, falou-se muito, contou-se muita história, mas com as
cifras ninguém se importou, e votou-se à carga cerrada.
Portanto, Sr. presidente, vista esta boa disposição de que se
acha revestida a assembléia geral, o que há a fazer? Suplicar, pedir
aos nobres ministros que despendam o menor possível, pedir mesmo que atendam na legislação aquilo que pode ser mais profícuo
ao país.
Nós votamos presentemente acerca da administraçâo da justiça e fazemos uma despesa sofrível. Eu estou convencido de que com
essa mesma despesa, e talvez com menos, nós poderemos ter uma
administração de justiça muito melhor do que temos, porque estou
também muito convencido, Sr. presidente, de que tudo quanto o nobre ministro da justiça disse no seu relatório quanto à segurança
individual é muito verdade, e muito o louvo por ter dito a verdade
sobre es~e objeto; cumpria-lhe dizer: .. Os crimes aumentam, a segurança individual diminui cada vez mais, e conseguintemente a de
propriedade. "
Não cumpre, Sr. presidente, fazermos um juízo do Brasil por
aquilo que vemos aqui no Rio de Janeiro, na capital, onde não digo
que não estamos às mil maravilhas. Mas o resto do Brasil estou
persuadido que, bem longe de aumentar em civilização, barbariza-se,
e um dos grandes elementos da imoralidade é a má organização da
administração da justiça. E se se desse alguma atenção aos deveres
que aí ternos, uma atenção um pouco fora dos partidos ... Náo sei,
eu não li nem ouvi, mas disseram aqui que o nobre ministro da jus-
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tiça tinha dito na Câmàra dos Deputados qúe a· lei·de 3· de dézembró
era uma lei de antagol1isn1o político. Não sei s·e· ·o· nobre: h'lidistro o
disse, ·mas se o :disse dou:lhe os meus agrádeCfm'entos, dissEf uma
verdade. .
.
.. E permita-se-me di:Zêr, S~. presidente·, muitas vezes nós· eStamos
·na ·intenção de fazér.C:uma .·lei presumindo' que r1ãd 'ternos nenhuiría
p?everiÇão de partido, 'nias a' 1lei ressente-se: desta súspeitâ.· Podér'iâ
·não-:haver essa intençãO; mas o que acoriteê'eu nessa lei; o fatO·;::ó
. resultado, dem'onstra que a': houve, ainda que seüs aútores''não tives~
·sem ésáa intenção. Siin,' muitas vezes estamos cegos';- não. vemos
todás'ás Circunstâncias que nàs acomparihàm qua'nâo te'níos de obrar •.
'de-sta oü daquela man'eira: Sim,· foi uma léi de· àntagoni·~fno 'poÜtlcO,
lei prejUdicial qué cumpre modificar; mesmo·· aqÜàles ·que concorreram para ela podiam ajudar para que fosse rriêlhorada: Senhores,
'àá vezes ~s· nossas prevenções, os nossos prejuízos,
n"ossa~ afeições -políticas leVam~nos a u'm ponto de não vermos â verdade ~che·
gar a nós. Fez-se· uma lei dessa ordem com o fiin,'cóncordo: de ·me~
'lhorar. a administração ;da justiçá, que admito que não estava boa;
mas sente-se na lei que não era tanto com esse fim, ·mas· sim com
o de consolidar, de firmar um partido político.·
E esses que assim 'têm óbrado, achando-se· depois fora do poder, dizem e reclamam: "Vós que votastes córitra esta lei, que achas· ·
tes nela estes defeitos, por que não a revogais? Se hão a revogâls
é porque a lei é boa. " Sr. presidente, é necessário mais reflexão
quando se quer emitir tais juízos e fazer tais censuras. Muitas vezes
uma lei má não pode ser revogada por aqueles' que sé opuseram à
sua feitura.
·
·· :· · · .·

as'

Nós temos marchado debaixo de um ·princípio que, a m'eü ver;
há de nos trazer conseqüências mui funestas. Estaníos persuadidos
que a nossa forma de governo não pode ·existir sem que haja''üma
maioria que apóie o ministério; para esse fim ·subordinamos os. gran~
des princípios de justiça quando fazemos· às leis; procurámos que
elas se acomodem· às necessidades das maiorias·, e essas necessida·
des fazem com que aqueles que estão de posse 'das maiorias jamais
se queiram ver despojados dessa posse. Mas comO n·este mundo
nada há de estável nem. de perpétuo, acontece muitas vezes qüé di~
vergências entre· aqueles: que formavam e ·constituíam ·uma ma ioda
tornam necessário aparecer outra. Ora; quais
elementos que ·o
país ou que a legislação tem feito para se poder q~ganizar essa nova
ma:oria, quando os: luga·rem têm sido distribuídos·· p.or aqueles que

os.
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compõem a. maio·ria que se pretende substituir?, Sr. presidente, quem
tai aspiras'se, aspiraria na-da menos do. que ãuma 'revolução..
·. . Para. essa .mudança;. para ury1a Ôposição .,tor;nar-St} imediataiT)~.ri~e
maioria 'oficialmente,· serra' necessário deslocar:··abalar,·',revoluci.~nar
o país, e desgraçados. daqueles que, tivessem .tais aspiraç~es. Os
bons, ·as verdadeiros amigos do país não podem ~eixar de,_d.~nsiÇ,e
rar. a grand~- cp~v~niênci~ de. ·tgle·l'ar, de adptar pri~~ípi,9~ e.st~b~l~,
cidos, ainda ·que errôneos; e sem dúvida es.ses indi.víduos não .P~de rã o marchar muito tempo, porque aqueles que têm. colocado as sua.s.
criaturas e distribuído as-vedetas. por to.das·. as partes procu~a~ pqr
todos os me.ios embaraÇá-los. Ôra, ·.d-~sta' ~á~eirapa~a' o que_,~archa
mos? Marchamos pa~a uma revoluÇão;. parece que prociãmam:.,q~e
contra semelhante .estad~ de coisas não' há. sénão o apelo
arm~s.
terrível apelo, apelo. aborÍlinável! · · ··
, · , . · .· · . : .. .
· Eis_ pqrque, ~r .. presidente·, há. muito ~s~ou corwenc_ido,, -~•- _C()_n;
vencido cpm a constituição, de que.• para qu.~ o, n!ls~o gçver~p
che, não são .de absoluta necessidade. as maiorias; .. e. que o .·governo
~ão poder-á ·fi~mar-se nos.. privilégios
ju~·tiç·a •. não ·poderá· .~têndêr
às verdad~iras n~cessidad~s .do país se.m. que afronte as _maiorias,
essas maiorias artificiais de que tantas. veze.s,tenryo falado_~· ·.· _ ..
Vamos porém aos defeitos que porventura sejam salientes na
.
a·rganizaç~o e ·ad~il'lisÚa9ão judiciá_ria. Ab~ndonar~i- a anáÍise.. d~~sa
lei de 3 de dezemqr;q; u_ma. reforma mais ampla poderia_ compre~m
der os defeitos dessa lei; mas a reforma é mais alta; não é só sobre
essa lei ..
. ..
.. Como· está constitu_ída a nossa adminis~raçãp_judiciária? A. constituição estabeleceu duas instâncias. e um recurso de re\fista; criou~
se porém uma. instância de ~ais, e essains~ªnciaJtas_.grandes.povoa
ções nã9 prejudic?,: ou. o prejuízo é pequ~no; mas nas pequen~s ppvoações, nos lugares Jongínqüos, · esta . nova instância é . prejudicialíssi ma. . . .
. . ... · . .
· ~·. . . .
.
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Sr. pres.idente, é confiada a: administraç,ão da ju~ti.ça em uma
grande parte do: império do Brasil aos juízes ',nunic,i_p,ais ·~- aos juízes
de
.direito;
e. como
é. ,administrada a justiça,.do
nosso
país?. ' Quem é-.
.
..
.
,, .
....
um juiz. municipal? É um moço saído das escolas com boa ou má
índole, com. algum talento oiJ sem. ele. As 'vez~s: Sr. pr~side.nte,.
mesmo talento do.ju;iz lha é-prejudicial. Esses. homens
é que se acham
...
.·
. ', ...
espãlhados pelo impérip.~ Aí principiarr tod~s as causas, e a orige~
das demandas
aí está.
..
.
Como é que esses homens 'hão de julgar? Que habilitações têm
;
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ele.s para _a pa_rte .m?.i~ ,dif(cil q~-~ há na. j~s~iç~?, ,Ondê s~.~açharn: esses
~omen.~X ~cha,~~~~ p~lq imer:!or.,co.m:. . pouça.s. e :.dif.fçeiª:c.Qrnunicaçõ~s .. Não digo que.:no if.lterior não . haja: um ou .ou..tro:>hQr:n~m··rE)spei
tável •· um oú out~o ~9meiT.l de, :conhecime11tos; ma~: . está qcupado:.nos
.~eus.c;ampos, .~a ~..suª jnq~s~rié3, ou ·O; que._qq~r ~que,:seja; ...os juíz.es
acham-se. em contato,com. os .e~crivães.~ ad""ogados; corn ...os_.escri:vã·e·s:,.de~s-es. ~ugarej.os, com. o.s; advogados. tambénydesses, lugarejos.
O ··!lloÇo: saiu do.. estudo; po.derá muito _b.em... ~a.ber ,princípios ~do .di.r.eito·, ......romano,
direito. pát~io civH •. ec.onom.ia :PÕiftica ..,etc.;, rnas chega
.
.
a._li .e. o que é-,qu~_vê? Noprimeiro, passo ach~-~e;(~mbar,açado.;',e.1 ~
quem· recorre? Ao. escriyão. :A quem ·ouye? ..Ao .a.çfvog~dQ~ . De maneique,. Sr. ·p~e~Ú;lente,,o. pobr~ m_oçq__que, t~m :algUJl1 desejo de.acert.~~. rec~rre ··aÔ. advog,~d~, .porque O escrivão. lh~: parf:lCe mais SUS·
Reito, e a dua.s por três. é o _advogado da. aldeia :que_,é tuc)o a,o: m~smo
tempo, juiz:e' parte, e .yai levando ~ªs- coisa~.- C()J110 b~m. quer: e,.lhe
parece.
ad~ogado e o escrivão são quantidade estáve'l e:o jui~··:é
variável; ora, q variável .lutando com o permanent(;}, quempr;evalece?
O peána.nente; e portanto o advogado e O: escrivão. ,da .aldeia governam a seu bel-prazer o juiz. Eis como temos .organizada a ;admini~
tração judiciária; eis a qu~m temos entregue· a no.s~.a segurança individual e de propriedade. .
..
,..·. ·
Não digo que isto tem lugar na corte do Ri_p, de. Janeiro. e_ nas
grandes povoações; mas o impér.io do Brasjl não é nem:a·cor.te nem
essas grandes povoações.
-..
...
..
E, Sr. president_e,, debaixo d_e tais auspícios como.os c~imes não
hão de aumentar?. Çomo há de haver civilizaçãq, _meª mo_ definida,
como disse. o _nobre membro. que hoje falou? Havemos.• de retrogradar.
Qual é o distrito dc:r. relação. do Rio· de Janeiro~. Vai até :Mato
Grosso;. desde Mato.Grosso,
Goiás, S. ~a4l.9 f3 Minas·Gerai_s até . o
.
Rio .d.e Jé3~~iro, tudq. est_á .Em~regu~ (lOS,j~ízes r:nunicipais e ~d_e di:re.ito .
. .· ~.• o. ju.iz . rle ·direito t€)JT1 pqÚç:(l ..açãq :. d~ r~primiri · mas.,_essa·, ~ç~o
t:em_tarnbém.. ~eus per:igqs ••. ~r.·.-.Prrasidente,._porque uma_.das c_oisas
que devem assustar a .,e~ses ._mpç,os -e qu€l os co~ge ;_é essa,:ameaça
-de. acus~çõeª~ P!Jl moço· p_quco prático nesse. :traquejo judi_ciário,
qua_n9o, yê .un~ advogado ameaçando, _queixando-se,: ~terrp·se, ;.e .as
c;lu~s oor _tr.ês .cede ~- dei_xa:-se leva_r. Es.ta é:a história do nosso país~
Isto deve. ser visível e. p,alpá~el a:todos, n.ós, e nós ,não nos impor~
tamos com isso; v~mos paradiante, e: ~stranharn().s que o Sr. minis~
~ro. da justiça •. diga que os crimes aumentam!.!Como não hão.de aumenté3r? Qual é e3 justiça que há no Brasil? Como se administra ela?
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Entretanto, Sr~ presidente, a nossa constituição parece que nos
advertiu; parece que da nossa constituição se· deduz que deve haver
relações em todas as províncias: Não' é ·só a constituição;· muitos
membros distintos do parlamento e mesmo juízes. . .. Senhores, eu
não sei se dê um cavaco que tenho dado muitas vezes. Os senhores
hão· de dizer: "Você vem cá falar nos· negócios da justiça; você···é
soldado, é ... " -não sei b quê. Mas eu peÇo licença para dizer qúe
muitos dos meus colegas de hoje, quando tiveram os primeiros ele·
mentos de direito, já me acharam no parlamento e que, devendoter
consciência daquilo que voto, devendo da·r atenção aos meus· deve·
res, alguma coisa deverei ter aprendido e estudado. Tenho 28 anos
de parlamento não interrompidos, senhores, e quando entrei para aqui
já tinha 1O anos de serviço literário e administrativo. Tenho algum
direito de falar nestas matérias; e se não tenho esse direito, Sr. presidente, quero JTie. apadrinhar com. algum juiz, ~om algum homem
de direito.
Esse juiz. ·.. ·eu tinha todas as razões de conhecer as suas opiniões; mas as que eu tinha quando ele era membro do parlamento e
tinha vida, ainda conservo-as; e por mais que veja esse tropel de
reformas, esse desejo de melhoramentos, não vejo senão erros, que
confirmam cada_ vez mais os princípios por ele estabelecidos. Falo
do chefe do partido conservador.
Mas quem é esse partido conservador, senhores? Conservador
da barriga, ·conservador de alguns vinténs para a algibeira? Isto é
que é o partido conservador? Eu vejo que as idéias as mais nobres,
as mais consentât1eas à utilidade pública, ao bem do país, têm sido
emitidas no parlamento por homens independentes, e não por ho~
mens de partido. Basta a palavra -·partido - para indicar antago·
nismo de conservar: o partido não vê senão os seus. É uma injúria
que se faz ao país chamar a esse indivíduo chefe do partido conser·
vador; esquecendo-se esforços feitos por ele no parlamento quando
apresentava francamente as suas idéias, que, por mais que sejam
. discutidas, há de se ver que devem prevalecer.
Por que não criais vós maior numero de relações no império?
Por que preferistes criar uma instância de mais, prejudicial à admi·
nistração da justiça? É por economia? Não é, meus senhores; a cria·
ção de relações era mais barata do que a criação desses juízes; com
muito menos dinheiro se podia ter criado tais relações.
Mas a respeito de relações o que é que tendes feito? Encher o
Rio de Janeiro de desembargadores. A relaÇão do Rio de Janeiro
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tem 30.:desembargadores, e sabe Deus _quantos 30: não pretendem
entrar com brevidade para ali. O vosso horizonte do Brasil não;passa
do Rio de Janeiro;· mas enganai~vos, porque a mesmá felicidade, o
mesmo bem ser do Rio de Janeiro depende da~ felicidade, do bem·
estar das províncias do. império. ·
·
Eni ·1833 •um· -rhembr.o ·do parlamento, que não era conseriiadór,
que não e·ra chim·a.ngo,· que não era exaJtado; que não era réstaâra'élor,
apresentou idéias· sobre a orgànizâção judiciá-ria.·· Essas idéias 'foram
abandonadas, porque não pertenciam a um grúpô que quisés'se ;pre~
valecer sobre os interesses do país. \/êde. esse projetO; está na Câ~
mara dós Srs.' Députados; é de 14 de agosto de 1833. Algurm{ coisa
se ti·rou dele,' uma6uoutra idéia seaproveitou; mas os grandes'meids
de fazer a admin.istração da justiça mais curial, mais efetiva; mal.s
acomodada às necéssidades do país, ·ninguéni·se importo~ ~om· isso:
Esse projeto admitia mais seis relações, e est~belecia que. ne'·
nhuma relação tivesse mais de sete desembargadores .. 'Havendo pois
dez relações, o núme·ro de ministro tinha
montar a setenta. Supo~
nho que no Brasil~ há· sessenta desembargadores; eram mais dez;
porém o número dé juízes municipais acabados e abolidos dava para
criar esses deZ màgistrados.
·
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Estas relações,· Sr. presidente, disseminadas pelo império destruiriam muitas pretensões de advogados e de escrivães; est_as rcre·
lações apoiariam, auxiliariam, aconselhariam, dirigiriam os juízes de
direito que porventura estivessem disseminados pelo resto do impé·
rio, a civilização assim. tinha alguma garantia, as partes teriam:. :a!·
gum recurso; ~ por que não se faz isso? Será necessário multiplicar
as dependências, as pr,etensões, ou trata-se mais de organizar o cor·
po eleitoral. do que a administração da justiça, é o que fez a lei d.~
3 de. dezembro? Não foi para a administração da justiça, foi para as
eleições, é para que ela tem servido.
.·... :.
Há· outra verba . .nesse orçamento. . . ·fmportam·s·e .pouco, com
guardas de justiça; mas cria~se o corpo de permanentes; e o que é
o corpo de permanentes? São auxiliares da justiça em todo o impé.~
rio? Duvido muito. É um corpo dé aparato que tem o seu.estado·maior,
suas paradas, que .aparece nos. dias de gala..Oh! .Para isso não duvid~
que ele preste, não duvido mesmo -que auxilie a administração.da
justiça na corte; mas o resto do império?, E quanto se gasta ·com
estes auxiliares de justiça? E para que fim? É para auxiliar a justiça,
ou para as paradas, para os exercícios? Eu suponho/que excede de
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200:000$ a despesa do corpo de permanentes; mas a justiça .. ; os
guardas de justiça? ...
A imitação do corpo de permanentes da .corte estão os corpos
das províncias; e reconhecendo-se a necessidade que há de auxiliar
a administração da justiça nos lugares remotos, andam eles em contínuos destacamentos, em marchas e. contramarchas,. inabilitando-se,
porque os guardas de justiça deve,ffi ser.locais! · n~q ·são tr.opa,de. linha que têm outro fim, que se porventura deve auxiliar a 'justiça não
9eve nunca parecer-se com os guardas de justiça~··Pois cust~ria rnu'ito
criar etn todos os distritos, em todas as. comarcas; um certo nú~ero
de guardas de justiça na proporção ou da p,opyl~çãÔ, ou· dos' foi~os,
os quais se prestassem ·às ·verdadeiras necessidades. da !ad~lnistra
ção da justiça, e que seus oficiais, seus comandantes ou seus. cabos
fossem escrivães competentemente. habi Iitad9s: para estes preparatórios dos processos?
.
.
.
.. . . . .
Não era isso mais cômodo, ma.is apropriado' do qUe a escrituraÇão, administração e fiscalização de' um .corpo organizado em g·rande
escala? Eu achava, Sr~ presidente·, muito ·mais útil à. administração
da justiça e muito mais econômica ao tesouro público essa criaç'ão
de guardas, abolindo-se tudo quanto há organizado acerca de municipais perlllanentes ou desses guardas atualmerite existentes. .
Ainda .há outra coisa. Esses: mésmos juízes, Sr. presidente; atualmente existente·s, desde 'o juiz municipal até o presidente da relação,
estão constantemente fora de sel.Js lugares e têm substitutos; mas
quem são os substitutos? São os competentes? São entidades políticas nomeadas segun'do ·os interesses eleitorais. Qualquer que seja
pois· o entendimento de juiz e mesmo seu compórtamento íntegro
e curial, as partes, os expertos do lugar, estão à espreita da ocasião
da interinidade pára obterem o que· que~em e· fazerem o qué lhes pa- ·
·recer. Senhores, se aos juízes dà relação for incumbida a nomeação
desses juízes substitutos, não serão eles mais idôneos, · mais· próprios para administrarem justiça? É isto um. objeto ·tão indiferente?
Ainda mais. Os presidentes das relações são nomeados pelo
poder executivo, o que não. contesto, porque reconheçq que aí não· há
só funções judiciárias, há também funções admini~trativas; mas se
os presidentes são nomeados pelo governo, por, que razão os substitutos também não o hão de ser? Se a questão é de antiguidade,
.então deixe o governo de nomear, :seja o mais antigo; porém,: se
presidente deve ser nomeado pelo governo, o vi ce-presidente ·ou
substituto também d.eve ser nomeado, aliás há contradição;
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Esse proj~~o; a que _me.· ·refiro, :senhores, :,:estabel.ecia, ~-- _,p_~rte
administrativa da justiça não só em todas .as comarcas, ..mas -nos lu·,
gares .. qu.e .tiv_~~ser;Tl-•. ~elaçõ~s .. _Nas _.comaréas •criaya. os: pref~itos,
e onde estavam, as relações os presJdentes delas. eram. os .prefeitos
· que tinharru~e .9e§em.Pellh9rimpor.tantíssima, c.omiss.&o aclrninistrativ.a~
~U 11ã0 ter;t_ho na9,a a dize,r soqre OS jur,ados. ~arece-me ;que n_&o,
dei muita.-atenç~,q.OJmas creio queiJá,-se):diss.e alguma cqis~;:h9Je .a
respeito· do~..Jwadqs .. Eu estou. .persuadido·. de_ que :OS juragoS;:;:bE)ITI_;
longe, d€l es1orvarern a.administr.ação~dajustiça.: S€lr,i,am grª.ndes.,ª~xi~,
li ares mesmo para ··:O~ .juízesde :direito; comio que não ·quero· dizfilr
que não: se .~em~ abusado. Nªq. é agora oca§i.ã.o .. de tornar: em ..consh
d.eração a,propo~ta do, nobre· minist~o •. nãoemiti~ei;.a minha opJnJão
a. esse re.s·peito;·.mas insisto em q~Je.o ·grande princípio da _çon~~i:.
tuição, ~que. a regra geral, é jufzes·::Q~ direito e jurªdos; :agora, P.or;.
exceção, pode não haver jurados em alguns casos. Seria bom qu.ei
em. vez .de.· cJarnar·se ta.nto cq.ntra.: os juradqs·, se fizesse ·a!gu_m es·
forço_, algum· .empenho para ·que. esta. instituição progredisse-. m€llh.or;
e não vejo que seja. isso tão difíçiJ.~ EL1 te.n~o aqui esse projeto, mes~
mo já me lembrei de apresentá~! o como m€lu no ,Senado; não terei.
talvez a força de seu. autor, . mas eu acho verdades, princípios tão_
claros, tão comezinhos, tão justificados ·pela experiência das gés~
sim as reformas· que temos fej.to,~ que me .atreveria a sustentá-lo.
Ainda diret mais uma pequena .coisa, Sr. presidente; qu~.: e.IJ·
entendo que a nossa divisão :judiciária não pode ser a. mesma que
a divisão civil. Os desertos como os que te~os no nosso :Paí,s nãQ
podem ser administrados pela mesmo forma que:: os lugarejos: po~
voados.
Estas fora mi sempre as minhas· id~ias quando apresentei projeto
acerca de colônias militares. Não.. quis chamar distritos, porque ·.~
palavra vinha dos :Estados Unidos. Eu queria que a djvisão judiciá·
ria fosse distinta da. divisão civil; a aç~o ·da justiça que.: pode ser.
aplicada em certas e determinadas _povoações, não tem apHcaç~9
para: outras, especialmente par_a desertos. Mas eu. nãp. insfsto muito
sobre estas idéi~s. A minha posição hoje não,é de censor •. é depeti~.
cionário. Eu peço ao governo ..que d_ê ·.atenção à·· administraçãÇ> da
justiça, que atenda a esses princípios cardiais por mim· enunci~dos,
aos defeitos que existem pela má legislação que temos . organizado.
Eu, senhores,, quase que posso dizer, que não peço ao Senado; para
que eu pedisse ao Senado era necessário mandar uma emenda, a
emenda era dependente do vosso voto. Mas censura-se que se fale
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ao Senado para o país. Eu faço a minha'petição: à ·ébroa, aós seus
! ·
ministros, faço a minha petição ao país.
Censura-se, repele-se esta expressão - petiÇão ao país - ; méls
não sei que suscetibilidade é essa. Primeiramente, presumo que a
coroa, os ministros, os membros da representação nacional, constituem parte do país; pórém há mais alguém, há grande massa de
cidadãos que tem muito que influir e dirigir petiçõés a seús representantes sem apelo à força. Não sei negar este· direito' do apelá
à força, mas nunca o aconselharei .. A grande massa dos cidadãos
pode pois influir no deferimento dos requerimentos ·de seus repre·
sentantes, já pela eleição, já pela imprensa e já mesmo por·. simpa·
tias e consideração que porventura queira dar àqueles q·ue emitem
opiniões decerto conformes aos interesses públicos. Portanto não
acho nenhuma coisa estranha que um membro do parlamento apele
para o país.
V. Exa. bem vê que me tenho emaranhado em coisas a ·que
talvez não esteja muito avesado. Ainda tinha muito que dizer, é· es~
tava à espera, senhores, que cessasse essa discussão alheia da matéria para póder fazer as minhas reflexões. Se ce·ssou, foi pelo interesse que se tinha de votar. Deus permita que ela não se reproduza.
Também tenho minha tal ou qual· presunção de· entender desse
negócio, mas em ocasião oportuna. Se entendem que é uma medida
necessária, não esperem que o Sr. ministro a proponha. Não é na
discussão da lei· do orçamento que se deve apresentar questões
dessa ordem e emitir opiniões que afetam o estado do nosso país,
que deve ser conhecido por nós. Não injurio a ninguém quando digo
que o jogo que se vai desenvolvendo no país reclama a nossa aten·
ção, nos deve fazer mais discretos.
Se tiver ocasião de ainda falar sobre a matéria, o farei; e. se
o Sr. ministro me disser alguma coisa, eu talvez me satisfaça. Não
faço censura, faço a minha petição; desejaria ser atendido.
· O SR. PRESIDENTE não h,á mais quem peça a palavra,
vai-se proceder à votação.
O SR. D. MANOEL -· Peço a palavra.
A discussão fica adiada pela hora ..
O Sr. presidente marca para a ordem do dia 21 a mesma de
hoje; levanta-se a sessão às 3 horas menos 1O minutos.
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CalvalcanU de ·Lácerda .· ··

SUMARIO..::... Orçamento da justiça: Discursos 'dos Srs.
D. Manoel, ·e Nabuco. ·Votação -·CriaÇão da freguesia ,·de
Santo Antonio dos· Pobres. ·• Discursá dó'· Sr-.' Montezuma;
As 10 horas e três quartos da manhã, reunido número suficiente
de Srs. senadores; ·abre-se a sessão. ·
·.· ..
Lê-se a ata do dia 19, e é aprovada.
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê o seguinte expediente:
Um ofício do Sr. ministro do império acompanhando-o ·autógrafo
sancionado da resolução da assembléia geral legislativa marcando os
limites das províncias de Goiás e do Maranhão~ ~ Fica o Senado in~.
te irado, e manda que se participe à Câmara dos DepUtados:: ·
Outro do secretário da Câmara dos Deputados, que 'âcbmpanha
a resolução da mesma câmara, tomada sobre a proposiÇão do: Sena·
do, autorizando o governo a mandar admitir a· fazer :âto do ·2.0 atio~ do·
curso jurídico de S. Paulo o estudante Eduardo tuiz Crescericio 'Vai~·
detaro, à qual não tem podido dar o seu consentitnéntó. - Fica o
Senado inteirado.
·
,
Procede-se ao sorteio: da deputação que tem 'de receber
Sr ..
ministro, e saem eleitos os Srs. Souza e Mello, Viveiros': e Hóllanda
Cavalcanti.
Anuncia~se ·achar-se na·antec·âmara. o Sr. minfstro dos· negócios
da justiça, .é introduzido com as formalidades do estilo, e toma assento.
· ··
·
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Segue-se a 2.a discussão do art. 3.0 do ministério · da justiça,
que ficara adiada na sessão de 19, da proppsta·do go\ferno fixando a .
~.
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despesa e orçando a receita para o ano financeiro de 1855 e 1856,
com as emendas da Câmara dos Deputados.
O SR. D. MANOEL - Sr. presidente, o .primeiro discurso que
o Senado ouviu na sessão de sábado, ou é uma censura feita ao que
proferi na anterior, ou uma lição que se me quer dar a respeito .da
maneira porque .me devo conduzir nesta discussão. Se· é uma cen..
sura, desprezo-a, e se é uma lição, não a aceito, porque não preciso
de lições.
,
. ·' ....· .
Começou-se por dizer que o orador que proferiu esse discurso a
que me refiro tin~a mostrado .algum es~Udc:), algy,ma JiÇ~O, algum CO·
nhecimento do país, mas que isso não vinha para o caso; que se de·
via tratar dos .algarismos; que o~ algarismos :são. de mais difícil .
exame do. que a ·l_eitura dos livros; que se ia mostrar praticamente ·
como se deve discutir o . orçamentc;> dajustiça.
Senhores, é notável q~e um orador nesta casa principiasse a
fazer protestes da mais cordial adesão ao· governo, ou antes ao Sr.
ministro da justiça, porque ao governo têm sido feitos nes.ta sessão
creio que umas duas dúzias de vezes; e depois se ·afirmasse· que se
depositava no Sr.· ministro da justiça uma confiança tamanha que se
fosse necessário, para que S. Exa. não abandone· o posto que ocupa,
votar por .um projeto. que contém doutrinas contrárias à consciência
desse orador, se daria .um voto de aprovação a esse projeto, para
evitar assim a grande desgraçaque poderia pesar sobre o Brasil. com
a retirada do Sr. ministrada justiça.
Mas o Senado já está acostumado a ouvir essas expressões
exageradas; já lhes dá pouco peso, pouca importância. O Senado há
de recordar-se que se. disse ao Sr. ex-ministro da guerra que seria
a maior de todas as calamidades retirar-se S. Exa. do ministério. ao
mesmo tempo que nessa ocasião se lhe faziam censuras; o Sena~o
já está portanto acostumado a esse estilo que não sei onde .se apren·
deu; um estilo sui generis, um estilo que não vejo seguido pelos:ora..
dores que nos podem servir de modelo.
,
Depois de se protestar a maior adesão ao Sr. ministro .da justiça,
a ponto, como disse, deseasseverar que se para .S. Exa. cor;~servar-~e
no seu posto fosse necessário votar-se por um projeto que contém
doutrina contrária às convicções do Sr. senador que assim se exprimiu, o voto seria dado.
O SR. MONTEZUMA - Olhe que isso é repetição do que já
disse. ·
O SR. D. MANOEL - O voto seria dado.
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O SR. ·MONTEZUMA- ·Repetição; .... ·
O SR.:D. MANOEL~ O voto seria dado;·,.·
O SR. MONTEZUMA ·-~ Repetição. · .
O SR. D. MANOEL- O voto .seria dado ...
O SR. MONTEZUMA - Estou contandoas repetições~
·:
O. SR.· D .. MANOEL ; - O voto seria ·dado, _repito. Não ·suponha ·
o nobre. senador que. tem forças. para me fazer recuar n~ .tribuna,
apesar de estar doente.
· ·. · ·
O SR;. MONTEZUMA -Não; mas tenho forças para ir< fazendo
ver as repetições.
.. . .
O SR. PRESIDENTE - Atenção!
O SR.·D .. MANOEL- Não'tem forças para me fazer recuar na
tribuna. ·
O .SR. MONTEZUMA - Mas tenho .forças. para ir. fazendo· ver
as repetições; porque as incoerências o país há. de conllecê-las.
O SR. D. MANOEL- Eu hei de mostrar ao país quem é .o nob.re.
senador.
· O SR.. MONTEZUMA- Eu só mostro .as repetições, porque as
falsificações quem ler .um e outro discurso há de vê·las.
O SR. PRESIDENTE- Ordem!.
(Nesta ocasião o Sr. Montezuma levanta-se .de seu lugar e vai
colocar-se em pé junto ao Sr. D. : Mano~L)
O SR. D. MANO EL .- O país há de ler.· esses discursos; apelo
para ele, que já tem feito o seu juízo a nossa respeito.
Mas, dizia eu, Sr .. presidente~ que depoi.s de tantos. protestos
de: adesão e de confiança,· o ,que. •é que o Senado viu? Viu .qu~ o
mesmo membro desta casa .que assim se tinha exprimido passou a
fazer ao ministério, principalmente ·ao Sr. ministro da justiça, a mais
forte e a mais acre censura. E .por. onde principiou a censura? Prio·
cipioü pelo exame dos créditos suplementares e extraordinários.:. ·
Antes desse exame o Senado ouviu algumas proposições gerais
que em verdade tinham~ relação. com o orçamento que .. sé discute,
mas que não tinham relação imediata corn o.s algarismos~ Era just~·
mente o que eu tinha feito .na sessão anterior·. ·;
. ·.. •· ·;
· Eu tinha me ocupado principalmente de vários ·pontos do .rela·
tório de S. Exa. o Sr. ministro da justiça; tinha feito aquilo que te·
nho visto praticar~se quase . sempre em ambas .. as câmaras, isto· é,
um exame geral do que diz respeito à administração•da justiça,· por
exemplo, a respeito da polícia; porque, senhores, nós temos aqui .o
Sr. ministro da justiça unicamente nesta disC"ussão ou na de alguma
I
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proposta que S. Exa. tenha feito na Câmara· dos Srs. Depútados; e
como não havemos de. aproveitar este erisejo .que: se ·noá:oferece
para pedirmos a S. Exa. alguns esclarecimentos ·.sobre os. diferentes
ramos da administração ·a seu cargo, e também' para emitirmos a
nossa opinião acerca deles? Como se ·pode' exigir que üm orador vá
· logo ·entranhar-se nos .algarismos sem primeiro entrar nó excllná desses diferentes objeto's, tanto mais ~quanto · hoJe estamos -reduzidos
a só falar duas vezes nesta discussão? Ora, é possível em .duas :ou
três horas tocar mesmo perfunctoriamente em todos· os. importantís·
sim os objetos da repartição da justiça, por mais lacônico que seja ·o
orador?
·· ·
··
·
·Demais, Sr. presidente,. V. Exa ... sabe que ·os créditos ·hão de
ter uma discussão à parte; hão de formar uma proposta que.: se :hã
de apresentar na C.âmara dos Srs ~ Deputados; essa proposta há de
ser ali discutida, e depois teremos ocasião azada para entrar no: exa~
me da moralidade desses créditos. Portanto, para· que antecipar já
esse exame no orçamento da justiça, quando -o Sr. ministro há de
ter ocasião de dar todos os esclarecimentos que a·s câmaras pedirem
sobre esses créditos? Havia eu pois gastar meu tempo com o exame
de créditos que talvez brevemente tenham de ser discutidos? Havia
assim deixar de me ocupar. com objetos importantíssimos, e esgotar
minha vez de falar? Não, Sr .. presidente.
Fui justamente buscar no orçamento os objetos· que me pareceram mais importantes para sobre eles fazer algumas breves. e ·hu·
mildes reflexões; e tanto mais era isso indispensável quanto o nobre
ministro da justiça; em: alguns dos pontos :em que toquei,' foi· assaz
longo, deu· 'muitas , explicações, e . ao mesmo tempo ·apresentou ·as
suas idéias; que depois.ofereceu à consideração da Câmara dos Srs.
Deputados ·no projeto· que já passou em segunda discUssão· .. Que
coisa portanto· mais natural do que tomar. ·eu em consideração as
idéias do· Sr.· ministro da justiça,. muito resumidamente, .como fiz?
àue coisa mais natural do que. ocupar o Senado· com. um. tópico ..im·
portantíssimo relativamente à segurança i'ndividual? Que coisa mais
natural do que ocupar a atenção do Senado com· o que é. relativo ao
clero administração de justiça etc,? Eram portanto objetos de suma
importância que· tinham. uma relação conexa e· imediata com
orça·
mento e sobre os quais eu devia chamar a atenção· do Senado mormente··achando-se· presen.te o Sr; ministro da. justiça~ '
Entretanto se me .fez uma censura porque não sei cumprir o
meu dever porque devia inteiramente ocupar-me com algarismos!
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Mas acrescentou~se que os. algarismos são~ muito .difí.ceis! Somar;: di·
:minuirí multiplicar e repartir, e\examinar;.as: razões·: que O(governo':dá
.em cada ·decreto para· demonstrar a necessidade ;de:!abrir o: cédito!
Eis a grande dificuldade.! :>··: . .
· ;· i · • , - · .
·.
.,
.. · ·
·. Mas foi. justamente.:··:por·,. ser:-coisa muito. difícil; e;-:. sublime r que
se' entrou no exame de.sses algaris·m9sl ~Isto .não é:·.dado::a tàdos,· não
é pa~a profanos;~~ rnof1opó}!o:de. c~r:tos e,ntes privileg!~do~ •. d~ çertas
inteligências superiores,_,e não pa~a .inteligên.cias mecJíocres,· qu_~ ,_não.
podenl descobrir as ·.sutileza~,: ,as·;:fin~~as. é de quÉr ,s~~- ~f},U .~pnta ·.~ao
·seria'do ·~a ~~~s-são A~ .s~ba~p,..
.~
~:· ::··< . .. :
. Mas •..Sr. president:e, :ern.,:q~~-.cpnsentiu.esse ,exame? Leu·se,cada
um d.os. c·réditós. e ·p,ergulltôu-sé: "''Pois er(i, urgêrit.e 9a~tar .tânto. (por
exemplo) .com' amob,íll~tda s~cret~ria;.da' justiÇ~?;.,r\Jãd. se.,podÍa ~sp'erar
mais
algum.
tempo?.
Nãe: .se . deviam. conservar
os . . trastes. velhos
. .
.. ·..
·. :-:
. '.• .' " •
. . ·.;. :. . . '· í .•. ,. .·. . .
; ·; ':
•· •...' :.-. :.. . .. ·,; .. ' ·.. : :· ....... : ... ::
que denotavam. a antigüidade .da secretaria?." Não. foi. ·pois·.. o .·maior
mal gà~st~1~. d{nheiro;. in.a~' tlr~r 'da secretaria' ~s mesas \ielh~sr:·~s .ca·
dei_ras, os c~p~chos, pp_rqu~t~do issp lhe 9ava lJm ;:tr cf~ (;}~t~bi!,idade
e ancianidade. majestosa. ' - ·- ·
.··· · .
. .· . · , · . . .
. · fvtas· eu. jÚigo que o Sr. ·miryistr~p·r~st_o_u. tal~_~z·'.tJ!TI .sertiço'ads
empregados de sua sécretaiia. tirand·o~lhes s~as cáâeiras véihas, pa~â
que não dessem algurt,as' qÜeda é qÚeb~assen1. a~c~béça ...o~.-_alg!um
braço ou perna.
.
_ ..·
. _ . . . ..
Depois passou-se por exemplo, aos telégrafos elétricós: e diss'e·
se: "Não se podia esperar que-se âhrissem as cãniara~fNã:o era des..
pesa prevista na lei?" E assim se foi'procedendo ao· tal exam-e·Ctds
créditos, e afinal qual foi ó resultado? "A lei.de 9 de·'sêtemoro~:d'e 185o
tem sido iludida na sua execução; 'e se as coisa·s'confinÚârem por este
modo, então não temos necessidade de fazer lei dé. orçamei'itó ;; Para
que, se o governo abre créditos quando e comó niúitO: bem lhe ·parede?
Se o governo faz a despesa 'que. entende· dever fazê.r áem· que tenham
se dado as circulistâricias 'marcadas ría lê i de 9 'dê'setemhr·o de'-;1850?"
AquFtem' V.· Exa: à que se reduziu esse exam·e-; essa·.análi~e :(ias 'Cré~
ditos abertos pelo ministério da justiça no intervalo dà. 'S'ess~Ó' _pâssa·
·:.: ...., .. . . ...
da a esta.
Mas o que é notável é a' maneira porque respondeu· o nobre mini.stro da .justiça. S. Exa., repetiU':· o· que·;está no .seu:c relatório se·m
acrescentar .. coisa alguma.·~.'
, ,r:-, ..·; ....• ·..· ,. :1f·:
Ora~ se o nobre. ministro não fez mais do qüe repetir o que está
no seu· relatório,. porque ·vos contentastes CQ'IJl esta resposta? Se vos .
contentastes com ela vos deveries·.ter conte.ntado coni a·leitura do
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relatório; mas não, era de mister falar nos créditos, e dizer ao país:
"Vede como um representante cumpre os seus deveres, e comparai
o seu procedimento com o daquele que. apesar de se diz·er oposicio·
nista, não se importou com os algarismos, não instituiu sobre eles o
menor exame, e entretanto notou que o Senado nada tivesse dito na
discussão dos orçamentos de guerra ·e de marinha.:"
E o pafs não lê tudo isto? O país é tão simples, tão néscio que
não preste atençãO a· esta ·discussão? O país está tão pouco esclare·
cido que não profira um juízo definitivo a este respeito? Entretanto
fez·se·me censura, e deu-se-me uma lição teórica prática!

e

Se o exame· que deve fazer tqdo o representante da nação das di·
ferentes verbas do orçamento consiste nisso, creio que qualquer mo·
cinho que sabe somar, diminuir, multiplicar e repartir está habilita·
do para o fazer; se o .exame consiste em dizer: "Porque fez isto, Sr.
ministro? Não podia esperar mais algum tempo, até a reunião das
câmaras?"
E o nobre ministro teve bastante bondade, porque eu no seu
lugar diria o seguinte: "Senhores, expus no meu relatório os m.otivos
por que abri créditos; portanto refiro-me ·a ele, e peço a quem .me fez
censuras· que o leia. " O nobre ministro poderia dar maior desenvol·
vimento ao que disse no seu relatório, mas não o fez talvez porque
há de ter outro ensejo de justificar esses créditos.
Então entraremos em uma análise minuciosa deles; então vere·
mos se o governo cumpriu a lei, se .foi contra ela ou além dela; então
teremos ocasião de proferir um juízo definitivo acerca da legalidade
e moralidade das despesas feitas pelo governo.
Depois, Sr. presidente, passou-se a fazer algumas considerações
sobre a magistratura, e perguntou-se ao Sr. ministro que. juízo formava o governo da magistratura do Brasil~ Para fundamentar-se esta
pergunta, leram-se passagens de três escritores; um, que diz coisas
terríveis da magistratura do Brasil, outro, que faz o mesmo a respeito
da da Grã·Bretanha; outro, finalmente, que eleva .às nuvens os armi·
nhos ingleses.
Ora, senhores, fui censurado por falar sobre polícia, guarda na·
cidnal, clero, etc.; e o mesmo que me censurou muniu-se de três ai·
farrábios trouxe-os para o Senado, e leu diferentes passagens deles.
Que nos importa a nós saber neste orçamento qual a opinião de Mr.
sobre a magistratura inglesa? Que nos importa a nós saber neste or·
çamento qual a opinião de ·Iord Brougham sobr~ a mesma magistra-
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tura? E que nos importa que ,a magistratura brasileira não mereça
elogios, antes acusações, de Mr.. Ederson?
. ~.
O SR. MONTEZUMA- Nem sabe o. nome;. não: é Ederson.
OSR. D. MANOEL- Não.me recordo do. nome, e demais pronuncio mal o inglês; falta-me também este dote·, além. de outros que
possui o Sr. senador, como :.o de saber examinar algarismos.
O SR. MONTEZUMA .diz algumas .palavras em voz baixa ... ··
.O SR.
MANOEL.~ Entã~ pensa .que: me estáiintimidadndo?
Veio para ao pé de mim com o fim de aberrar-me? Está.enganadó,: não
se persuada .disso.
O SR. MONTEZUMA -.... Estou ouvindo o ·nobre senador .. ·
· O SR. D ... MANOEL·- Para que está dando ·apartes de: modo que
o Sr. presidente não possa ouvir.? Não se persuada: que me· intimida.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Estou quase pedindo a pa·
lavra. para reclamar.
· O. SR. D. MANOEL - Pode pedi-la e falar,. no que eu concordo
com muito. prazer .. Também· hei de tocar logo em V. Exa ...
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - O nobre senador deve diri·
gir~se. à câmara e ao Sr. presidente .
. O SR .. D. MANOEL -Não sei quem é esse .escritor que dá uma
grande descompostura na magistratura do Brasil; pensava ter ouvido
o nome que proferi. Mas que vem isso ao caso? Que nos importa a
nós que um viajante diga isso da magistratura brasileira, .quando os
mesmos ingleses dizem o que se. leu na casa acerca da magistratura
daquele país? Se esse viajante diz mal da nossa magistratura haverá
outros que digam· bem. Tudo o que está em letra redonda é verdade?
Se o Brasil fosse julgado pelo que dizem alguns viajantes. que por
aqui têm passado como aves de arribação, homens ·sem crédito, en·
tão, senhores, que conceito se faria na Europa· do império da Santa
Cruz?
E a resposta do nobre ministro da justiça é que há de desfazer
a impressão que porventura poderia ter causado. essa passagem de
um escritor que se leu na casa? Pois o Sr .. ministro da justiça., séria
tão néscio que viesse desacreditar no Senado a magistratura bras·
!eira? Era possível que se qesacreditasse uma classe inteira, se·
nhores?
Concordo que na classe da magistratura não. há só anjos; :con·
cordo que é possível, que é mesmo certo l:laver nessa classe ·alguns.
indivíduos que não mereciam fazer parte dei mas isso será motivo
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suficiente para. que. um escritor diga ql:le .a magistratura brasileira. é
composta de homens corrompidos, que não. se levam senão· pelo p·a·
tronato, pela concussão, etc. , etc. ? •· · ·
'·
Ora, bem se vê que se eu ·me ocupei de objetos que não deviam
ser tratados nesta .discussão, quem me censurou: veio ocupar a atenção do. Senado. com o juízo críti.co de dois escritores ingleses sobre
a magistratura de seu país, e com o juízo de um :homem que passando
por aqui entendeu que devia escrever· üma obrà e nela desacreditar
os juízes brasileiros.
·. ·
Vamos a outras considerações que se fizeram nesse discurso,
assim como eu tinha feito na sessão anterior. · Falou~se na ··magistra·
tur.a, disse-se que era necessário que se acabasse. com. ós juízes
municipais, que. era necessário que tivéssemos jurados e juízes de
direito, que eram os juízes da constituição. ·Eu tinha também emitido as minhas opiniões a este respe'ito,· e dito que. se fizesse uma
reforma, acabaria com os juízes municipais, aumentaria as comar·
cas e colocaria,à frente delas ·como juízes de direito.esses juízes mu·
nicipais já conhecidos e advogados hábeis comõ há no· império, que
por sem dúvida abrilhantariam a classe· da magistratura.
Portanto, se cometi uma falta, ou; pelo menos se não cumpri
exatamente o meu dever na discussão do orçamento da justiÇa,.quem
me censurou fez o mesmo. Também se manifestou .receio, susto de
que se .caminhasse para. a completa destruição do .júri; disse-se que
ó júri é a base do governo representativo, e que no· dia em que aca..
barem os jurados. acaba-se a liberdade individual. Parece-me que se
fez com. estas palavras ·uma censura .aspérrima ao nobre ministro. da
justiça, censura que eu já havia feito no discurso de sexta-feira quan·
do resqmidamente toquei no projeto de S. Exa., no qual, de acordo
com,as idéias emitidas .no seu relatório, S. Exa. propõe que se acabe
o júri em todos .os crimes afiançáveis. ·
· Ora, esta reforma que eu reputo radical e da maior importância
não mereceu por certo o meu assentimento, fiz sobre ela algumas
reflexõ~s na.sessão de sexta~feira;. no. sábado, es.sas reflexões re·
petiram-se. Não se quer que se toque no júri, receia-se que haja tendências para acabar com essa instituição no país, instituição que serve
de base à forma do governo que nos rege~ Ora, não era possível que
se tocasse neste ponto senão para censurar o projeto, e censurá-lo
antes .de vir para o ·Senado advertindo-se apenas ao nobre ministro
que arrepiasse carreira, e na 3. discussão do projeto propusesse a
supressão do. artigo relativamente· ao júri.:
1
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Mas eu· creiO/ pelo que :posso divisar· na fisionomfa:;do ndbre mi~
nistro, que s. Exa., não ·.está disposto ·:a fazer: a:'supr~ss·ão .. do artigo
que acaba com o júri nos crimes ·afiançáveis; párTsscFéonto·de cer..
to qUe para. o ano há de haver mais···tllmá lança··êôntra: o ·~rojeto ·nesta
parte. principalmente,·· ainda que·· receio ·que ·a ·.conservaçao· do:riobre
ministro .da justiça seja .considerada de 'tal importância1;<âe tar: n·e.cessidade, ·que ·valha : inais votar~se .pele). projeto,·: ápesàr• de: ~conter
idéias contrárias à consciência,,do que votar:·contr'á,· e :'assim contri..
buir para a·retir'ada do nobr.e~·ministro. ·:: ... ··""> · · ·
~ · ·
. O SR. MONTEZUMA -.· É uma·falsificaÇão;· eü: não disse ·isto.
O SR·: o, . MANOEL ~ Ora, o Sr. ·senador vem aqüi dar apartes·~·; .
não sabe que eu costumo responder, e que se não respondo é· pOr~
que não· desejo .desagradar ao :sr.:~ presidente?.' Pois·· 'na o· terr(a ·experiência de 2 anos? Não me elevou tantas vezefr às nuvens?: ·.• ·
O:SR: MONTEZUMA -· O ·qüe digo é que é ·ufna falsificação.
o SR. D. MANO EL ;_Mas esse termo rião é .parlamentar, pósso
estar esquecido do. que. ouvi no. seu discurso .di:rsessão dê sábado;\
o discurso ainda nao foi· publicado.
sr:·· senador pensa qoe .não o
hei de· combater? Não· tem a experiência ·de' 2 anos, não
já a
deste ano? Está enganado, hei de combatê-lo aqui a pé: firme, podé
contar com isso; ·estou ·acostumado·
~ombate na tribuna.· Não é
de hoje, já combati na Câmara :dos Srs. DeputadOs· com moÇós muito
vigorosos, cheios de talento e sàber; aqui tenho combatido corri ·tà~
das as capacidades do Senado. Hei de oferecer: :fuinhas humildes
reflexões, serei esmagado, paciência; é glória;·: grande glória.: com·
bater com tais capacidades; .e ainda.·é ·glória ser por elas vencido
e derrotado; mas q1:1e eu cómbato, isso não tem questão.· ··
Portanto não se. persuada o Sr. sel)ador que:, hão hei de também
ter a ousadia de oferecer minhas opiniões nestà casa porque estamos
hoje separados, divergentes; já fui muito· elogiado e até elevado à·s
nuvens, e por isso perdi o medo. De duas umà;:· ou o qÜe então se
disse era exato, ou o que se diz agor·a não o; é.
"
: ·.
OSR~ MONTEZUMA- O qu·e foi que eudi'sse?
··
O .SR; D. MANOEL - Eu lhe contarei depors. O nobré 'senadôr
até me disse muitas vezes: ·~Nós somos os dois gatinhos do Senado'."
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O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Vá à qu·estão', à questão~
.0. SR. D. MANOEL - .Isto .dizia ele. para me elogiar: era· Urh
favor que não. merecia.
·· ·. · · ;
·
O SR. MONTEZUMA - Declaro que não· disse taL
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O .SR. PRESIDENTE - São coisas tão particulares que não cons·
tituem objeto de discussão. Queira o Sr. senador entrar em matéria.
· O SR. MONTEZUMA dá um aparte ..
· · O SR. D. MANO EL - Creia o nobre senador que eu o hei de
combater. A mim não me impõe, ainda não. achei quem me impusesse
no parlamento; hei de combater suas opiniões, hei de apresentar as
minhas; . porque os livros não são monopólio. de ninguém .
. O. SR. MONTEZUMA dá um aparte.
O SR. D. MANO EL - O Sr. senador está me dizendo que quer
que eu seja polido, pois bem, o Senado foi testemunha da polidez
com que foi tratado o nobre senador por Pernambuco na sessão de
sábado.
O SR. PRESIDENTEl.sto é fora da ordem.
É melhor o Sr. sena·
.
.
'.
dor cingir-se à matéria.
O SR. D. MANOEL - Eu estou refutando o discurso· do Sr.
senador. Felizmente estou hoje melhor do meu defluxo. E também
é de entrar na questão do Sr. Hollanda Cavalcanti, hei de falar nisso.
(0 S~. Montezuma retira·se de ao pé do orador.)
Hei de mostrar que não há· nem sombra de injúri~. no que disse
o nobre senador.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Para quê?
O SR. D. MANO EL - Não; é necessário mostrar que o nobre
senador não fez mais do que seguir uma opinião adàtada por jurisconsultos e por filósofos de grande rJomeada; e como toquei na questão, direi quatro palavras.
Nunca se pode considerar tnjúria dizer-se a um homem: "O vosso
interesse é que vos move nesta discussão ou neste ato. "
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Eu não disse isso.
O SR. D. MANOEL -. Mas eu quero supor que V. Exa. · o dis•
sesse, não havia injúria nisso ..
~enhores, há, como sabe o Senado, as duas conhecidas teorias do interesse e do dever. Eu sigo a do dever, outros seguem a
do interesse, que é sustentada, como V. Exa. sabe, por homens
muito distintos, o jurisconsulto Bentham e o filósofo La Rochefau ..
cauld fundam as suas máximas no interesse.
É portanto, opinião de jurisconsultos de primeira ordem, e. de
filósofos que honram a França, e que direi mais, honram o mundo· in·
te iro. Portanto o nobre senador, segundo a teoria do interesse, poderá adotar uma opinião errada, não entro nessa questão; eu não a
sigo, sigo a teoria do dever. Mas, senhores, o que é verdade é que
:
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vejo seguida, como disse, por filósofos de primeira ordem; não sei
se na prática não encontra ela grande· apoio, mas não é questão ··para
ser tratada neste lugar. Mas· não· há motivos muito nobres que guiam
o interesse individual? Eu elogio por exemplo a um homem de bem,
ilustrado, rico, virtuoso, que tem prestado .grandes serviços
seu
país, e por isso merece a. geral estima e: consideração.: Pode alguém
dizer: VÓS O elogiais porque .ele é rico, poderoso, influente; mas eu
respondo: não o elogio por esse motivo, é para lhe..fazer :justiça, e ao
mesmo tempo para captar a opinião-·pública em· meu favor, sendo eu
um dos intérpretes dos sentimentos dela a res.peito do indivíduo que
mencionei; Há nisto interesse.·individual; mas porventura há nada
que me. desdoure? Se alguém me disser que tenho em.mira captar a
benevolência pública, posso escandalizar-me, posso julgar-me injuria·
do? Decerto que não enxergo. nisto injúria.
...
Por conseqüência não se pode nesta casa .nunca levar a mal a
um senador dizer que outro fala por seu interesse.· Poderão aqueles
que. seguem a teoria do dever dizer -· vós seguis uma teoria ·falsa.
que não adoto, separo-me nesta 'parte das teorias de Bentha:m e de
La Rochefaucauld - ; mas nunca dizer que um senador insulta, injuria
mormente o nobre senador por Pernambuco, ao qual em cavalherismo
ninguém o pode exceder.
O SR. PRESIDENTE - Mas isto é fora da ordem. Foi um peque·
no incidente que já passou, e com o qual o honrado membro não pre·
cisa ocupar-se mais.
O SR. D. MANOEL .~ Não, senhor, não me ocupo.· não. entro
nessa discussão, até porque seria longo entrar no exame: das·· duas
teorias. Trato disto muito acidentalmente, é como:uma prova de con·
sideração, de respeito e de gratidão que dou ao nobr~ senador por
Pernambuco; sim, .porque,o nobre.senador já por vezes me tem feito
a honra de defender-me. ·
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI dá um aparte;.
O SR. D. MANOEL ~ E como foi o nobre senador correspondido? O Senado ouviu as palavras que se proferiram nessa ocasião.
Creio que tenho tratado dos pontos principais desse discurso
de sábado, creio que tenho mostrado primeiramente que ·não houve
tal exame de créditos, e em segundo lugar que· a ~pessoa que me cen·
surou caiu nos mesmos defeitos que me imputou, isto é, de ·ocupar·
me com negócios que não têm relação GPm os algarismos. També~
me parece que demonstrei que quando. sé· fazia um ·elogio pomposo
ao ministério; e particularmente ao Sr. ministro da justiça, dirigiram~

ao

S61

se-lhe as mais fortes censuras. Nunca vi um ministerial vir lançar ·
em rosto ao governo ter infringido a lei.
O ministerial poderá em. particular dizer ao· ministro seu· amigo:
"atenda que as despesas são ~xtraordinárias; veja que não estava
habilitado pela lei para gastar.tais somas; observe que isto dá ocasião a que a oposição o censure, etc.;" mas vir ·o ministerial· lançar
em rosto ao ministro atas ·reprovados pela :lei, isto estava ·reservado
para os nossos dias. Eu compreendo que quando um ministro apresenta uma proposta contendo idéias contrárias às. dos seus: amigos,
estes lhes façam avisos em· particular; mas dizer·:um ministerial i a
. um ministro, em quem .tem· a maior das ·COnfianças, cuja conservação
no poder julga da mais .urgente necessidade, que ele quer dar· 'cabo
da instituição do júri, isto é, de uma das bases do governo represen·
tativo, é realmente extraordinário, é um ministerial' quand ·meme
ao mesmo te~po extremado oposicionista:. C_omo~Jcompreendêr se·
melhante procedimento! Mas asseverou-se que se votaria pelo projeto, apesar de matar o júri, se essa votação fosse .indispensável para
que o Sr. ministro. da justiça não deixasse :a pasta.
Entretanto arvoram-se em mestres, querem dar-nos lições, fazernos censuras!!
Sinto, Sr. presidente, não ter o costume de tomar .notas, e. também não ter presente esse discurso célebre, porque. queria analisá-lo
por proposições; queria mostrar as incoerências que nele existem:
ele há de sair impresso, temos ainda a terceira discussão para sobre
ele fazermos observações; assim como sobre outro· não· menos célebre proferido na discussão do orçamento de .estrangeiros.
Nunca vi no .pouco uso que tenho. no parlamento um orador na
mesma sessão, no mesmo dia e na mesma discussão, fazer dOis
papéis ao mesmo tempo, o de ministerial quand meme, e o de opo·
sicionista extremo.
Ora, os nobres senadores que são mais práticos, não me dirão
se acham algum. fato desta ordem nos fastos do nosso parlàmento?
· Na mesma hora é o nobre ministro levado às nuvens, na mesma
hora diz-se·lhe que violou a lei de 9 de setembro de 1850, que não é
m_ais preciso fazer leis de orçamento. Fez-se, mais, pretendeu-se até
lançar o ridículo sobre o nobre ministro da justiça, censurando-o por
não ter conservado as mesas velhas,. as ·cadeiras, os capachos da
secretaria, que lhe davam um ar de estabilidade e -ancianidade majestosa. E. V. Exa. ouviu tudo isso com uma resignação seráfica,
com uma alegria que lhe invejo, com uma satisfação que me parece
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fora do comum .. E tão· feliz essa pessoa que assim ,dirigiu· ao .nobre
ministro, que S... Exa.:principiou .o seu discurso agradecendo•lhe·ain·
da a prova de adesão e. de bondade ·que acabava de re.ceber. Ora,
isso não s.e explica senão por um excesso de diplomacia de que .não
julgava capaz· ·O nobr:e ministro; o seu colega de estrangeiros,._ sim,
mas- o nobre.ministro: da justiça...
..
. · Creio, senhores;, que é tempo de deixar esse discurso;· persua~
do.-me mesmo que .ele não mereci.a as.honras.de tão.lo~ga discussão~
· ·. ·. Devo .agora .pedlr licença ao .nobre ministro para .oferecer algu;. ·
mas.humildes:reflexões ao .que S. Exa.· disse na sessão de sexta;.
feira .em resposta ao.-meu pequeno discurso..
•· "
· .• , Também o .o obre ·ministro começou o seu discurso .dizendo que
eu não. me ocupara com as. verbas ·do orçamento, mas que discutir·a
a .reforf!la judiciária·: Senhores, deve~se súpo·r quando um mihistf.o
diz, por exemplo,, .que a despesa com o corpo de permanentes é de
20.0:000$, que a soma está .certa, que os empregados·- da secretaria
não eram capazes de fazer conta errada, que o nobre ministro mes·
mo ··havia de· entrar nesse exame;· não creio que .isso .seja. ob·
j.eto de exame aqui, _mesmo· porque se. houver equívico .remedeia-se
com facilidade, nunca_ se pode supor que haja erro de: ·vontade. A .
respeito dos crédjtos não tive tempo de entrar no exame >,deles, .·e
mesmo ·que o tivesse V. Exa. sabe que se há de instituir: um exame
circunstanciado acerca .deles em. ocasião oportuna. Além· disto eu
nesse dia falei mais do que esperava e desejava, .estava muito in·
comodado, e mesmo ·não era em 3 horas que eu podia abranger:todos
os objetos do orçamento. da justiça. Portanto. já·V >- Exa. vê· a razão
porque n.o meu. 1.0 . discurso não me ocupei com algar.ismos ...
Mas .o nobre ministro, não querendo dar· uma re·spósta· cabal às
reflexões que eu. tinha apresentado, não contra·o projeto; mas ·contra
as idéias consignadas no seu relatório. relativamente. às· reformas na
administração da justiça, falou por alto e· .contentou~se· em dizer- que
protestava contra _uma proposição. que. eu tinha-proferido, de.·· que
deputados me: haviam. dito primeiramente que a maioria da câmara
reprovava a reforma, em segundo lugar, que. alguns Jora·m· rogados~
instados pelo nobre .ministro e _por seus· amigos para, ou. não . vota·
rem, ou votarem a favor. Assevero que se me.disse isto. De.ixe sair
o discurso. impresso, e se os deputados que. mo disseram ·me auto·
rizarem, eu declararei seus nomes; mas assevero que me. disseram
ambas essas coisas,· e que o que se me tem contado. e o que ainda
ontem ouvi me confirma no juízo em que estou firme de que a maio..
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ria da Câmara dos Srs. Deputados não aprova o projeto senão unicamente para evitar a retirada do nobre ministro e de seus colegas,
porque o nobre ministro também aqui no Senado declarou que se
·retira se não passarem as reformas contidas no seu projeto. A maio·
ria da Câmara dos Srs. Deputados não quer que o nobre ministro
se retire, mas não aprova o seu projeto, e então faz um sacrifício.
Nem isso se pode estranhar. muito, porque em política às vezes fazem-se exceções. Eu quero supor que o atual ministério é salvador,
que sem ele o Brasil vai a pique; quero supor ·que .o nobre ministro
mesmo de acordo com seus colegas, apresentasse um projeto de
reforma judiciária que .não estivesse de acordo. com as idéias da
maioria, declarando que o projeto era ministerial, esta maioria não
tinha meio termo, ou havia de votar pelo projeto contra a sua cons·
ciência, ou concorrer para a queda do nobre ministro, ou sujeitar-se
a uma dissolução, o que o nobre ministro não aconselharia, pois as;.
severou que se retirava se o projeto não passasse. Portanto de sábado para cá ainda tive novas provas de que a maioria reprova o
projeto; mas que não está disposta a contribuir nem para a retirada
do Sr. ministro, nem para a de seus colegas, ainda que anda por aí
um boato de que há modificação. Já há tempos que um dos Srs.
ministros está para ser lançado aos lobos ...
Não se iluda o nobre ministro com essas manifestações da tribuna; tenha antes em vista o que se diz nos corredores. Senhores,
é incrível as acusações que nos corredores são feitas ao ministério;
e as coisas andam por tal modo na outra câmara que (verdade é que
é um pouco tarde) não sei se com efeito está pairando a nuvem negra
de que aqui se nos falou. (Ao Sr. Souza Rarrios.) Não sabe? Pois
há no Senado .quem possa dar a esse respeito as informações as
mais detalhadas e exatas; e eu também as posso dar em particular,
se o nobre senador quiser. O nobre senador com este seu aparte
foi talvez malicioso conhecendo a minha franqueza habitual, quis ver
se me chamava para essa discussão; mas não, não entro nela;
·
O SR. SOUZA RÀMOS -. Eu não dei aparte algum; estava aqui
conversando coisa diversa.
O SR. D. MANOEL- Apesar de doente, os ouvidos são ótim·os;
a vista é que não está muito boa.
O SR. PRESIDENTE.- Mas isso é alterar o.:: fio do discurso e
da discussão.
. . '·': ·· ·
O SR. D. MANO EL - Do discurso é que é o pior. Vou ver se o
posso reatar.
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O nobre ministro no tópico das reformas não deu matéria para
eu responder. Todavia fez ·uma. observação como que para tornar-me
contraditório. "Não quereis que se meta mãos sacrílegas na. lei de 3
de dezembro; julgais que ela é (como S. Exa. disse na Câmara dos
Srs. Deputados) um nolime tangere e ao mesmo tempo indi.cais re·
formas."
·. Senhores, eu disse. que se estivesse habilitado para fazer re·
formas proproria as que ihdiquei; mas acrescentei que· como membro do parlamento teria muita dificuldade de oferecer. qualquer refor:ma à lei de 3 ·de dezembro; porque queria que isso partisse.dos mes~
mos que· tiveram parte na confecçãó· dela, lei que mais de:·uma vez
wtenho elogiado.· Nao sei se também é esta a o'pinião do nobre minis~
tro dos negócios estrangeiros. . .
·· ·
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS ~ Fale na
questão.
O SR. D. MANOEL -· Parece-me que a opinião do· nobre ministro
é que a lei é bóa ...
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Fale na
questão. ·
.
· O SR. D. MANO EL - Parece-me que à opinião do nobre rninis·
tro é que a lei é boa ...
O SR .. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Fale na
'questão.
O SR. D. MANOEL- Vou a ela.
O SR. PRESIDENTE - O Sr. senador deve dirigir-se a mim ou
à casa.
O SR. D. MANOEL -Mas seria mutio agradável ouvir. a opinião
de S. Exa.
·
.
..
·
.
O SR. MINIST.RO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Fale. na
questão e deixe-se .de histórias.
O SR. MONTEZU MA - Apoiado.
..
..
O SR. D. MANOEL--- Para mim era um auxílio . valiosíssimo
sa·
.. .
ber que hoje_ o nobre ministro dos negócios~ estrangeiros é um dos
defensores da ·lei que chamei áurea.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Deixe:-se
de historietas.
O SR. PRESIDENTE- Ordem!
O SR. D. MANOEL- Então isto é historieta? É coisa tão insig·
nificante assim? Julgo que merece mais importância a lei de 3 de
'

'
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dezembro, nunca a considerei historieta, e admira que· esta palavra
saísse de boca de um ministro da coroa.
O SR. MINISTRO DOS NEGódOS ESTRANGEIROS - Da boca
do Sr. ~e nado r saem muitas que não devem ser proferidas.
O SR. PRESIDENTE - Ordem!
O SR. D. MANOEL- Enfim, Sr. presidente, vou à lei. El:l disse
que era um dos atos mais belos dessa administração;. de feito,' senha·
res, o julgo tanto mais belo quanto não me recordo de ter: lido (eu
então não tinha assento no parlamehto)discus·sões mais luminosas.
Força é confessar que de ambas as partes, tanto dos: que sustentavam a lei como dos que a combatiam, se disse tudo qw:lnto se-:po·
dia dizer sobre a matéri·a. Honra ao :parlamento bra'sileiro, honra sd-'
bretudo aqueles que tiveram parte na discussão dessa importantíssi·
ma lei; honra a esse estadista que faleceu em 1850 que tanto· se
empenhou nessa discussão .
.Sou coerente portanto; e. o que disse então .repito-o _hoje. É uma
lei, não de antagonismo político, mas toda fundada no conhecimento
prático do país; é uma lei que deu à autoridade f:o~Ça . neces.sária para
se fazer respeitar e fazer marchar a nau do Estado; é uma.· le.i> que
poderá ter defeitos, porque é obra de homens, mas é um monumento
de glória da administração desse tempo.
· .· . .
. .
Ora, estando eu nesta opinião, como. é que eu. ousaria propor
a reforma dessa lei sem esperar que ela partisse dos mesmos que .
.
.· .
praticamente lhe têm conhecido os defeitos?
Mas o nobre ministro, dominado do prurido. de :reformar, porque é infelizmente um prurido que domina em gerai ·a todos· qú,e se
acham no poder, entendeu em sua sabedoria ,que não ·.podia deixar
de apresentar um projeto alterando. consideravé1Íl1ente ümaJéi .. que
ele chamou de antagonismo político, lei que 9is,se ter. sido qit~dapelo
espírito de partido, lei que asseverou na Câ.mara'.dos''srs. ·oepútados
não poder hoje subsistir e que era indlspensáv~l qu~.- se lhe fizesse
reformas e reformas importantes, rêform·as que S. Exa. indicôu seu
relatório e que consignou no projeto dê qüe por vezes tenho falado.
pres'idente?
·•
Quais são as bases dessa reforma,
- O SR. PRESIDENTE- Perdoe-me o·sr. senador, esta discussão
é fora da ordem. Admito que se toque ligeiramente nesta matéria,
tanto quanto disser respeito ao relatório do Sr. ministro da jÚstiça;
mas discutir-se desde já uma reforma de que se não trata;-·ê a· conveniência da lei de 3 de dezembro é completamente· intempe·stivo.
O SR. D. MANOEL- Eu queria mostrar·que ·não era contradi·
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tório. Não propus reform~ ·nenhuma;: emitir a minha .opinião.,na· tribuna não·:·é :propor.: reformas; .Conheço as minhas. fracas:: forças, ;assim
como reconheço :as grandes,:forças·,de :todos::os; que· tivera·m :parte
nessa .lei, e portanto· era .a esses que :competia· prqpor reformas~ :se
dexeformas precisa a lel:de 3. de :dezembro··. ,;, :. , ::'.·: " .. :·.;. · ..
Falou-se, Sr. presidente, em política;, e :'disse. o· nobre: ministro:
'';Não fui ,eu o'prJmeir.o que meteu mão~.'sacrílega:na.lei~:d'e 3:•de dezembro;.Joram os sel1s. autores:.·" O nobre,·ministro ·que sabe :tanto
da história d:o nosso país;c:e que até a:tem ·contadO :mi imprensa~;. por.o
que tem sido: homem da imprensa, e por isso tanto mais; admirai qüe
a·queira matar,com o seu .projeto; o ~.nobre, ministro.· não, sabe··como
tudo:isso •se Jez?. Eu vou defender:a ·mernória doSr:.::isenador::Ber.nardo
Pereira de:.Vasconcellos,:a quem se ·acusou de,.Jneter·~a mão•·sacrí~
lega na::lei:dé 3 de dezembro·: ,
· : .:·.
. . : i.; Y' ···
.....,
Quando a: opiniãoo-oposta subiu.ao .poder,.:,e·que passado·.·algum
tempo ne·nhuma. reforma apresentou à lei :·de 3· de dezembro; . ' p'rinci~
pai mente ·nac:parte ·em que .ela tinha sido· acoimada de .inconstitücio·
na I; isto é, na parte .em que uniu a polícia: à· judicatura;: o' Sr. Vàsconcellos apresentou um projeto· separando essas :dl:las~ entidades;. mas
quem. ·não·. vê,· senhores,·· o· grande :·alcance 'desse ano'?·· Quem>· não. vê
que, o-.Sr. Vasconcellos. queria fazer conVencer 'aos seus 'adversáriôs
políticos que· eles eram os; primeiros .a apoiar essa lei•; tanto• que.:não
qu·iseram que se· discutisse .·.esse·. pr.ojeto? · ·
É verdade que o Sr. Eusebio de Queiroz. :Coutinho apresentou
um. projeto,·: quando min-istro da·justiçai alterando alei de :·3 de dezem·
bro; mas e'in·.primeir-o lugar devo· notar; que ·o Sr~ ·Eusebio não teve
parte nessa lei, não era membro do :parJamento quandoveJa• foi ·con·
feccionàda..
.. . .: · · · · , · ·
· ,. · ·, · ·· ·'
·
O :SB·. LOPES; GAMA :----Mas foi CC?nsultado ..::
O SR.' O. MANOEL~ Consultada :foi müita ·gente~· :Além disso,
esse.~ projeto contém·doutrina::diferente ,da.-:qu·e se:acha :no:·do·nobre
ministro;; diferença que foibem demonstrada na.outra câmara::por ·um
ilustre· deputado pêlo Rio de Janeiro~· · " . ., ·.: :.··:" · :.''.
Mas, pergunto/ esse.,:projeto: entrou .·em discuss·ão.?· Não~·;senho·
res, ~ntraram os outros que· esse .Sr. :ex~ministro· dá: justiça apre·
sentou, foram .adotados,. e.·hoje são leEdo-Estado~:l11as esse.:·nem ao
menos .entr~ou' em :1} .discussão;:~· : ' · , i i ;
' '
Ora, pergunto,, se.· o nobre ·ex-hiinistro ·da .justiça··quisesse ·qüe
esse projeto fosse ·discutido, e .digo mais; se quis·esse .que ele fosse
aprovado,· não o· teria sido? A resposta.·não pode· ser duvidosa.;
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Já vê o Senado que foi verdadeiramente o nobre ministro quem
meteu mão· sacrílega na lei de 3 de dezembro, quem ,a quer. refor·
mar aluindo-a em algumas de suas bases. Não há portanto contra·
dição da· minha parte, e também não há contradições da parte de
alguém que, tendo sipo o principal autor dessa lei, ofereceu o pro·
jeto a que há pouco me referi. ·
Mas disse o nobre ministro: "Estou convencido de que as· alte·
ração são necessárias; e uma de duas, ou o governo há de ser au·
xiliado com as medidas que propus, ou então. hei de retirar-me do
ministério;"
Senhores, é a mesma declaração que o nobre ministro fez na
câmara temporária; eu peço licença ao nobre ministro para dizer·lhe
que, na sua posição, essas declarações· não se devem fazer no par·
lamento, porque é pôr os membros dele em coação, é· obrigá·los 'a
tornarem-se silenciosos na discussão de matérias da primeira im·
portância, em matérias .vitais para o país. Que. quer o nobre ministro? Nem todos têm a coragem que tiveram alguns representantes
na Câmara dos Srs. Deputados, erguendo· suas vozes para combater
um projeto ministerial: acanham-se. Homens que muitas vezes têm.
estudado a matéria a fundo, e cujas opiniões ilustradas tão· úteis podiam ser, dizem consigo: "Pois hei de concorrer com minhas.· palavras e com meu voto para a retirada de um amigo meu do ministé·
rio? Não." O nobre ministro podia deixar de ter feito a declaração
que fez nas duas casas do parlamento.
Senhores, deixe o governo ao menos ao parlamento a discussão e o voto livre; já que o governo tem tido a habilidade e a força
de acabar com o voto da nação na eleição: dos seus representantes,
ao menos, senhores, haja o voto livre nestas duas casas chamadas
o parlamento brasileiro. Não se nos venha aqui impor a vontade do
governo, dizendo-nps: "Ou haveis de votar por este projeto que vos
apresento, ou eu hei de retirar-me." Deixai inteira liberdade aos representantes da nação. Se o projeto é bom,· se o projeto é adotado
pela nação, o país oficial lhe dará a sua aprovaçã;o; e se o projeto é
mau, não queirais ter o dom de infalibilidade; confiai nos vossos amigos, amigos tão dedicados, e que têm dado ao governo tantas provas
de confiança, estima e consideração; e ainda mais, senhores, quando
esses amigos são tão ilustrados como aqueles que falaram na outra
câmara, .e alguns que por consideração ao nobre ministro deixaram
de falar; o que também terá de acontecer nesta casa, onde talvez
que amigos dedicados do ministério, querendo oferecer suas obser..
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vações ao projeto, .não o façam unicamente .para não desgostarem o
nobre ministro, e para não lhe tirarem·a!força moral, porque o nobre
ministro.chegou a declarar na outra câmara .que a oposição feita na
1.a discussão tirava:·a força moral ao governo e ao projeto, querendo
que o projeto passasse ali sem nenhum:debate ·n·a·1.a discUssãO'.· :.;
Isto é inaudito, senhores. E··porque· o nobre ministro ·:não fez
o que se pratica em outros países? Porque não chámou· os seus;:afuF
gos, os influentes, e não lhes disse: "Vedé este projeto, dai·rne vossa
opinião, sUj~itar·me-ei a alguma corréção; mas··concordem'os em: que
é necessário alguma rnedida, e que esse medida deve <ser,·apoiada.
pela Câmara dos ,Srs. Deputados." Mas ·não, o nobre ministrá impôs
o seu ·projeto, e impôs dizendo: "É ministerial,· o debate em ta dis·
cussão tira a força moral ao governo e ao projeto." É inaudito... : Mas·
o que não se verá nesta. nossa terra!
Eu tenho tido mais de uma ocasião,. não de fazer elegi os. ao no·
bre ministro, mas de fazer justiça ·aos :seus::talentos e conhecimentos·,
principalmente em jurisprudência, a que o nobre.ministro se ·:aplica
com muito afinco e esmero, do que tem. dado provas em muitas dis·
cussões da Cât:nara dos Srs. Deputados. em que. tem tomado parte.
Mas se sou o primeiro a reconhecer os talentos e conhecimentos do
nobre ministro; devo também confessar que entre os amigos de s~.
Exa. há homens mais provectos, de mais experiência; ·de mais prá;.
tica, homens que já figuravam quando o 'nobre ministro era ap·enás
estudante. Ora, essas autoridades não deveriam ser ouvidas, consul~
tadas? Essas autoridades, quando se pronunciarem contra 6 projeto,·
não são de um peso imenso? Para que portanto o nobre ministro fez
-uma declaração tão extemporânea, tão pouco acertada?
Que tinha em vista o nobre ministro com esta declaração?
· Já vê o nobre ministro que sem ouvir os. seus amigos apresentou
um projeto 'reprovado pelas maiorias das ·câmaras. Porque não deíxóu
correr a discussão livremente? Se o projeto 'não fosse adotado, res·
tavam-lhe dois recursos, ou retirar·s·e do· ministério, OLf de· acordo
com seus colegas propor à coroa que consultasse a náção ·disso!·
vendo a câmara temporária. São· estes os· recursos: constitucionáis
que o nobre ministro, devia ter em vista, e não fazer uma declaração
para obrigar a muitos deputados ou a· votarem por t.lm projeto que
reprovavam de coração; ou a saírem da casa. PorqUe, senhores, di~·
gam o que disserem, um só discurso··pôs patente a hediondez:desse
pr-ojeto, matou"o; a nação hoje já tem proferido o seu vereditó contra
ele. Os nobres deputados do Rio de Janeirp, Bahia e S. Paulo, e'sses _
'•
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principalmente reduziram à zero o projeto com argumentos .irrespon·
díveis, e com uma força de lógica que honra os .seus talentos e. que
é mais uma prova de que esses deputados fazem honra ao país a que
pertencem e à câmara de que são .membros. Tenho seguido, Sr.
presidente, essa discussão ·passo a passo, nada me tem escapado,
e hoje estou habilitado para proferir o meu juízo a respeito dela. O
nobre· ministro está derrotado, porque morto está o seu projeto, a
vitória dos .seus adversários ·é a mais completa.
O SR. PÁESIDENTE- Mas isso é próprio da discussão desse pro·
jeto;. o Sr. senador está ·antecipando o seu juízo sem. resultado algum.
, . O SR. D. MANOEL - É para mostrar que não sou contraditório.
O nobre ministro falou na segurança individual. e disse· que,
não só não estava arrependido do que escr~veu ~m seu relatório,
mas que,· pelo contrário, estava· muito satisfeito de ter cumprido o
se.u dever; e o nobre ministro, para atenuar .o que. escreveu, acres·
cantou o que se acha no seu relatório: "Não me persuado que os. crimes .tenham aumentado~ "
O SR. MINISTRO DA JUSTICA dá um aparte-.
O SR. D. MANO EL - O nobre ministro dá ·a entender que não
acredita no aumento dos crimes, que a comparação dos crimes de
1850 e 1851 com os de 1853 não pode proceder, e disse: "Como as
estatísticas agora são mais bem organizadas, como agora os dados
são mais seguros, aparece ·no ano de 1853 um grande número de ho·
micídios, sendo a diferença para mais de 141 relativamente ao ano
de 1852. " Ora, senhores, quando foi que principiou essa perfeição de
estatística? Essa perfeição operou-se de· um ano para outro? Veja
V. Exa., Sr. presidente, o que diz o nobre ministro. no seu relatório:
"Comparada a soma dos homicídios com os de 1852, C·onforme o. re·
latório do ano próximo passado, a diferença para mais em 1853 é
de 141; esta diferença tão espantosa, sem a presença de uma cir·
cunstância extraordinária, que aliás não houve e quando a repressão
se .ostentou mais ativa em 1853, é, a. todas as vistas, inverosímil."
Em .verdade seria temeridade aventurar que o crime vai em· pro·
gresso; este acerto depende da comparação: de anos passados, mas
essa comparação não é possível porque não temos ·uma estatística
exata: a diferença para mais entre um ano e os anteriores pode ser
devida à exatidã·o progressiva dos dados estatísticos .dos últimos anos,
os quais cada dia vão melhorando, porém não induzem, sem. perigo
de errar·se, à conclusão do· progressivo aumento dos. crimes.
Senhores, quando é que começou a melhorar a. estatística? AI ..
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guém acredita que:>esse rrielhóram·ento·.· foss·e t~H ··de (là5·2 tas:rque
apresentasse esse:,re·sü'ltado ·qüe: o nobre ·'miái'stro·rõférl:ü:·ê;:·errf=:·seu
relatório? Não, senhores.. ' 'Ou as ~.estatístic·as ·falhani/Bu::'êntão;·:senhÔ·
res, é o :cjue disse; o ·nobre ministro,:. os~.: crimé"s·' aumentam' ide i umâ
manei ra.:espantos·a, ·basta dizer:·qúe :d·ê; :um ano~:parà:;oütrd ·~b aúrriêHtc>
foi ·9e 141 /isto ·é;~ em:!.18s3 ·houvê rriãis ·l4f'h6rtücídiôs! que:··êm·:..fàs2~í
· Senhor·es, repito;.que c"EmsüráL;hórf.ívei: feitá à'·~ópiriiãà~!qúe:: tiã':6
anos .governa<:o·paísljNã'o:·s·el·o ~que. o;rn.obrêl riiinistro<têvêcem 1visté1
com;:este trecho de>seu ~relatório;: estoü'5 acreâitàndc(qü~: o:riobrê'';mi-'
nistro :téve! em. ;·vrsta ~desacreditar; . as· àdminrstrâçõês:': pâ~sàaas;:: pire·~
ce~me ··cjue: há uin~concHlábulo cfue: t:e·m ':Por:, finf,:gllerfeár, r:nãó'fàTô'pb~
SiÇãO ·que; estás rnorta,;ningtléril'·QUérf.eia·, Úm· défl.úÜo> rrÚís 0à:âdminÍS~
tração 'passada; a·tastando :alguém-" que'talvei •âihda·; s'e '·lé1mbre"·de (:é·rv
.
-·
'
-.
..
'
trar para· ·o 'ministério;: O:::atual :.gabi'rí'ete-, tem em·"vista: segúrâf::senno'
poder, e·.; Segurar.;se .·no~·poder :to·rnanda::se::_n·ebessârio:i'p~·rà C'ácaoáf
esse estado horrível em que o nobre miriistfo···pihtou o<sràsil-:relati:
vamente à·segurança•;indhtiduaL : .. i: :;;,':·: :.< :·~::::::_·,:·: ·.-:~: ·'·"··\
.• Quando :em todos :os relatórios antecédentes·\eu ~apêio:;pa'rá' o
nobre senador ex-ministro. da: tjustiÇà; se 'pintava< com:c··cofes '"rriuito
menos :carregadas o estado db Bhlsi·l ·pelo ·quer reSpeitâ •a~ s'egú~i:inÇa
individual, o nobre ministro separoü~se .·da marcha ·dos':seus~~aiife'ces~
seres·. e pi ntou:.. o.·país erri .um; 'estàdô ~em; 'cjue :riünêã. tinha::~iactaprê~;
sentado·~ lst'o··denota úm grande-pl"ah'ó''dô ·Sr ;-··riíinfstro(e ·~or·•con:sê~
. qüência~:dos seus colegas. Quai<•e\:elê? 'Afran·ca'i;:·;comô·dfsse/"-aO'
c·o-rpo •legislativo .medidas ·as mais:-··enérgTcaS, càs ·máiíF)fÓh'ê's ~ef':áQ'
mesmo tempo fazer votar o- projêtô:~;·que · éstá' 'fiá··ioiJtr.a'•'•êâ'fnár~ 2alte:1
rando·consideravelmente a lei ·de:3 :d~)â'ezerrH)ro·:ae:'ra4l.:·auêm·: s'âõé
se a essa lei se pretende •atribuir:essés::;C'rimes:notáVéTá:pélo·riúméro·
e mais:: ainda pelas cirdmstâncias;:dà·; qüe:são"~rÊiv~stidoà?·~ : ··D ·
Ora, o nobre ministro, apesar do' ;seü: f~,lêrltó (f:in.strúÇãb~)'~indá
não tem ·a~:seu favor .umcfcoisa·il'ldispénsávêFp'arà: 'urri:~bonfie~éofnple·
to ministrO da coroa, é a:práti'ca é aLe~pe'riênci'a :! Teó'rià':tém' o~Ôbbre;
ministro ·e·: müita(inas .práti'ca·;nãó.. :(); nóbre:.:ministro 'fo(1àrgüm têm~'
po promotor; e depois jüiz:do~'bível e!~drirrirnâl', foi ·pf.esidente; de: :g:,·i
Paulo::pouco.tempd; pols :·tem 1 já~tanfa·:: ex:perfêncià= :qÜe 1 ~stéjâCtfabi~·
litado par.a. propor uma ref.orrna:-jwâlciã'riaPqüe alter·a ·e'm· 'suas:'bases·i
a Ieh de 3' de. deze'mbro?'Nãa;·,serihôres,·:o! 1riobre rrÜnistrO:;nesta .:pàrté'
procedeu· com menos circunspecção::: do'rque::lhe :.êümprh3'> ·
: .·
Senhores, na. última estl:ltística··:de Fhü1Ça·:qutf:cÓnsült.~·i;!.:que: tf:
obra do Sr. Abbatucci; há um crimeõ que 1-eá'ebeü· espech~l-menÇão:·no·
'
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relatório, ~·foi: o crime contra .o pudor. Ora, este crime é· contra. a
moral pública, mas não é do número daqueles que denotam ferocl·
dade; pode-se ser imoral sem ser.:um. malvado; .mas os assassinos
que praticaram as mortes de que fala o nobre ministro são decerto
h01;nens perversos, são coraçqes ·feri nos. .O .Anuário de economia
política para· 1854 traz tudo quanto se ..pode deseja~ a este respeito;
mas eu quero hoje qcupar~m~ pouco com a Europa a este, .respeito,
que me importar s'á com o país ..,Não sei de que.. serve examinar as
estatísticas de frança, inglaterra, Bélgica, etc; ,:,para o ·caso em ques·
tão? É ·borrt . ler tudo quando há. tempo, mas não sei. que utilidade ti·
rarem9s_ 'da C()mbinação da .estatística de França .c.om a. nossa .. No
relató~io do Sr. Abbatucci não· vejo, por exemplo, .que~ se Jale nos cri·
mes cometi.dos em .Inglaterra. Na descrição medonha queJaz o nobre
ministro de estado do país em relação à segurança individual, eu não
enxergo senão o desejo, como disse, de arrancar do corpo·Jegislativo
medidas fortes e rig·orosas ...
Ah! Sr. presidente, não tinha eu razão de dizer que o nobre
ministro tinha concorrido sem o querer para afungentar a emigra·
ção? Acredita S. Exa. que o seu relatório não está.nesta parte tra·
duzido
em todas.. as línguas na~ folhas da Europa, princip.almente nes.
sas partes onde temos tantos inimigos que empregam todos os meios
de afugentar os braços livres do Brasil? Não conheceu o nobre mi·
nistro .o alcance da suas asseverações?,. E precisava o nobre ·ministro
para obter ,as.medidas que propôs fazer tão triste pintura do país?
Essas medidas hão de vir. do po,vo, dos homens ignorantes e ineptos
ou de homens ilustrados como ~ão os que compõem as câmaras? Tão
bem como o nobre ministro todos .eles conhecem· as províncias, to·
dos eles pode~. oferecer informações, e,sclarecimentos .a esse res·
peito, embora o nobre ministro t~nha dados oficiais que nem sempre
são tão bons como
os .não oficiais
...
·'
. .
Sen~ores, eu não quero ~:tgora fazer comparação dos crimes cometidos em França e no Bras i I, não quero agora dizer qual· é o ·país
onde se .cor:netem um maior mímero .~ com circunstâncias mais· agra·
va.ntes; mas o Sr. senador pelo Ri·O de .Janeiro, na discussão sobre
a colonização, asseverou do~; seu lugar que nos Estados. Unidos se
cometiam muito m~is crime_s'e com circunstâncias muito mais agra·
vantes do que no Brasil .. Ora, aí está um país muito mais civilizado
do que o nosso, aonde se cometem mais crimes do que no Brasil,
e o nobre ministro .concorda nisto,. à vista do sinal· afirmativo· que
acaba de fazer. Diz um escritor distinto, afirma que segundo os dados
1
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estatísticos os departamentos mais; civilizados<da ·Françâ(-são:lác}üeles
em que o númer'o de· crimes é maior.·:. : '
.. _.•.:> ç_,
Não fez, note V. Exa. ,. diferença entre crimes graves:··é: menos
graves;. diz 'que nota-se com estranheza que os departame·ntõs •mais
civilizados ·isto é, mais ricos e instruídos, -são aqueles -aõnde:.:se: co·
metem mais crimes e de mais gravidade. c,..
.. : • .:~~~. :...
·A ser assim, parece. que ·nãó>é• éxata él .definição dadá•pelo Sr.
Guizot da c'ivilização, i.st<l é, o aper-feiçoamentõ da vida-civil,· odêsen•
volvi menta da sociedade-propriamente> dita, das relaç'ões :dôS ·Homens
entre si:: ...·.· ..·
.
·
· ··::1:.·· . · ·.· ..... : ·
'O SR ..BAPTISTADE OLIVEIRA:-··· A'Jeducâção ·moraL<'.
. o SR .. 'D .·· MANOEL -· Mas -• o: nobre sen'ador<a'dniite 'éivilizaçã'o
sem •a educa.ção moral?
>· . ·
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá outro apârte ..
O SR. D. MANOEL - Eu não entendo está· distinçã-o, ·falo da
civilização em abstrato: Agora o que não sei é· sê está·-averiguado
que com :efeito à proporção que a éiviliiaÇão :de -um povo·' cresce
aumentam os ·crimes e são revestidos de circunstâncras~ mais- agra;;
vantes; não ser, senhores, nã'o estou habilitado pára dizer se· esta 'tese
é verdadeira. ··
·Logo,. se. a· proposição é-···vérdadeira, como se ádniira a·: n·obre
ministro de que no nosso país· haja menos crimes,· estando n1üito
menos civilizado, por exemplo, dó que a França? Nos EstadóS Unidos,
asseverou o. nobre senador pelo Rio de Janeiro que se cómeua:ma:is
crimes do que no Brasil. Não pude averiguar issô(áté pbrqüe os
dados estatísticos a respeito dos Estados· Unidos ··nem· s·empre têm
o cunho da.veracidade; muitas vezes há exageraÇão: Não:sou eu que
digo isto, diz um escritor que traz·tudo quanto ·na ancf·se passa na:.
quele país, aliás extraordinário e quase prodigioso:. Também ali• as
estatísticas hã-o estão aind·a apuradas, principalmeht~':para ()-'interior,
de modo-que possam fornecer dados . seguros para\ se· formâr·.juízo
sobre o estado de segurança individuaL
. , · · · · ·\
··O nobre ministro pareceu dar a entender que eU punha
dúvida
os direitos dos ordinários na direção do estudo do'- clero . .' ~- • ·
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA- NãO, se·nhor. ·-· ·.
o SR. o. MANOEL - Não? Então estamos de aêórdo: o· que
o corpo leg!slaHvo faz é d~r dinheiro ao governo (para criar aS 'facul·
dades de teologia, como meio indispensável de premiar ·os·· talentos
e os estudos dos que se dedicam à vida el·.~ricaL · .
Quanto ã vinda dos capuchinhos, estamos conforme. Eú·já disse
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que esta v~ :Pronto a dar as quantias necessárias, não. só para a vinda
de 40 como de 200, se a corte de Roma lhe desse licença· para, virem
para o BrasiL
,_: ._ . . ,>· ·.
.Agora,.Sr. presidente, to_carei ainda em um. objeto de muita im~
portância, ~ sobre o qual .o nobre ministro alguma coisa disse, isto é,
sobre a casa de correção da corte.:
··.·.
$enhores, já é. tempo de. instituir-se no parlamento um exame
acerca do sistema de penitenci·árias, que convém seguir. naquele es·
tabelecimeQto ~; Po,is qu~ndo os. escritores, ·OS:: parlamentos· se estão
constantemente ocupando deste objeto, há de o parlamento brasileiro
conserv~r·s~. silenci_osQZ Não há de ·:todos< os anos -fazer o que se faz
eJ'l'l gutros, examinar quais. os._melooramentos -que a experiência tem
indicado que se deve fazer no sistema penitenciário, qual dos siste·
mas seguidos nos dois mundos deye. d~ preferência ser adotado na
penitenciária da. corte?
~isse_ o nobre .ministro que o atu ai administrador da, casa de ·correção., há pouco chegado. dos Estados Unidos,_ r~prova: atualmente o
sistema _que achqu naquele esta_belecimento .. Senhores,· que tempo
esteve esse administrador nos Estados Unidos? Esteve: algum tempo,
é verda~e. viajou, e estou persuadido que com aproveitamento, por·
que é homem hábil, e r~cebeu .qo governo instruções especiais para
examinar ~om.. ate_nção as .penitenciárias daquele país.
E ~ntes de 'tudo devo notar uma pergunta que me fez o nobre
ministro quando eu lhe ~isse. que .o sistema de. Philadelphia ou de
Pensylvânia .estava fora de. combate. Eu disse sim, está. fora de combate. Senh~res, o sistema pensil.vaniano ou de PhiladeJphia, que é
aquele que. isola absolutamente os. qetidos durante o dia, e durante a
noite sem trabalho nas. células, está abandonado inteiramente, e a
prova. aqui a trago.
.
:0 SR. MI~I~TRO DA_JUSTIÇA.- Não disse.o contrário disso.
- Senhores,
eu falo com .os meus
livros;
. O SR. .. D .. MANOEL
',,
..
.
e- vou cito r de propósito os autores; que. li a .este respeito, para qu~
se não. diga: que pqlferi uma pr-oposiç_ão temerária: ...
E escritor. ·"Deus. livre ao meu país de se lançar cegamente no
voto de despesas exageradas, e no emprego· de meios desesperados,
só para irr,titar a Amé~ica, !1.ão nos sucessos que ela não poderia pro·
var, ma_s nas faltas que ela não pode desconhecer. O sistema pensylvaniano me parece inadmissível sob o tríplice pontq de vista de
despesa, de saúde, de educªção penitenciária. P~~ece . em. verdade
que há na Eur9pa um bloqueio: continental ·contra ;~este sistema, por·
,.
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que em parte nenhuma tem ele· podido fazer•se admi~ir, .,mesmo: a
título de simples. ensaio: tão pouca é a confianÇa_ que tem inspirado
aos homens de· estado e aos homens <práticos 'nos resultadosl prováveis do ensaio. Assim se exprime Charles Lucas.: Vejamos o:· que
diz Béranger: ·~A experiência tem feito· reconhecer que é impossível
ao homem resistir muito tempo ao horror ·de uma prisão absolUtamente S·olitária. ·~
· ·
·
· ·
"O sistema de Philadelphia diz Mor:ean·Cristophe, rião moràliza,
não pune,· embrutece, faz enlouquecer, mata.
"Foi um· infeliz pensamento ·o de querer fazer uma tão triste 'Volta
aos. séculos da ignorância e crueldade, pelo ·estabelecimento da prisão
solitária como pena e como expiação. Um se1melhahte si·stema perii·
tenciário está por tal maneira. julgado pelo raciocínio· e pela experiência, que não é hoje permiitdo sustentar seriamente as suas vanta·
gens; que deve ser completamente riscado do número das. aplicações
penais; e sobretudo moralizadoraS;. e S·Omente cons'ervado' como O
mais duro e o mais severo dos meios de repressão. ·~ Assim se ex·
prime Lepelletier· de la. Sarthe.
· Ora, eu- creio que não errei quando avancei nesta casa que o
sistema de Pensylvania, isto é, o sistema primitivo, está fora ·-~e
combate. Agora ·O sistema da Pensylvania adotado na prisão de Chérry-Hill, isto é, isolamento absoluto noite dia, trabalho na célula, este
tem sido seguido, e creio qua, segundo: afirmou o nobre ministro é
o que prefere o Sr. administrador da cása de c-orreção. Parece incrível
diversidade de opiniões sobre os diferentes sistemas penitenciários. Uns dizem que o de Anburn é ó m·elhor, e que está adota•
do em quase todos os países, outros dizem o contrário. Uma rmensa mai-oria de publlcistas e amigos da reformá penitenciária; reuni~
dos em congresso em Francfort e em Bruxelas em 1846 e 1847, repeliram o silent system de Anburn, e adotaram o separat system· de
Philadelphia.
.
..
Ora, à vista disto o Brasil há de conservar-se silenCioso? As
câmaras não hão. de pelo menos nomear comissões ·de · inquérito
para se chegar a um acordo sobre um objeto de que se ·ocupá ó
mundo inteiro,. publicistas, legisladores, etc.? Há. que tempo está em
prát!ca a nossa penitenciária? Ainda hoje se urri estrángeiro perguntar que sistema ali se segue, ninguém, não sei mesmo se o· nobre
ministro estará habilitado para di?er.
.
· Creio que não há sistema nenhum. ·. E~tte~anto o novo admirús.:.
trador nas suas viagens pelos Estados Unidos convenceu-se também
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de que o sistem~;de Auburn não é bom, que se deve adotar o seguido
na prisão. de Cherry·Hill.
Entretanto entre nós o que vemos? Ocupamo-nos com questões
muito menos importantes. Raras vezes esta questão se .agita no par·
lamento, consideramo-la objeto secundário, quando na Europa ocupa
a todos; porque, ·como diz Caruot, a .civilização, cada vez mais exi·
gente no que toca às prisões, quer hoje que elas apresentem um
tríplice caráter: a severidade para a expiação do crime; seg~rança
para garantia pública; moralidade, a fim de regenerar o culpado, e
fazê-lo voltar ao mundo sem· vergonha e sem perigo.
O nobre ministro no seu relatório pouco nos diz a este respeito,
fala do que é material, do movimento da casa, das oficinas, etc .•
mas não emitiu sua opinião aliás muito esclarecida; não nos disse
nada sobr.e o sistema que convirá adotar-.se naquela- penitenciária.
Porventura precisa o nobre ministro das luzes do novo administrador
para esse fim? Pois o Sr. Carvalho Moreira, homem tão hábil que foi
até encarregado pelo governo passado de organizar o regulamento
da casa de correção, não havia de estudar tudo. e mandar ao nobre
ministro ou ao seu antecessor o fruto de seus estudos ou ir.tdagações? E acredita S. Exa. que o Sr,. administrador da casa de corre·
ção há de dar novidades? N~o está tudo escrito, os fatos não estão
todos apontados nos escritores que têm tratad.o da matéria? Pouco
há de adiantar o Sr. administrador, ou antes há de dizer por escrito
no seu relatório, certamente bem redigido, o que o nobre ministro
acha em todos os.livros que eu citei, e em outros que S. Exa. há
de possuir. E o parlamento deixa correr esta discussão, não institui
úm exame como lhe cumpria, não nomeia uma comissão de inquéri·
to para· informá-lo, por exemplo, no ano seguinte, para habilitá-lo a
tomar. uma deliberação acerca do sistema que convém seguir na
penitenciária do Rio de. Janeiro? Pois· basta que se nos diga que os
presos fazem calças, sapatos, etc.?
Pois basta dizer que há encadernadores, tipografia, etc.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Oxalá que a tipografia na·
ciona,l fosse para a casa da correção.
O SR. D. MANOEL- Eu quero o trabalho; não sei mesmo como
há quem diga que os presos não devem trabalhar; como houve um
país tal qual é os Estados Unidos que adotasse esse sistema horroroso chamado da Pensylvania ou .Philadelphia; sistema que esteve
ern uso na prisão de Walmet Street. Quero portanto que os detidos
trabalhem, e até senhores, as finanças do país têm nisso grande van·
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tagem, porque. uma pen.itenciária. quando tem grande .número ,de presos exige::uma desp.esa considerável, .como, se pode.;ver. nas· obras
que tratam da. matéria.
. : ..
Ora, .com o. produto do trabalho das oficinas da casa·;da correção
essas despesas serão muito diminuídas; e eu .tenho .visto que ·as
obras daquela casa, além de excelentes,· são baratíssimas; úma ca~
saca ali. feita custa menos da metade do que. a. que. é mandada:fazer
em_ casa. de qualquer alfaiate, e tudo mais é na mesma: proporção.
Mas não basta que saibamos· que na penitenciária., dos: Estados
Unidos faz~n;J·se ·sapatos, jaquetas, se encadernam livros, etc .. ; etc.;
é necessário que também saibamos tudo o que .diz .respeito à. moralidade; ,é necessário. que saibamos finalmente qual o sistema.,que
melhor preenche a máxima. de. que não só é necessádo reprimir.·os
maus pelo cartigo, senão também torná· los homens de bem por um
bom regime. Creia portanto o nobre ministro que quando asseverei
que o . sistema de Philadelphia estava. fora de. ·combate, não podia
referir-me senão ao sistema primitivo, adotado na prisão de Walmet·
Street, e não. só ao sistema que está em prática na penitenciária de
Cherry-Hill.
Senhore~. nós temos. . . Insisto sobre isto, Sr. presidente, porque entendo que é um dos objetos mais importantes ~do orçamento
da justlça; outros não entenderam assim. Nós temos. uma comissão
inspetora da casa da correção, comissão que sempre tem sido com·
posta de homens instruídos e presidida por homens que o país con·
sidera eminentes: agora está composta de' homens conhecidos e é
presidida pelo Sr. senador Eusebi.o de Queiroz Coutinho. É pois dessa
comissão que o corpo legislativo pode receber grandes esclarecimentos. Aqui está a comissão de inquérito, de que :falei hâ pouco,
é aquela que o governo nomeia todos os anos ·para a .casa de corre·
ção. É pena que essa comissão dure somente um ano ... (Há úm apar·
te.) Dura dois anos? Ainda é pouco: o trabalho é pesado, mas qU'em
faz o sacrifício de dois anos podia fazer de· quatro; melhor seria que
fosse por uma legislatura; e .então estou persuadido·. que as observa·
ções feitas por homens como· esses que fazem parte ~dessa. comissão,, sobretudo o seu presidente, habi.litariam o govemcf e o corpo
legislativo a formar um juízo .fundado em bases seguras· acerca da
casa de correção .do Rio de Janeiro, acerca do sistema· a :adotar·se na·
quela PJ3nitenciária.
·..
Sr •: presidente, não sei porque. fatalidade· ·em todos.·os relatórios
dizem o.s Srs. ministros da justiça: "Não se pode completar o corpb

...

577

I

municipal permanente. " Este ano· há um déficit de 1.04 :praças para
o estado .completo. Têm-se dado soldos avantajados; têm~se dado
reformas, o corpo legislativo tem feito tudo em ·favor:'desse .·corpo,
e em verdade ele merece, porque presta bom ·serviço, :graças à disciplina que tem e· ao comandante que possui, o qual é um militar
digno dos maiores elogios; mas um.-·corpo tão preciso, um cdrpo que
tem. sido protegido, porque não se completa? à resultado; disto, senhores, é como diz o nobre ministro, pesar um trabalho insano 'sobre
as ·praças existeptes, e estas com medo do trabalho,:·findo/o seu
tempo, não se tornam mais a contratar. Se esse corpo;' estàndó :em
se.u estado completo, não é suficiente para as necessidades: do·município da corte,. que hoje é extensíssimo, ·quanto mais .achando~se
incompleto, É necessário .que o nobre. min!stro nos· ·diga· o motivo
porque esse corpo não se completa>~
Pois, senhores, os· homens que vêm das províncias com·: sofríveis notas, os voluntários, não podiam ser aproveitados para completar o corpo municipal permanente e para que não pese sobre as
outras praças um serviço tão rude como afirma S. Exa. ·? Creio· que
é fácil o nobre ministro entender-se com o seu colega da· guerra,
para que os voluntári·os vindos das províncias tenham :praça neste
corpo, e decerto que eles haviam de :agradecer a S. Exa. este favor
especi'al, porque antes querem ser permanentes do que pertencer ao
exército.
Na Câmara dos. Srs. Deputados aprovou-se uma emenda dando
desde já a todos os juízes. municipais que os não tivessem 800$ ·de
ordenado. É uma mis·ária!. Como quer o governo, como quer O· país
ter bons magistrados com ordenados tão mesquinhos? A maior parte
dos nossos juízes municipais .são pobres.
O SR. COSTA FERREIRA Pobríssimos.
O SR. D. MANO EL - Não ·há dúvida,. são pobríssimos, com
pequenos ordenados, e ·até, senhores, em alguns lugares poucos
emolumentos percebem. Ora, pergunto eu, como hão de passar .os.
juízes municipais com 800$, se não estão em casa de seus país·, ou
de algum parente ou amigo, principalmente nos lugares onde poucôs
são os. emolumentos?
Eis a razão por que eu digo que apliquemos a quantia que se gasta
com os juízes municipais para os novos juízes de direito. Senhores,
tenhamos em vista a época em que foi feita a lei de 3 de dezembro;
não havia tirocínio, ela o criou, mas hoje há. Foi. necessário fazer um
tirocínio para os lugares de juízes de direito; pois bem, dentre os
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juízes municipais pode o governo escolher os. juízes de· direito, se~
gundo as mesmas idéias de reforma; e .se ·não forem suficientes .te·
mos advogados :com quatro e mais: anos.. de·· prática, conhecidos; pela
sua instrução e :moralidade, dos quais· se. pode lançar· mão. Conheço
alguns desses moços, que me têm dito: ·"Tomara·eu.que me chamas·
sem· para.'a. magistratura; são 2:400$ que percebo mesmo estando.en·
fermo,. e depois tenho .um futuro,. isto· ét: o. direito
ser desembargador .. ·
O SR. COSTA FERREIRA- É dessa classe· que. se tira: os.: juízes
na .Inglaterra.
O· .SR. D. MANOEL- Ja falei aqui nisso. Na lnglaterraí há'duas
classes . de advogados muito conhecidas, ~que são. barristers e· ser·
geants at law: é. destes advogados de ·alta classe que se· tiram .os
grandes· juízes, se me.não engano.
...
É pois. uma:vergonha.dar-se 600$ a um juiz municipab~·e .entre·
tanto .o corpo legislativo.·tem já votado algumas somas para este ramo
de serviço público. A emenda da outra câmara estabelece a: regra
de que nenhum juiz municipal terá menos de 600$ de ordenado ... Há
alguns que ter:n 800$ e até 1:000$, mas em geral estão maL pagos, e
não sei·· como podem viver com decência e independência. Portanto
hei de votar por esta emenda, porque o pumento é pequeno, e a des·
pesa ·é de urgente necessidade.
Pobres juízes municipais! Ora, vai um rapaz para o Amazonas,
para os confins de Goiás ou de Mato Grosso, e não sendo filho desses
lugares, como há de viver com um ordenado tão pequeno!
O SR. COSTA FERREIRA- Nem para a passagem.
O SR. O. MANOEL - É verdade, nem tem para a viagem, qu·e
para esses lugares não custa pouco; acabado o quatriênio, q~em
lhes assegura que serão despachados juízes de direito ou mesmo
reconduzidos? É por isso que esses lugares de juízes municipais es·.
tão entregues, na maior parte dos lugares 'do interior, aos leigos~
Sr. presidente, parece-me que fiz o que prometi fazer, .isto é,
responder ao discurso que na casa se proferiu na. sessão de sábado,
e ao mesmo tempo dar ao Sr. ministro da .justiça. uma explicação;
porque me. par~qeu que não me tinha percebido, decerto por ·eu não
te rime exprimido .bem.
Continue .o nobre ministro a estar firm.e na sua opinião de .que
o seu projeto tem maioria na Câmara dos Srs.'Deputados; mas.per·
mi ta que. lhe diga que perdeu muito em apresentá-lo, e em insistir
pela sua adoção,. e sobretudo por ter deplarado. qu~ era negócio mi·
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nisterial. Fez uma declaração imprudente, de qual hoje deve estar
muito e muito arrrependido.
Eu, falar a verdade, desejo que o nobre ministro saia do mi·
llistéri.o; desejo que saiam todos, porque estão fazendo· a desgraça
do país; é um ministério esbanjador, não há dinheiro que o farte por
causa do patronato. Por isso, se esse projeto vier ao Senado, hei de
combatê-lo ainda com rnais força, para ver se posso contribuir para
a dupla derrota do projeto e do nobre ministro, pondo de parte as
nossas antigas relações.
·
· Mas o nobre ministro vai mal no seu ministério, e vai mal, Sr.
presidente, sabe V. E~a. por quê? Vai mal, talvez porque não· é ministro como deve ser. Concluirei o meu discurso com o seguinte
fato histórico que refere Lamartine nos seus Girondinos.
O duque de Chartres, depois duque de Orleans ~ rei dos franceses, apresentou-se na audiência do ministro da guerrc) Servan, para
queixar-se de uma injustiça. Servan achava-se doente de cama, e
distraído escutava o jovem príncipe. Danton (ministro da justiça),
que estava presente, e parecia mandar no ministério da guerra mais
que o próprio ministro, chamou de parte o duque· de Chartres, e lhe
disse em voz baixa: "Que fazeis aqui? Bem vedes que Servan é um
fantasma de ministro, e não vos pode servir,. nem prejudicar; porém
ide amanhã à minha casa, e eu vos ouvirei e arranjarei o vosso ne·
gócio."
O SR. NABUCO (Ministro da Justiça) - Sr. presidente, tomando a palavra, não posso deixar de me dirigir em primeiro lugar ao
nobre senador pela província de Pernambuco, para declarar-lhe que
tomarei na devida consideração as sábias observações que S. Exa.
fez relativamente à administração da justiça.
Reconheço com o nobre senador que os nossos magistrados
ainda são nomeados sem as necessárias habilitações, sem uma provança suficiente. Apenas saídos das academias, os nossos bacharéis são logo encarregados de tão importantes funções, e acontece
o que o nobre senador disse, que muitas vezes são .eles a presa dos
escrivães e advogados das aldeias.
-É pois preciso um noviciado para a nossa magistratura; mas esta
idéia; que é excel~nte no futuro, não pode no presente ser adotada,
porque ainda não temos bastante concorrência de· bacharéis para que
possamos impor condições e a prova é que muitos cargos da magistratura, principalmente nas povfncias do sul, afilda se acham vagos.
Entretanto é melhor servirmo-nos desse's:q:iachai'éis inexperien-
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tes do que dos leigos, que na administração de justiça ainda maior
mal fazem. - .
Também aDolho a idéia pela qual tanto se pronunciou o nobre
senador isto é de que se devem aumentar as relações,. sendo com~
postas de menor número de desembargadores. No parlamento, como
deputado e como ministro tenho sido desta opinião: entendo que nas
províncias populosas devem haver. relações, e nas outras províncias
juntas de segunda instância, presididas por um desembargador e
compostas de juízes de direito, as quais se reunam periodicamente;
é certo que muitos·. cidadãos não prosse.guem ::em seu dfr·eito 'pe~
rante a segunda. instância pelas dificuldades que encontram :no éxer~
cício desse 'direito.
Apoio também em parte as reflexões feitas pelo nobre senador
relativamente ao corpo municipal permanente. Me parece que .esse
corpo pode ter' uma organização mais compatível com o ·serviÇo da
polícia, sem perder todavia o caráter militar, que tanto 'importa à disciplina. Uma .. das necessidades é a divisão desse corpo em diversos
aquartelamentos, visto a grande extensão que· tem o rilunicípi·ó e a
sua crescida popt:Jiação; mas para que essa divisão possa ser feita é
preciso que o corpo chegue ao seu estado completo.
O nobre senador pelo Rio Grande do Norte quer saber a ·razão
por que esse corpo não tem chegado ao seu estado completo. As
razões são de intuição, é· o pesado serviço em razão desse estado
incompleto, são os soldos ainda muito diminutos para chamar a concorrência. A composição desse corpo é por engajamento unicamente, e bem vê o nobre senador que o soldo de 800 réis não é bastante
para chamar concorrência, visto que não há indústria nenhuma ·no
país que não dê um salário. mais avantajado.
Hei de estudar a nova idéia suscitada pelo nobre senador pela
provínc!a de Pernambuco,. isto .é, a criação de guardas de justiÇa que
auxiliem os juízes territoriais. no exercício de suas funçõ~s.
O projeto a que o nobre senador se referiu, apresentado· em 1833
pelo falecido Sr. Luiz Cavalcanti, é uma obra que certamente ·honra
a memória do ilustre falecido. Contém idéias luminosas·, Uma delas
se acha consignaqa na reforma que tive a honra de apresentar ao
corpo legislativo, isto é, a concentração ·dos jurados nas cabeças de
.
comarcas.
Apesar do esforço que fez o nobre senador pelo Rio Grand·e do
Norte para inspirar-me a desconfiança de qu.e. o nobre s~nador pela
Bahia me tinha dirigido uma acre censura, ainda não considero como
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tais ·as reflexões feitas por esse nobre senador. relativamente aos cré~
ditos criados pelo ministério da justiça; porquanto estas reflexões não
versaram sobre. a moral idade desses ·créditos; apenas ele· disse que
algumas das despesas podiam esperar pela reunião do corpo legis·
lativo. Portanto n'1S suas expressões não vi censura· alguma ao ministério.
.,
O SR. MONTEZUMA - Certo que não. · :
O SR. • MINISTRO DA JUSTIÇA - ·Fácil. f.oi a minha explicação
distinguindo os créditos suplementares dos extraordinários, p·orquanto os créditos· suplementares, como· eu então. disse.,· não. dependem
senão da .insuficiência· do quantum decretado~ Desde que o ·corpo ·l·e.:
gislativo decreta o serviço não há mais .questão de legitimidade, se·
não somente de insuficiência, porque o orçamento não ·é senão pro·
babilidade, não é certeza. .
·
Quanto aos
créditos extraordinários,
os quais se não podem criar
.
.
senão senclo o serviço urgente e imprevisto nenhuma observação fez
o· nobre senador pela Bahia.
Ainda protesto perante o Senado e o. país que não pedi .a ne.;
nhum Sr. deputado que se retirasse do salão para não votar contra a
reforma judiciária. A maioria daquela câmara votou conscienciosa·
mente na 1.a e 2.a discussão dessa reforma; e nem é. possível pr~su
mir outra coisa sem fazer umà injúria aquela câmara, sem menosca~
bar sua dignidade.
O nobre senador me acusou por não ter eu praticado. o que· se
costuma em outros países, isto é, por não ter reunido os meus amigos para dar-lhes conta da reforma que· ia apresentar ao parlamento
e pedir a opinião deles a esse respeito. Creio que\O~nobre senador
está enganado; invoco o seu próprio testemunho. 'Antes de apresentar ao corpo legislativo a reforma judiciária·· e a ·reforma hipotecária mandei imprimir os respectivos projetos e os distribui por todas
as pessoas que me honram com a sua amizade e cujas luzes me p,odiam auxiliar. Também remeti esses projetes ao nobre senador.
O SR. D. MANOEL- Foi o outro. . . .
. O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - É .o mesmo modificado e com
as alterações que fiz à vista de o~servações feita~ pelos meus amigos e demais pessoas .que me foram· consultadas ...
O SR. D. · MANOEL - Então como o combatem?
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA ..-....;. Portanto não procede. essa
acusação feita pelo nobre senador. Se não fiz uma reunião, ao menos consultei por escrito a :todos relativamente às idéias que. tinha
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de··ap~esentarao parlamento .• Não· é. exato ·que ·eu dissesse· na.Câ-

mara dosSrs.Deputados que,aJ~Lde 3 de dezembrodeJ841 era.uma
lei-d.e.:reaÇão;e de antagonismo,· nem que ela· não·.podia:subsistir no
país,. diss.~. coisa: diversa.. Peço .ao nobre senador que, recorra aos
meus .dls.cur.sos, e; terá ocasião. de. retific·ar. este: .engano _em ·que c·aiu,
principalmente· quando me empresta a.,pr:oposição ·:de que ·.a lei .não
podia:s.ub~istir no, país. Q:projeto.derroga.um-'.ou outro ponto dessa
lei, ·não ;~ ab~o.ga-'. ·A reforma. quanto à separação.; dá ;justiça e da
polícia·Já.·Jiqha ·sido consignada em projetos·de)ei :apresentados·ao
parlamento::pelos. Srs. ·Vasconcellos e :Eusébio .. de Queiroz~. .: . :
·:.··· .·.·o .nob.re s~nador pelo Hio.;Grandedo· Norte procurou:;hoje·contestar. este. meu. asserto quanto. ·:ao ·.:Sr ... Vasconcellos;; deu: ele: a •entender que o projeto do Sr: \lasconcellos. não tinha sido .senão uma
irris_ão,.;urxuepigrama .à opinião .então dominante~:::Eu··crejd.: que. o nobre; se·nador está enganado. OJal·ecido Sr; senadcmVasconce.llos apre~
sentou ~p.esta· casa. dois projetas, um::que .abrogava;:completa!llente, a
lei de ·3, de dezembro de.184t-;: e.ste sim, foi sempre.· .tido :como.irrisão·,
como epigrama à opinião dominante; o outro,. esse ·a que .me, referi,
foi ·.apresentado >seriamente e pela profunda convicção; fundada em
dolorosa ·experiência.: Para confirmar este meu suposto,: eu posso invocar o testem_unho de alguns nobres senadores que .aquLse acham,
e tambénr o. do nobre deputado irmão daquela falecido: .senador> ..
Mas·.disse o nobre senador que eu não devia ter feito a declara·
ção. de que a lei _era. ministerial.-~ :Parece-me que .não. pratiquei·uma
coisa estranha no sistema· representativo;. não sou· o. primeiro ministro que diz !lO parlamento: /'Este projeto.. é ministerial,.:se estas
idéias ·não· pas·sarem tenho de: retirar-me do poder." Isto me par.eoe
que: é. muito:. comezinho, e ordinário no sistema representativo~ Em
relação: à lei· .de 3· de ·dezembro de 1841 temos o exemplo-~: do Sr.
Paul!no; ele tamb~m, não para coagir a maioria,. mas pa~a mostrar a
sua convicção s.obre a. necessidade das reformas qüe propunha,. se
explicou nos, mesmos termos: A consciência do dever,, que <fez com
que. um ininistro·-proceda com .esta franqueza,. deve influlr·t'ambém .no
representante. da nação para repeli-lo. quando, entenda.-.gue. a lei:· não
convém, que as idéias .nela' contidas são inconveniente.s ... ~. .. _
Éu .. nãoJdisse que a oposição feita na Câmara rdo.s.·Deputados à
reforma judiciária. na 1..8 : .discussão tirava a força moràl. ao .projeto,
e estranhei :que aqueles que se opunham a uma ou outra idéia con·
cluíssem votando contra todo o ..projeto .. "~·..
Feitas estas retificações. ã respeito das. opiniões ·que me em·
!.. ·
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prestou o nobre senador pelo Rio ·Grande do Norte, ainda insistir.ei
quanto ao que já disse· s.obre .a estatística.
O nobre. senador ainda me censurou por eu ter dito a verdade.
Não contesta ele que o número dos crimes apresentado no relatório
da justiça seja ·exato; a minha culpa consiste em ter publicado esta
estatística: na mesma acusação está· a defesa;· duas porém·o nobre
senador que .o. Sr. Abatucci, ministro dos· ·negócios da' justiça 'em
França, estranhou no seu relatório o grande e érescente número de
atentados contra o pudor; mas não refere crimes tão graves quais
os que referi no meu· relatório. Oue:seja assirp,· que conseqüência
se pode tirar :desta proposição do nobre senador? É que o Sr. Abba·
tucci omitisse os crim.es graves? Não; se tantos tivessem havido
como entre· nós,· ele os teria referido, e se· admiraria tanto deles
como se admirou dos atentados contra o pudor. Não fiz menção ·dess·e
grande número de crfmes contra a honra, porque entre nós· não são
tantos quantos há na França, e porque deles não deram conta os
mapas apresentados pelo chefe de polícia, s·obre os quais se· basea~
ram o relatório e a estatística que apresentei. .
Mas perguntou o nobre senador: de qúando datava a perfeição
da estatística, como era que em oito meses se havia tornado mais
perfeita do que nos anos anteriores. Direi que os presidentes de
província e os chefes de polícia nos anos de 1853 e 1854 foram
mais pontuais e ati vos na remessa dos mapas,· e daí provém que o
relatório do presente ano fosse mais exato que o dos anos anteriores.
Eu creio, Sr. presidente, que o ter referido um grande número
de crimes cometidos contra as pessoas, de nenhum modo desaco·
roçoa a emigração para o Brasil. O nobre senador pelo Rio Grande
do Norte confessou há pouco que nos Estados Unidos se cometiam
em maior número crimes mais graves e horrorosos, e· que no entan·
to é certo que a emigração para aquele país,. longe de ter desaco•
roçoado, cada dia aumenta mais. Certo que para lograrmos confian·
ça aos estrangeiros não devemos exigir que o ministro da justiça
negue a verdade, deixando o mal crescer; para inspirar aos nossos
e aos estrangeiros verdadeira confiança, convém ·não ocultar o mal,
mas curá-lo, :tornar mais enérgica a repressão.
Não acompanharei o nobre senador nas observações que fez
quanto às relações dos crimes com a civilização. O Sr. Lepeletier
não diz o contrário do que dizem e atestam. as estatísticas, isto é,
que os crimes contra pessoas diminuem com a civilização, mas cres·
cem os crimes contra as coisas e contra os bons costumes.·
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Quandoo nobre senador pelo Rio Grande: dó Norte fal_oü'à primeira vez -sem se referir -ào sistema· primitivo da' Pensilv.âriia;:~isto é,
o isolamento sem trabalho, ele ·disse-nos que o sistema da' Pensilvânia estava fora de combate. Eu entendi qué o nobre senador. se
referia ao que é atualmente, e não no que foi; 'e contestei :suâ-proposição. Hoje estamos 'de -acordo, ·o nobre senador convém err(que
o- sistema da Pensilvânia não está fora de combate, mas tem 'por si
o juízo desse' engenho de Brux.elas de que ele rios faloU, e· oúhas
autoridades bem competentes:
··
Hoje; disse o nobre senador:-" P.or que não cuida b govérno-deste
objeto?" Senhores, o governo não se esquecê~ ainda desta _ n~gócio
importante .
· ··
O nobre senador por Minas, quando ministro_ da; justiça,· encarregou a uma pessoa muito habilitada, como é
adrriinistrqdpr da
casa de correção, para estudar os dois sistemas; no .relatório: 'aisse
eu que se esparava o relatório desse administrador, é_ maiô'~ :experiência, para se tomar :uma decisão definitiva s'obre o sistema a seguir-se: é pois oojeto
estudo, mas não tem sido esquecido ·p-elo
governo. _
_
_
Não é possível mudar-se- ou alterar-se o sistema que se pratica
na casa de correção _ de repente, sem estudo, sem maior exper.iê(l·
cia; seria preciso substituir o edifício da casa de correção, que-está
feito conforme áo_ sistema de Azburn, e isto não se faz da noite· para
o dia.

o

de

É_ preciso. ainda estudo e experiência; · as mesmas estatísti_cas
criminais ainda não nos dizem qual o número das reincidências come·
tidas pelos r~us que cumpriram sentença naquele estabelecimento
para apreclarmos·o'ficialmente o sistema praticado: Todavia eu ave_n·
turarei a minha opinião individual, e é em favor do sistel)la da Pen·
silvânia, porque entendo que é o sistema mais -fácil .de preencher~s~.
mais lógico e 'inàis ·eficaz.
-

I

Apesar da objeção que fez. o nobre senador pelo Rio Grande do
Norte, me parece. digna da aprovação do Senado a emenda da·· Câmara dos Srs . .Deputados elevando .a 600$: geralmente os ordenados dos juízes municipais .. Se triste é o quadro: queAigurou o nobre
senador, tendo o_s juízes municipais apenas 600$, muito pior-é tendo
os ordenados que vencem atualmente, de 240$ até 400$.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA -
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Ainda há mal maior.
Quanto aos de Cuiabá, do

Amazonas e de outros lugares remotos, os) ordenados. são . tr:tulto
mai-ores.
que. esse que está fixado para os juízes muniqipais. · ·
·Não responderei ao nobre·· senador. quanto .as. expressões :que
ele lançou contra o ministério, denominando-o esbanjador e corruptor,
porque tenho o propó~ito de não responder a.. injúrias e imputações
vagas; se o nobre .senador quer :resposta, especifique os fatos que
autorizam este juízo injurioso que ele faz do ministério a que .tenho .
a honra de pertencer. Nem. ainda também respondo ..-às expressões.
com .que o nobre senador nie honrou: qonsiderando·me um.autôm~to.
no ministério. Insisto ~m dizer o que já um~)l.ez disse na Câmara
dos Deputàdos, e.· é que o. nobre presidente
'conselho não exerce
despotisn10 sobre seus colegas, exerce a pSCendênÓia que não pode
deixar de exercer pelos .seus talentos e prática da administração,
ascendência que tem sernpre exercido no país, estando no poder e.
fora de! e~·
.
.
·
.
:
. .
Julga~se discutida a matéria, retira-se o· Sr. ministro, e o Sr.
presidente propõe à votação 'o artigo e seus parágrafos, e. são aprovados .com as emendas da Câmara dos De~pufados ..
Continua a matéria da ordem do dia, e assim a 3.8 discussão dà
projeto substitutivo, apresentado pelas comissões dos negócios ecle~
siásticos e de constituição, erigindo em matriz a capela de Santo
Antonio dos Pobres, do projeto vindo da Câmara dos Deputados.
O SR. MONTEZUMA - Sr. presidente, eu·únha d~ ·. faze·r algu·
mas observações em resposta ao honrado se'nàdor pela província
do Espírito Santo sobre o que ele disse quanto ao culto dos Santos,
querendo daí deduzir o direito que podem ter ou reclamar as igrejas
dedicadas aos santos; mas o nobre senador. não se .acha presente.
Desejava também responder a uma carta por ele escrita ao vene·
rando diocesano de S. Paulo, o qual respondendo emitiu a sua opi·
ri ião a respeito. Falar no Senado hoje não 'se achando presente o hon~
rado senador, em uma qu~stão de tal importância;' eu julgo falta 'de
delicadeza, por isso acanho-me. Se houver lugar a tratar~se do ob·
jeto semelhante a· este. então eu terei ·ocasião de· mostrar que ou
o nobre senador pelo Espírito Santo não fez à ·pergunta conveniente·
mente,·. ou a resposta também talvez feita à pressa não definiú o
que pretendia o nobre senador.
No entretanto, Sr. presidente, eu direi ao Senado que é objeto
de grande importância não lançar proposições desta natureza rio juP
zo público, porque o povó pode entender o contr~rio daquilo que se
pretende que ele ~ntenda.
. ...
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do náda, nada disso se .faça, podem,tais .questoeá~arrefecer'·'o. espí-'
rito .-religioso·:· do,. povo·:, O .. pov() · lnter.pretàQdO.
r)i~f '"·,[·.).J
·'tais,:;:/~i>róp,ósiÇões:
..
... •' •! '·f .
. .·
pode julgar que. col{let~; .uma h.e,resla,,.,qu,anºo pr'E~sta·:.c~l,~~·~àórfsâfito~;.
1
1
quando presta culto _às)_magem;. ~.,pós sa~emo~ _ qtJe J:fe~d.~
. .o. pri)ilei:
.,,,._l· ·:.··.I .
ro concílio de Nicéa até o concílio de 'Trento ''sustê'nfõit·co·ristantemente a igreja o culto dos santos e das imagens. Todos sabem que,
quando o cristão católico presta culto religioso a Maria Santíssima,
aos anjos e santos, tem sem dúvida alguma ·O seu pensamento em
Deus, que é o princípio de todás as coisas; neste sentido dizem as
escrituras: Soli Deo honor et gloria. Mas com esse. culto, que é um
culto absoluto, não impli'ca o que se presta aos anjos, mi.nistros de
Deus, e aos santos, e particularmente a Maria Santíssima verdadeira .
Mãe de Deus. Esse culto é em verdade relativo, porque se refere a
Deus, que foi quem engrandeceu os santos com as suas graças e
extraordinários· dons. Os l·ouvores que lhes damos são· os louvores
de Deus que os santificou. Leiam-se as cartas do papa Gregório 11
ao imperador Leão lsauro, e nelas se encontrarão as provas de que
desde os primeiros patriarcas da lei antiga até os tempos da vida de
Jesus Cristo,
santos e as imagens foram venerada~. e até adoradas, que é o máximo do culto. Assim, Sr. presidente, perguntarei:
por que motivos não pertencerão as igrejas ou. capelas aos santos,
para quem foram instituídas? Por que não terão eles delas o domínio
e o padroado,, invocando-se somente o princípio geral que tudo per·
tence a Deus? Eu sei o Catecismo, mas nele não encontro o contrário. Não extingamos, senhores, com tais abstrações os princípios
·religiosos dos fiéis. Os princípios que acabo de expor. são conformes com os que ensinam a Sess. 22, cap. 2 e sess. 25 de invocat,
venerat. Sanct. do Cone. Trident.
É tudo quanto digo por hoje, visto que não se acha na casa o
honrado membro, relativamente à questão por ele suscitada.
·Quanto ao projeto,
espero que o governo em seu regulamento
.
decidirá e definirá todas as dúvidas e dificuldades que podem embaraçar a administração da fábrica, e que podem pôr em perturbação
a confraria de Santo Antonió dos Pobres e a irmandade do Sacra·
mento da freguesia que novamente se há~ de criar. . .
Fica a discussão adiada por não haver'· ninguém com a palavra,
e nem haver númer~ de Srs. senadores para se votar.
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O· SR.· PRESIDENTE designa para ·ordem do dia o résto dás. ma·
térias dadas, principiando pelas propo'sições da Câmara dos ·Depu·
tados aprovando as pensõ·es concedidas ·à Viscondessa da Laguna,
Antonio José Pereira Leal, Manoel Adolpho Charão e Luiz Gomes da
Cunha, e logo que chegue o Sr. ministro da fazenda a 2.a discussã·o
do art. 7 .o do orçamento, relativo ao seu ministério.
Levanta·se a ·sessão às 2 ho.ras e T minutos .

...
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SESSÃO EM 22 DE AGOSTO .DE 1854.

Presidência do· Sr. Cavalcanti de Lacerda
SUMARIO - Criação de ·uma freguesia. Votação. Pensão à viscondessa da Laguna. Discurso ,do Sr .. Lopes Ga·
ma. - Orçamento da despesa do ministério. da· fazenda.
Votação. -.Orçamento da receita. Discursos-,dos: Srs. Hollanda Gavalcanti, visconde de Paraná e Montezuma. · - ..

.i

,I

i
i

As 1O horas e quarenta e cinco minutos da manhã, .estando.· reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a. s.essão, lê·s·e
e aprova-se a ata da anterior.··
O SR. 1.0·SECRETARIO lê um ofício do Sr. D. Manoel,' em o qual
participa que por incômodos de saúde não comparece às sessões .
- Fica o Senado inteirado.

lj

ORDEM DO DIA

I

Continua a 3.8 diSC!JSSãO, adiada na sessão anterior~ ·do projeto
substitutivo, apresentado pelas comissões de . negócios eclesiásti·
cos ~ de, constituição, erigindo em matriz a capela d.e Sa~to Antonio
dos Pobres, ao projeto da Câmara dos Deputados.. : ·
J: aprova~o, sem deba.te, _e mandado à comissão . de redação,
para depois ser remetidq à. Câmara dos Deputados.
Segue-se .a 1.a disçussão da proposição da mesma. câmar~: aprovando· a. . pensão de 600$. concedida à viscondessa
da Laguna.
.
.
'
J: aprovado sem debate e entra imediatamente e111 2.a discussão.
O SR. LOPES GAMA - Sr. presidente, parece que por esta re..
solução não se manda pagar a pensão ···desde. a data do decreto que
a concedeu. Penso que esta senryora tem ·direito a haver esta pen·
são desde o dia em que lhe foi concedida. Além de ter sido muito
•
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desproporcionadà a pensão ao serviço de seu marido, qu'e f.oi um
distinto., servidor do Estado, Ul!J homem que veio para o Brasil perdendo em Portugal duas comendas rendosas que ele tinha, pela independência do Brasil, do que não foi indenizado, por isso que achava-se comandando o exército no Sul, tratou-se com Portugal a maneira de se fa~erem essas indenizações; voltando ele do Sul com
o exército, quando quis reclamar disse-se que já era tarde. Nofe-se
ainda que pelo fato deste general ficar no Brasil, perdeu também a
parte que lhe cabia pela tomada :da ciq~de d~_..,Yitória. Ele foi um
dos generais qUe primeiro entrou náquelà praÇa;. por longo tempo
não se fez o d:.ivip~fiPO de~sa::granqe presa, depo~~de. 1821 é q~e se
mandou
pagar aos oficiais e soldados que ali haviam estado; e como
•
este·,.geríeral se achava no. Brasil,. não.foi· incluído nesse dividendo.
Todos'.. esses· serviços prestou· ele; e os· perdeu por ter ficado no
BrasiL Morreu na patente de. tenente~general, e :dando~s:e .uma pensão de··600$ à:· sua .viúva, pensão sem· dúvida alguma muito diminuta,
não sei .porque não se.manda pagar. desde ,a data dodecreto. Constame que esta senhora, em verdade, não está em completa miséria,
mas vai· tocando a esse ponto.
··
: ·. O:SR . · MARQUÊS DE CAXIAS-· Apoiado.·
..
O SR. LOPES GAMA - Assim eu desejava .mandar· à mesa
uma •emenda·, reparando de alguma forma a injusti·ça que ela tem
sofrido·.. · ·'
· ··
É lida e apoiada a seguinte emenda:
"Percebendo a dita pensão desde a data do decreto que a concedeu. - Lopes Gama." · · . ·
·
. A discussão fica adiada pela hora.
· . ·Entra em· 2.a 'discussão o art. 7.0 e seus pàrágrafos relativos ao
mi.nistério :·dà fazenda·, estando· presérite o Sr. ministro ·respectivo,
.da proposta ao 'governo fixando' a .despesa e orçàlido' a.· receita para
o ano de 1855 a ·1856 ~
··
·: ·
É àpro'vadO' sém débate com todos os' seus p·arágrafós·.
o art: 8.0 fica ;reservado ·para· depois .•· · · ··
. Entrá ein disêüssao o a·rt. 9:0 e seus·:parãgraf.os, ·relativo à receita, com às· êmendás· da· Câmara dos ·Sni. Deputados, ficando para o
'final dà disbuásão' 0: art.: :8:0 '. .
·O SR. PR.ESIDENTE (depois ·de ·alguma.. pausa.) --- Se não há
:q'uem péça ál:palavra·vou pÔr a'votos o' artigo. ··.;,,
. · ·.: O SR .. HOLLANDA. CAVÀLCANTI. ~·Peço-a eu.
· O·SR. PRESID.ENTE- Tem ·a palavra.
·
.

~· .

·.

I

'

. :sso

'

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Sr. presidente, V>EXà.' me
permitirá· que. eu :.fale .pela ordem. Desejaria que o· Sr. mini'stro m·e
desse alguns esclarecimentos sobre uma questões. 1 Desejari~· saber
se nas transferências ·das se·ções das companhias anônirll'as· ·paga·
se o selo, e se isto está compreendido no parágrafo que diz: ~Selo
do.papel. fixo e proporcional.
" ·
O SR. VISCONDE DE PARANA (presidente do conselho)Paga·se.
· ·. '·
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -·Então está compreendido
neste parágrafo?
· ··
.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Sim, senhpr.
· ·O SR.·
HOLLANDA CAVALCANTI . ~ NãÔ . vejo aqui. . também
uma
.
verba que sempre entrou na receita; é a verba chamada ;_.... dons gra·
tuitos. -· Não sei se estará compreendido no parágra'fo ..;...;. Receita
eventual·-· ou se· foi abolida. ·
. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Foi suprimida um~Fvez
na lei. de orçamentos~
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Então já não existem dons
gratuitos?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Se houver, entrarão na
verba ...;._ receita ·eventual.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Desejaria igualmente que
S. Exa. me informasse se um desfalque de dinheiro que houve em
uma remessa virida d·e Pernambuco para o tesouro público fói preenchida, isto é, se o tesouro já está indenizado dele?
. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não, senhor.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Ainda não está bem! Estas
questões,:que à. primeira vis~a se me antolhani relativamente à matéria em discussão, são respondidas por esta ma·neira pelo Sr. minis~ro.
· O-SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Respondo:assim porém
darei depois .mais esclarecimentos sobre elas.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Disse S. Exa. que na trans·
ferência das ações da·s companhias paga-se -selo. · '
O SR. PRESIDENTE DO· CONSELHO - Sim, senhor.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Disse· que a renda dos· dons
gratuitos entra no· orçamentb.
:O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Se aparecer algurn, há
de se escriturar na verba -receita eventual. · ·'
O SR. HOLLANDAEGAVALCANTI -Acho' cjue tenho alguma razão em pedir informações sobre isto, porque é objeto que cóm efeito
.
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não e~tá especificado aqui. Disse mais S. Exa. que o desfalque de
20:500$ que houve em uma remessa de fundos para· o tesouro ainda
não foi ele indenizado.
O _SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - A esse respeito preciso
responder mais desenvolvidamente; não o posso fazer dizendo ape·
nas- sim- ou- não-; devo dar uma informação mais circuns·
tanciada.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Se V. Exa. quer dá-la, ,estimarei.
O SR. PRE~IDENTE DO CONSELHO - Se o Sr. presidente con·
sente ...
O SR. PRESIDENTE - Se o Sr. ministro quer, tem a palavra.
O SR. VISCONDE DE PARANA (presidente do conselho.) .....,
Sr. presidente, quando se deu o desfalque dos 20:500$ na quantia
remetida pela tesouraria de Pernambuco, a primeira impressão que
.houve foi de que este desfalque proviria de. engano ·daquela tesou·
raria, porque a princípio o tesoureiro geral vendo que o caixote em
que fez a remessa chegou ao tesouro pregado e selado, declarou,
s·em proceder a exames, que não descobria vestígios de arromba·
mento.
Conseguintemente expediu-se ordem para que se desse balan·
ço na tesouraria de Pernambuco e fosse esta indenizada pelo tesoureir·o. As informações que posteriormente vieram de Pernambuco
tornaram necessário um exame; e procedendo-se a corpo de delito
sobre o caixão, descobriram-se alguns vestígios de arrombamento,
em conseqüência do que se mandou proceder a novas averiguações
na lugar em que se julgou ter sido cometido o roubo~ O próprio co·
mandante do vapor que trouxe a remessa pretendia que a subtra·
ção tinha sido feita pela tesouraria.
Dessas averiguações resultou a culpabilidade ao comandante,
que se acha atualmente pronunciado, e tem :de responder pelo crime
de roubo.
Logo que apareceram os vestígios de ar·mmbamento. no caixão
mandou-se proceder a embargo nos bens que se achassem do co·
mandante. Fez-se um exame em sua casa ~ não se encontrou quantia
suficiente para indenização do tesouro; porém tudo quanto se desc-obriu em seu poder foi depositado, e o tesouro tem ação sobre isso;
mas, repito, é insuficiente. Se. com efeito :o comandante, como é
de presumir das provas que apareceram a .esse respeito fez a sub·
tração, tinha posto o dinheiro em cautela, de maneira que não foi
9
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descoberto. Descobriu-se, creio eu, a soma de 6 a 7 contos de réis,
que está embargada. Até. essa quan,tia tem o tes()~ro garantia para
indenização. Quanto a outr.as quantias que se descobrirem no futuro,
está este negógio incumbido ao. juízo .dos feitos da fazenda na corte.
O processo foi entregue ~o chefe de polícia de p~rnamº,uco, e hoje
tem o comandante de responder ao. júri naquela provínc.ia~ . . . . ..
· Quan~o ao. tesoureiro, não lhe tendo ·~esultado .responsabilidade
. alguma no processo.. ,, que se
instalou,
mandei
levantar a suspensão
.,...
.
.
que. s~ tinha ordenado dosey emprego; acha-s.e hoje semvigqr essa
suspensão e ele em exercício.
É tudo quanto posso)nfor.mar sobre eªte ponto.
,
.. A respeito dos dons gratuitos, tenho ·de informar ao nobre·. senador que o tesouro não fez dos dons- gratuitos_ uma yerba especial do
orçame~to, porque nesta parte tem copiado as dis.posições dos orçamentos anteriores. Em alguns qos orçamentos apresentados ao. cor·
po legislativo, havia esta verba. especial; porém foi suprimida em
uma das leis dos anos anteriores, sem dúvida por s.e: julgar compreendida na verba - receita eventual.
.
.
.·
É por isso que não há uma verba especial de dons gratuitos;
mas se ós houver não deixarão de ser aceitos e escriturados como
receita eventual.
Quanto às transferênc~as das ações., se elas são ou não obrigadas ao selo,. respondo que o selo é devido, e que tem sido pago. De
ordinário se concede às companhias. poderem .arrecadá-lo, e entrar
depois para o ·tesouro com ele. É disposição do regulamento ..
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Sr. presidente, entre objetos de .tanta importâncla, em uma questão que. envolv~ .corysiderações tão amplas, quase que eu .a am13squinho trat~ndo de um ou outro
ponto de menos interesse., Na fixação da despesa ·em .que há obje·
tos tais como o pé!gamento qa dívida pública, como to.das essas operações de crédito que se fizeram ultimamente, conviria instituir um
exame muito minucioso e aprofundado; mas n~da: disso foi. tomado
em .cons:deração, nem eu o poderia tomar, pois s~o negócios _de
grande amplidão que exigem muitas e variadas informações. Sem
dúvida em outra ocasião serão considerados. Agora na receita parecerão mesquinhas as pequenas .considerações qqe .vou fazer: mas,
por mesquinhas que sejam, são as que estão mais à. mão,. são as
mais salientes, não é necessário muito estudo da matéria para as
ver, para as entender.
A questão de Pernambuco a que se refere o nobre min.istro pa·
•
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rece·mc·que não tem· sido 'bem considerada em·muitos pontos. :.Primeiro, eu presumo que tem . havido alguma falta de zelo da parte
das repartições fiscais· em não -estar. recolhida aos cofres nàcionais
esse quantia ·que foi deles distraída, porque estou persuadido que
essa quantia estava muitO segura e 'está. Estou persuadido que o
responsável por· essa quantia é. a COmpanhia dos Paquetes ·de Vàpor •.
que o comandante do navio não é senão. um preposto dessa companhia, que o privilégio, os favores que ela recebe da nação impõem
lhe pelo contrato ·a obrigação de trâzerem·,:os.barcos. os dinheiros,
·os. fundos públicos.
preposto da cOmpanhia deu qúitáção à tesouraria de Pernambuéo, esse dinheiro nãó ·entrou para
tesôuro, de
quem cumpre havê-lo? Quem é o responsável? Sem dúvida· a Companhia dos Paquetes de Vapor; e eu presUmo que ela não s·e poderia
recusar a uma ·ordem do tesouro ·público para entrar imediatamente
cOm esse· dinheiro. Fizesse-o a companhia e houvesse depois·.. de
quem quer que fosse, do seu preposto a quantia. Quando o tesouro
ordenou que aquele dinheiro tive·sse ·aquela direção, não mandou
que se entregasse a fulano nem a cric·rano, mas que se entregasse
à ordem da Companhia dos Paquetes de Vapor. A companhia é a
responsável.
· '
Poderei estar enganado, desejo ser esclarecido, mas entendo
que não tem havido da parte dos fiscais do tesouro o devido cumprimento dos seus de.veres. Essa questão, Sr: presidente, infelizmente
envolve mais, na "!linha opinião, alguns erros ou algumas incurialidades da parte da administração da fazendà.
Senhores com muito justa razão ·a lei requer. garantias, requer
fianças para certos e determinados empregos. Essa disposiçãO legal
tem todavia muitos inconvenientes, e eles sã() tais que eu apresentarei um exemplo para mostrar que a· disposição não é de todo 'livre
de· censura. Eu suponho que os inspetores da caixa de amortização
têm tido dificuldades para achar fiadores, e suponho que ainda· ninguém' foi informado de que para esse lugar da caixa de amortização não tenham sido nomeados homens· de reconhecida probidàde.
Ora, se a estas dificuldades, que eu chamarei naturais de '.tais
disposições da lei, se ajuntarem algumas . incurialidades da a~mi
nistração, assevero que não haverá nenhum homem de senso\' comum que queira· ser fiador de empregado algum. Eu sirvo-me ~oje
das palavras - senso comum - não me recordo de outras ~ais
apropriadas. O tesoureiro da província de Pernambuco é pessoa que
no decurso de toda a sua vida nunca sofreu a mais leve dúvida sobre
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probidade de ·seu caráter; no desempenho :dás suas atribuições. foi
sempre pontuafíssimo. Eu tenho a honra de invocar o testemunho
do nobre senador que está a meu lado (o Sr. Tosta) desejo que ele ·e
todos os que estiveram à· testa da administração de Pernamb~co me
digam se não confirm·am esta opinião. que tenho· daqúele; funcionário. Apenas chegoú ali a notícia da falta desse,dinheiro, o tesoüreiro
foi o primeiro ··a 'requerer a autoridadie uh1 exame, urn balanço. nos
cofres a seu· cargo, e com:efeito procede·u~sê imêdiatame.nte a esse
·ato. Deu-se esse ·balanço, e tudo se achóu:na mais·perfeita regulari·
. da de. Depois disso,: ou talvez nesse mesmo :vap'or ou outro, foi ord'em .
'para ·o presidente 'mandar proceder a esse: balanço; pal·ece-me que o
presidente em pessoa. assistiu a ele e verificou àquilo 'que já tinha
acontecido. E um homem, senhores, que em toda a sua vida pública
tem mostrado haver bem servido a ·seu país, que tem sido exa:to
no cumprimento de seus deveres, :qüe goza de uma tal ou qual cônsi·
deração entre s·eus concidadãos·,· esse homem sem nenhuma presunção de crime, sem ter sido ouvido; vê~se pOr· uma ·ord~m ·ao
tesouro suspenso do seu lugar, mandando-se-lhe ·que entre para. ·o
tesouro com a quantia desfalcada, sob pena de ser: posto na cadeia!
Oh! Senhores!
· Eu sei, Sr. presidente, o· rigor· das leis fiscais. Se com efeito
houvesse presunção, ·se houvesse de'sconfiança de que o tesoureiro
fosse réu, bem; o tesouro procederia· no seu direito. Mas não, esse
tesoureiro tinha em sua mão a quitação dos dinhei-ros que estavarn a
seu cargo; ele não respondia por um vintém;· tinha entregue esse dinheiro àquele a quem o governo o mandara' entregar. Oh! Senhores,
se a respeito de. um homem que· obra. desta formá pode haver presunção de crime, nós todos somos criminosos, o homem mais honesto, mais ·rigoroso no cumprimento dos seus deveres, é crimi.nosô.
Semelhante procedimento. Sr. presidente· faz com que nenhum ho·
mem de senso comum queira ser fiador de tesour~iro algüm, por
mais probo, ·.por m·ars digno que, seja. Esse ato da· administraç.ão
reputo altamente censurável e contrá ós interesses do .tE;lsouro público.·
• Senhores, qualquer que seja ·a estfma ou ·amizade que eu tenha
para com esse indivíduo,· a questão não é ·c·om ele, é com os interesses da fazenda nacionaL O· que eu advogo não é o caráter, ·não
é a probida,de do meu amigo porque ele não precisa da mi.nha fraca
voz; é o .justo comportamento que deve ter o tesouro para a bóa
fiscalização dos. seus dinheiros. Houve···um procedimento estranho!
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A parte que devia entrar com o dinheiro ainda não entrou, o verda·
deiro responsável não se teve com ele nenhuma inteligência. Isto
é. muito censurável!
·
'
Agora, Sr. presidente, passarei à outra dúvida que tenho sobre
os dons gratuitos. É notório, é patente que na distribuição das ações
do Banco do Brasil o governo impôs um prêmio (muito em seu direito,
não o censuro por isso_, achou que era de justiça, e eu também acho
que o foi); mas foi injustiça exigir parcialmente a uns sim, e a OIJ·
tros não. O caso é que houve um dom. gratuito, ninguém há que diga
que foi violentado, forçado; ninguém foi forçado a tornar ações, quem
as quis foi debaixo da condição daquele dom. Pergunto eu, o dom
gratuito entrou no tesouro, entrou na receita pública?
O SR. VIANNA - Sim, senhor.
O ·SR. HOLLANDA CAVALCANTN -· Estimo muito que entrasse.
Mas, pergunto, deu-se alguma aplicação a esse dinheiro?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - A aplicação parece que
estava determinada pelos doadores ..
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Pelos doadores? Perdão.
Quem exigiu a doação, exigiu-a no seu pleno direito, porque tinha
de distribuir estas ações, conheceu que elas tinham um preço muito
maior d9 que o nominal, não havi~' meio mais .justo do que esse, a
do.ação devia mesmo ser um poucáchinho mais forte. Eu, Sr. presidente, estou no Rio de Janeiro, apesar dessa doação exigida dizem
que a concorrência dos pretendentes era tal que. foi necessário 2 ou
3 horas fechar a subscrição, que os clamores foram imensos, que
muita gente ficou queixosa de. não ser contemplada. Por conseqüên·
c ia o .donativo foi ainda pequeno, devia ser um pouco mais forte;
enfim, isso é juízo do governo, ele não quis parecer também muito
exigente; não censuro ·por isso. Mas os dons gratuitos são receita
pública; apesar de não ver esse aqui, especificamente designado, o
nobre ministro, e o nobre senador que é um dos principais funcio·
nários do tesouro, asseveram que ele entrou para o tesouro.
O SR. VIANNA dá um. aparte.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Sim; mas como não está
aqui podia suscitar dúvida. Confirmo que o ·dom gratuito é legal, o
governo obrou dentro de suas ~tribuições; mas a aplicação dos dinheiros públicos às despesas nacionais não pertence ao· governo;
se se põe isto em dúvida eu leio o artigo de constituição; se o põem
em dúvida, duvidam do que nós estamos fazendo~ Nós é que aplicamos os dinheiros públicos às despesas também públicas, esse di-
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reito ain·da não nos foi contestado; como é que os ministros, que o
poder executivo, se arrogam o direito de aplicar as rendas públicas
às despesas que eles muito bem entendem?: Quem recebeu as ações
não tinha de saber nem lhe importava a aplicação do prêmio; o seu:
interesse não era a aplicação, mas o valor real que tinham estas
ações, valia a pena dar 20$ ou 40$ para daí 6 meses, como se rea- ·
lizou, ter 150$: Eles deviam conhecer muito bem isto, isso não estava
só ao ~eu alcance. Eu propnostiquei e eu com a minha fraca inteligência via, quandO. :se discutiu aqui esta matéria, que a fazenda na-·
ciorial era pouco· zelada, que se ia fazer ·uma dissipação enorme.
o fato que aconteceu realizou completamente as minhas previsões.
Entendo, senhores, que esses dinheiros: devem entrar para os:
cofres públicos, e não podem ter outra aplicação senão aquela que
a assemblé!a geral lhe designar; e se o ministro ·os distrair ·para
qualquer outro fim, na minha opinião é altamente ·responsável. ·
Esse negócio carece de mais alguns esclarecimentos, porque·
não sei mesmo, Sr.. presidente. . . falo por informações vagas·, su:.
ponho que não há nenhuma notícia oficial, suponho que no relatóriô
do Sr. ministro da fazenda não se menciona o que aconteceu nesse
negócio .. ._
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Pois não se menciona.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Mencioha-se? Pode ser ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - A página 7, no artigo Banco.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Pois bem,· irei apresentando
as minhas dúvidas, porque pode· ser que mencionasse e que não
compreendesse o que vou referir. Aquilo de que tenho notícia, vaga
sim, sem me lembrar que encontrasse no relatório do nobre ministro, é que os dois bancos do Rio de Janeiro tiveram tantas ações
quantas correspondiam ao valor das que pe·rtenciam a esses bancos,
e que essas ações ·conferidas aos ba-ncos não deram· dom gratuito;
eles se constituíram com direito a tais ações sem nenhuma contribuição pelo valor nominal.
As ações que se distribuíram na praça do Rio de Janei.ro, afo-ra
essas dos bancos, pagaram essa contribuição, ou delas· se quis esse·
donativo. Mas suponho que as ações que se· distribuiu pelo banco do·
Rio de Janeiro, e aquelas que se venderam na p·raça, juntas não fa·
zem a totalidade das ações com que se constituiu o banco, e por
conseqüência ainda havia uma porção de:~ !lções a distribuir. Não séi
se essa porção de ações já foi distribuída,· ·e .não sei se nessa distri-
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buição foi considerado também o ·donati.vo.' Eu', não li isso. no rela·
tório, . ou estarei enganado ... ·
.. O. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -:-:- No relatório existem as.
indicações convenientes. para o senhor saber·:
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -. Isso é. outra coisa, e eis
a razão por que digo que li o relatório, e naçfa·vi a esse respeito;
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -: Não .viu os :estatutos?
. O SR. HOLLANDA :CAVALCANTI -. ·Estou falando. no· relatório.
Nada tenho com os estatutos,· não. sou membro do ·Banco, não tenho
ações; com o que .me importo é com o relatório, porque :.quero saber
disso oficialmente, e digo que oficialmente não se menciona; o que
ocorreu acerca da distribuição das açõesí. salvo se; estou enganado,
o que pode ser, porque já estou velho.. . , · ·
Essà medida do do.m gratuito tomada pelo nobre ministro demonstra talento e ati lamento; com efeito é. medida que aprovo, .porque de outra maneira até o ministro ver-se-ia exposto a· muitas conjecturas. O meio mais lícito de distribuir. as, ações seria talvez pôlas em praça; mas foi o que se fez? Não sei o que se fez, mas digo
que se devia fazer. Entretanto o dom gratuito foi boa idéia; posto
que eu veja alguma parcialidade nisso, porquanto todos deviam estar nas mesmas circunstâncias. Não sei que motivo podia haver, ·sr.
presidente,· para se· dar esse jubileu aos Bancos· do Brasil, ·isto é,
aos Bancos do Rio de Janeiro; porque s.e a administração entende
que é de direito esse jubileu dado aos Bancos. do Rio de Janeiro,
então· reclamo igual procedimento para com os Bancos das províncias.
O SR. DANTAS - Apoiado.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI --.·Portanto· essas ações que
sobram não tem senão, de ser transferidas em troco ou compensação das ações dos· bancos particulares das províncias ..
O SR . DAN TAS ·-·._ É do regulamento.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI --:- Mas fez-se alguma coisa a
esse ~respeito? É matéria, Sr. presidente, que acho devia ser mais
clara; não julgo que haja necessidade de. nenhum· mistério; porém·
pode ser que eu esteja enganado nisso, pode• ser, que eu .não esteja
bem informado, que mesmo tenha alguns prejuízos .a respeito. Mas
no que suponho que não estou enganado, porque a constituição· é
mui clara, é que o dom gratuito há de ser aplicado segundo a. assem-·
bléia geral designar, e não à ·discrição dos ministros,· do. poder executivo.
. ·.
Passarei agora, Sr. presidente, ao terceiro ponto sobre que pedi
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esclarecimentos,. e. que. não sei se. ainda .é .mais-.,.transcendente do
qye .e~se~ gutros:.·a qu~,_rne .tenho-_refe_r!~Õ ..,:· ~--· · ,._ · ·, .. ··.· · · ·
Sr. pres'idente,; conJeSS;Q .que causou-ITie um~ ~~nsação ,mui doJ~,'
rosa o Jato que teve lugar no mês 9.e junho, não ~e i s~ no. de ,.maio
também,· na praça ·do Rio de, Jane,iro; tefiro~rrje. a··esse ..Jágo.. de.fundós''púb!'i'co~. Por mais .d~
motivo
se,l's~Ção ~év_ia.~-p~od'uzi'r~.
se~ein''me~
'espírit,o;
o. prl'm:e.iro
.~r?. ess~ furor',d,o;jogo em _tão, g~~md~-.
' ''··
-· \ ·. -.><.!
'· ' '
••.
. esc~!.~. desenvolyido à face de Deus. e, de tbp~· ,o lllUndo, q!Je parece
devia ameaçar' a fortuna particutar e 'a moral 'púl:>li,Ç.ât bsegÚnd~o mo-.
tive que eu tinha, Sr. presiden.te·, para > éss·à.
sensação do!'orosa,
era
·", .
. . ; - ' -{ ' ,· :' . ·,
.-·.: ' '.,
o müito que aprecio aopiniãó
à b bcfril
'conceito
em que devem de
••!".\'
,'·,
.· ',
estar para com o país as primei'ras autoridades deiS;·
. ·
Senhores, eu avalio a; aflição' que deveria caÜ-~ar ab nbbre mi·
nistro
coroa ô fatd·quá
deu de tal jogo' em prélçá pública. .
.. ~.·'Devo':· confessar uma·· ca·i~à.· senhores·; 'tafvez. ~u esteja· 'nisso,·
em erro, ·mesmo ;não. sei :'sé sê~à um tal
qual amor próprio ou se
será multo boa fé que alguns acusam de demasiãdà: eú ehtendià·é
eriteifdo que todo esse rnó'virnelito da praça não foi filhcf senão da
precipitáÇão' com que se ::legislou a respeito de um sistema ou de
um objeto fão transcendente.
· ;<Quando se discutia aqui o projeto do banéb eu dizia: "Oh! Càm
favores tais, :no dia em qúe'·o banco se instaurar as ações não pó·
derão deixar de ter cento por cento acima do val·or nominal." 'Eis·
aqui o meu amor próprio, Sr. presidente; eu tenho-dito comigo: "Como. se· -realizaram minhas :conjecturas! Como eu era. exato .nas
opiniões que emiti- no parlamento quando -se discutia< esta matéria!"·
E: este amor próprio, Sr". presidente, me pode induzir ·-em errá( pode
ser que a causa do jogo :não fosse esta, e t<?davia acredito que foi .
.os favores; foram ta:is; senhores; para essa institl:lição que· não
pod~am deixar de produziri:'o fenômeno· quS' teve:dugar quando. se
tornou efetivo tal estabelecimento. Assim aqoeles··cjue'não;puderain ·
ser contemplados· nessa: distribuição, aqueles :que munidos de capi·
tais viram que tinham .ocasião de os empregar mui ·produtivamente,
deveriam correr imediatamente para haver tais aç6es por ,.prêmios
exorbitantes; e nessa ocasião. à:·. medida qu.e tais· concorrentes :.pro·
cediam assim s:em conhecimento, outros que ~xistem. sempre na so~
ciedade,· os chamados .... não· me. recordo, da: palavra própria,· e me
servirei. de outra que já está .. adotada .entre nós;·,.e .que os ·.portug.ue~.
ses já têm como palavra castiça; empr.egarei a:.. palavra ~- agiota.
Os agiotas no momento em que viram o procedimento dos. c.apitais
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que desejavam empregar bem os seus fundos, intervieram ·no negó·
cio, promoveram esse jogo de quem mais dá, e assim cómpromete~
ram· as fortunas particulares e a moralidadé pública. ··
·
Mas eu presumo que uma vez que o banco tinha já chegado· a
um preço jus~o das suas ações (já digo, não sou abalisado nesta
ciência, mas com efeito um prêmio de 130 'a 150% do valor nominal
das ações já é um emprego mui razoável de' capitais), e não· haveria
grandes oscilações, a não haver grande erro da ássembléia geral
ou infelizmente fraude nas· autoridades.
··
O que cumpre à vista disto? Cumpre' aos representantes estarem muito em guardasobre qualquer mediâa que porventura tenha
de ser tomada sem a mais apurada reflexão.
Eu presumo pois que a causa de tal elevação, de tal.~. pã9 sei
que palavra dê, de furor, ambição, desejo demanda ... sim, da demanda dessas ações, era sem dúvida o valor que deviam ter logo que se
organizasse o estabelecimento.
Mas esta opinião que: tenho não será .talvez a única Sr. presidente, nesta matéria. Oh! Se eu quisesse citar aqui exemplos de
nações civilizadas, quanto tempo não roubaria à c~tsa, e em que labirinto não me ia eu meter? Peço que me dispensem de citar fatos
análogos de outros países, e me presumo tanto mais ao alcance
desta dispensa, que aplicarei um caso.
Suponha V. Exa. um ministro o mais probo e -o mais melindroso
no desempenho das suas atribuições. Um· minis.tro desta natureza e
desta ordem não pode obrar só por si; as idéias que ele tem so~re
as matérias que tem de dirigir, essa grande operação de entender e
fazer executar as leis, não depende somente da cabeça do ministro;
ele tem subalternos, tem amigos com quem consulta,· tem mesmo
pessoas não amigas que têm conhecimento ·.e certeza daquilo que o
ministro tem d.eJazer; e, Sr. presidente, ·pode fazer um maior partido
no jogo? Não é outra coisa mais do que dois parceiros, um que tem
as suas cartas e vê as do seu contrário, e este que não joga senão
com as suas.
Eis por que eu digo, Sr. presidente, quanto doloroso não deve ser
a um ministro da·. coroa um acontecimento semelhante! Quanto não
devia estar em desconfiança das pessoas que o cercavam! Que com·
prometimento não poderia acarretar sobre o crédito do governo um
acontecimento semelhante!
Sr. presidente, talvez eu. pudesse aplicar aqui· o miseris sucur·
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rere 'disêÓ; eüta'~bém'jâ fu'rmi~lii:s!fo: ê s~i o alc~n6'~:d~:·~lst~(·-~- dhs
ouvrd·~.s.·-~~Js:rael. · · ........... · :.·~,::·: ··.~··~·-· ··., '::,.; ..:_\'.('-~_~'~:·:::,r ~L~,,_
.. Nd·'
meH>
de todas. 'estas
considerações;
dizia- eú:
.'.~ t\fãô 'haverá
.
.,,,,
. ".' ··:
·.·· .. ·\
·•..... '.'"' r·-.:·. :'_-,-,
·'
: ... .,..
...
algum :m~·io· de estorv~~ üm: se~.~l_n?-~t~· .Jogo? N~o .:Qax~r~f:' ~;tg~~
,..,.,~··:~---~·~

>'.

meio d~ :auxiliar o crédito da· administração·
e de rérrt'ôvé(os·}i~fc()s
_···:?.-· · -_-_._· _: ··.
_..-.. ·.:,..•.-._:.-•·
da soefedade?" Então ocorreu·me·o·selo das;àções-. Eu'dizi'a'"'cóniigo:
.
·.:····.,,::.
"s~·nnqres,··a·leiLqUe esfabe!'eCeO o· Se!d não eXdUiÚ- 0-'dás''aÇ'óé·s::do
Banco;
nÓ caso de transfe-rência
deve ter .lugar
o selo;
e sg'&.:'t~sÓu- ·
·, ' ' -::
;:__ \ .. '_:_.-.._· . . ·.-._::-' '
·-, ..
ii<·..
ro ·públicc(for atento em escogitarmeios.. de
torhar"etetivà
_ess·a con·
.·'.'<._-.:·
.·.
tribuição:-na oc:asião·. da_trarisferência> 'o·....fogo·
n·ão p'oderá
s~r .. t~o
:
·,"..
.. .. · 1
arriscado--nem tão perigoso.·"
.. · ·
· ·. _.-·. . I.,. · · ·
·
· ····. Nãozáei·:~e estou falando_ d:é-algÔmacoisa que -~ão:á~eJi'ehtendicl~.
As ·vezes, n:ão rile ·. express:o da·m'arleira. qu·e ênt~rid({'é ~if desejava
sr clará."·s·ê. ilão sou'· bém '·cornpreehdldo digam-n1e,cp:ôfqué' talvez '_eu
possa::me· :explicar melhor':' t alvéz .'~u ;e;stl~J~ ·. fa.landd ·;é'~ ~alguri1à úto·
··;r_··,;
pia; tanta . g·enté m~ chama de utopista ·que'Já tenho~meao·aé <>'·ser·.
Mas ést'ou pérsuadidÓ que·:s~(:'$~:,! tdin~ss;e ~ efetrvó 'd'. ~:éú:Fda
transterêneià,' as operá·ções ·dà ·jo.9o :.não·~ podiarr;· ser: tão· Fâi>Mas; o
governo ~exércefia uma tal ou qüal 'polícia sobre oS'·jogad'Orés'.
· ...
. , ;.·
•....... "'"f::·..
Achei conveniente, Sr. presidente, emitir estas idéi~s . sobre
estas .,,,três
pe.qu.enas
verbas
da riiãíétla
e~
dis~ussão,·:~a
·têrt.~za de
...··· . -.-.
--·
.
... ,-,
. .. : _.
.
... ···.· .:· ........ __ ···· .,_, ··· .. -.
que o Sr:· ministro ou qualqüer··ime'mbm ·dtr·Senado·' ent~n:der qüe ai·
gum,as d~~, rr1inh~s obseryaçõe·s: ~~~rdign~s~ dé ,c·~n.sider~Ç~q.~ qüe'·podem tendér' :a, qualquer melhoramentá na .árrecadaÇãb 'das ·rendas, ou
ter influência benéticà sobre a moraY: publica, não dJ.Jvidá~~i~.,.fft~ndár
alguma '·émenda...
. ·.·:·.·
:., .;: ·: . . . ·.
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· o SR.1 RODRIGUES TORRES~··p'a;ra estabelecer o s~tf{'riás úàris-

ii

ferêrfciás? ··
:·· ····'·
·. ~-:--·-~·· .:. u ·. :·· :··:
· o SR:..·HÓLLANDA CAVALCÁNTI ·:::..>Nã'O; exigir'c)'~efb;ántés,'qu:e
elas se éfetuém. Eu supõnhhique··~e ás aÇões:não: puâes~errFsé_r:t~~r}~
ferid~s: ··não foss'€r legal 'a ·o·pefaÇã~) senf que· o ·selo fô~·s{pa.9:6, ·as
operações do, jogo, como_ disso, .• não po_deriam ser tão . rápi~~~s~~<
SR. RÓDRIGUES TOR-RES -A iflscrição não sé fài·s.6.m que
o sel:o_ esteja pago·. Agora se t~rri 'rnéi6' de f,azer :com q'úe sé c'qnheÇam
'!'_' :":'
de todas as ·operaÇões que se' 'fizerem arit'es da· transfe.rêncià. ::~· ' .
. Ó:SÀ. \IISCONDE ·bE'ÁBHANTES 2;;Seri·a b~n{bóm.· :.,·.. '· ·"'
.. cfsR:.'
HOLLANDÁCAVALCANTr'~
E:ú. sJpdhho qtie ~i'~um
·.m.éi9
'
. ·. . .
.
·; ..., : '
·. '
..,. ~-. I ... ";· . .... :·'
''I : ·. .· : .
haveria para que essas"-oper·ações 'feitas 'em ple·no dia.':·~-~parecé-me
que ~á al~urr risco de nulid~de,. ~~-~ú~â p~nalidade -~·- ~ss,é -f~s~.e.i~():
parece que aí há algurna ·fraude, que ·a ·lei tem ação sobre isso! Eu
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já digo.., não me ocorre já a medida, cha~o a atenção do,. governo
sobre' êsse objeto, e comprometo-me a auxiliar o góver~p )io que
puder. Isto mesmo que estou fazendo presumo que é um· ·auxílio ao
governo:: . N,ãci sei' se a minha presunção bem funda~a; ,chamo a
atenção da casa e do governo sobre este óbjeto .. É umá calamidade
tais acontecimentos. Não é tanto a pitanÇa .do selo que não entra
para ·a teusouro; nãó, o que ·é mais é-~ ri~co da fraude, da desmoralização~
.
. . .
Ora, eu p:resumo que haveri.a muita' matéria mais sobre,
que
dis! ..
,;·.
..:
correr no artigo que está em discussão, mas não de~ejo parecer
ralhador; não, não o quero ser nem parecê-lo. Limho-~e 'simplesmente. a estes três pequenos tópicos,. pedindo aos nobres senadores que. são ve~sados nesta matéria que tomem parte na discussão;
não digosó nos objetos. em que eu falei, mas no resto que àqui está.
Até mesmo para justificar as noss.as reclamações,. quando 'o orçamento não vinha tão cedo para .q Senado, é necessário que.nos mostremos os motivos que tínhamos para estas reclamaçõ~s. '•.
'
O SR. PRESIDENTE. DO CONSELHO -· Já se tem ·mostrado.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Então tudo quanto se tem
feito tem sido bom?
·
. O SR. PRESIDENTE DO CÓN~ELHO - Decerto; quando a discussão caminha assim, quando _se discutem as verbas do orçamento,
não há nada que estranhar, é exce,lente.
'
O SR .. HOLLANDA CAVALCANTI - Pois sigo o pr·eceho do velho Horácio, sou breve, limito-me às~ observa9ões que fiz. ·.
O SR. VISCONDE DE PARANÁ (presidente do conselho.) - O
nobre senado.r censurou o proc·~dimento. do governo por ter mandado que o tesoureiro· da tesouraria de Pernambuéo e~trasse com a
quantia que faltou na remessa :daquela província ao. tesouro nacional; e censurou também que não ·se tornasse· efetiva ·a arrecadação
desta quantia, exigindo-a de quem o nobre senador entende ser responsável.
.
. .. .
Da primeira vez que falei já disse ao nobre se.nador; os motivos
pelos quai~ mandei suspender .9 tesoureiro,· e· porque o-rdenei se procedesse ao balanço, ficando o .tesoureiro· suspenso até. entrar com a
importância do desfalque para o. respectivo cofre. Ora, é necessário
que eu .diga francamente ao Senado· quanto oco:rreu a este 'respeito.
Faço o. melhor conceito da probidade do tesoureiro; estava certo de
que ele _se achava
.mui bem afi'ançado;
e não. tinha~
P.essoalmente·
ne.
..
u ....
· .
. .
nhuma dúvida sobre seu c~ráter probo e honrado; Mas devo declarar
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ao Senado que .antes desta ocorrência. recebi uma denúncia na :qual
se insinuava que o dito tesoureiro negociava. com os dinheiros· da
tesouraria·. Pedi esclarecimentos ao presi.dente· dâ província;· ê disse·
lhe mesmo que se se achasse alguma probabilidade na denúncia
desse um balanço e mandasse: proceder como fosse de direito~· r
O presidente da província informbmou-me. de que não: havia··suspeita ..alguma a respeito desse funéionárÚ); ;que: formava dele o' me·
lhor conceito ;possível. Foi nestas .circunstâncias que apresentando~
se aqui um caixote que devia conter 100:000$, encontrou.:se ·a· falta
de 20:500$. Até-aí·na verdade otesoureiro.tinha para mim·o··con·
ceita de probo; mas também o ,comandante· qo vapor gozava deste
conceito.
··
O SR .. TOSTA-.. Apoiado, e ainda goza.
· · ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -:As provas são contra ele.
O SR . TOSTA - Não apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ~ O nobre senador nãoviu
as provas, não viu o processo. . . ·
O SR. TOSTA - Isso é prevenir a opinião dos tribunais.
· O· SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - ·E o nobre senador tam·
bém está prevenindo. ,Para que previne? A ·pronúncia· é pública, os
dados são conhecidos, as testemunhas depuser~m sobre o objêto;
em que há aqui prevenção? Para que me distrai? V. Exa. apreciou,
leu o processo?
O SR. TOSTA-.. E. V. Exa. leu~o?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -.Sim, senhor, não ·só o
li, mas mandei mesmo consultar a seção de justiça, da fazenda e
do império sobre algumas questões· emergentes.
O SR. TOSTA-. Ainda assim não podia revelar na casa ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Menos cumpri à a V, Exa.
ter-me interrompido no juízo que formei. Eu disse que· formava muito
bom conceito do comandante até aquela ocasião, mas que hojer era
obrigado pela pronúncia existente a ·reformá~! o, por'que um dos· efei·
tos legais da pronúncia é. tornar ó réu suspeito de haver cometido
o crime, e de obrigá-lo a responder por ele em juízo competente.
O SR. TOSTA -Tem provas positivas?
·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -·Sim, senhor; que. o· di·
nheiro entrou para o caixote, e que o caixote foi arrombado. ·
O SR. TOSTA dá um apa~te.
.""·
·
·· ·
o SR. PRESIDENTE -·A discussão não. pode. continuar assim.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O Sr. senador dá certa-
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~ente uma direção a esta discussão que. eu. não queria dar, isto

é

altamente inconveniente ..
. Mas, senhor~s. como: dizia, eu , formava· o melhor :conceito do
.comandante, posto que também o formasse do·tesoureiro .. Mas-como
a· participação que me fez o tesoureiro geral era que o caixote vinha
pregado que não. havia vestígios de arrombamento; e como o comandante alegava que não tinha contado o diriheircr, ·e·que o caixote' estava pregado como tinha ~recebido,· eu·. devi à supor.·que a falta :provi·
nha de engano da t'esouraria. Assim mandei :que 'se· desse balanço .
.Se se achasse o dinheiro nada havia a Jazer;· mas: se ·não
achasse
devia proceder-se contra o tesoureiro. ·Posteriormente porém houve
de ve·rificar-se outras coisas. Viu-se, por um exame do corpo . de
delito, que o selo do caixote não tinha impressão, que:êsta havia sido
coberta posteriormente com pasta de: lacre. Hoüve portanto presun·
ção de que o caixote havia sido arrombado..
·
Em Pernambuco esta presunÇão ·adquiriu f()rça.de prova por muitas circunstâncias que se verificaram, .e :provas testemunhais que se
recolheram.
Mas, senhores, c_omo dizia, quândo ·mandei proceder contra o
tesoureiro não havia ainda as provas que posteriormente me apare·
ceram contra o comandante, e na ausência delas tomei essa delibe·
ração; logo, porém que apareceram .suspeitas de que outro fosse o
delinqüente imediatamente ordenei que a soma com que o tesou·
reiro tinha entrado fosse restituída; e desde. que constou-me a pronúncia do comandante e a nenhuma culpabilidãde. do tesoureiro, man·
dei ficar sem efeito a .suspensão. Não duvido do sofrimento do tesoureiro, eu lastimo as ocorrências que deram lugar a esses sofrimentos, e espontaneamente tenho-lhe feito todas as :reparações que
estavam ao meu alcance .. Creio haver procedido muito· regularmente,
como devia proceder um ministro da fazenda que tivesse zelo: pelos
dinheiros públicos.
: Mas, disse o nobre senador - por que não tendes . procedido
contra o responsável? ---:- que S. Exa. presume ser a companhia.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -· Para haver o dinheiro.·
0 SR. PRESIDENTE: DO CONSELHO - Eu, senhores~ não me
quero pronunciar na questão se a companhia é ou não responsável,
é ·uma questão que deve se:r decidida pelos tribunais. Eu só podia
proceder contra os imediatamente responsáveis. Sei que· na letra
do contrato não está essa responsabilidade, mas rSe os efeitos do
contrato existentes entre o governo··e a companhia podem ter esse
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alcance, ;é questão que não me compete' decidir, que deve ser' venti·
!ada pe:rante;bs.tribunais. (Apoiados.) Eu não devia prejudicar ;a: ques~·
tão. Primeiramente, mesmo para se exigir ~da compania a ·quantia
subtraída ao. tesouro era preciso ter-se. demonstrado :a. respons·abi· ·
Iidade do preposto da companhia: ora,· :é Jsso ·o que se esteve ave~·
riguando: até agora.· Como essa responsabilidade da companhia não
resultaria senão da responsabilidade do preposto, já vê S. Exa. ·que.:
era este um ~procedimento necessário, mesmo admitindo como verdadeira a :doutrina que. o nobre· senado·r ·sustenta.· Eu não' me faÇo·
cargo de a ventilar por não ser da minha competência.
O SR. HOLL:ANDA CAVALCANTI - Oh! se é~·
.O SR. PRESIDENTE :DO CONSELHO __.;, Temho pois explicado a .
razão ju~tificativa do procedimento do tesouro,. procedimento muito
regular. Houve as primeiras suspeitas contra o tesoureiro, proce- ·.
deu-se debaixo da impressão dessas suspeitas; mas desde que elas·
se dissiparam a que· se manifestaram contra outro, procedeu-se com··;
toda a energia e com todas as circunstâncias necessárias ·para que
a verdade fosse descoberta. Quanto ao julgamento, depende do tribunal do júri a que tem de responder o réu. Isto pelo· que toca à respon- •
sabilidade criminal: provas suficientes para a indenidade civil, para
pedir ao réu a quantia subtraída, essas existem, bastava simplesmente o seu recibo.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Apoiado, mas é da companhia, não é dele.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O nobre senador apro~
vando o donativo que se cobrou das 30. 000 ações do Banco do Brasil,
únicas que se distribuíram nesta corte, julga todavia que a aplicação
da soma resultante deste donativo deve ser feita pelo corpo legisla··
tivo. Direi ao nobre senador que os precedentes estão contra ele.·
Eu não duvido que os dons gratuitos que entram para o tesouro sem··:
um fim designado entrem na receita, e não possam ser aplicados :
senão. e'm .conseqüência das ·disposições do· corpo legislativo; mas
desde muito, senhores, que existem dons gratuitos para obJetos designados; "que existem mesmo legados deixados 'à fazenda pública '
com destino certo e determinado.
·'
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Isto é diferente.
O SR. PRES.IDENTE DO CONSELHO - Desde que se marca este
destino certo e dete·rminado ou não se ·há de acéitar a dciaÇãó, · ou ·
aceitando-se, hão de· se respeitar os fins que tiveram os doadores.
O ·SR. HOLLANDA CAVALCANTI - 1: verdade.

e

605

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Ora. é verdade que este
fim .foi indicado ou iniciado pelo governo. A razão que tive para indi·
· car essa aplicação foi entender que este ágio devia resultar em prove.ito do público, e me parece que o meio mais conveniente para que
se. tornasse· essa proveito geral era dar-se-lhe esta apl.icação. Podia
errar, mas, uma vez feita a doação com estas condições, me parece
que não pode ser desviada para outros fins.
Direi o nobre senador, sem me lembrar de muitas outras que
tem havido durante todos os ministérios doações feitas com aplica·
ção especial. .
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Entradas .no tesouro? .
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Bem sabe o nobre sena·
dor gue o depósito não muda a natu_reza da .doação (apoiados); se
alguém quiser encarregar o tesouro de receber. como depósito· uma
soma doada para ter uma certa aplicação, nem por isso será lícito
ao depositário apropriar-se dela: deve. entregá-la quando for exigi·
da, .quando a api icação determinada puder te:r lugar~ Ora a. entrada
para o tesouro foi a título de depósito, não foi como renda pública;
a aplicação que devia ter estava res·olv.ida antes da doação verifi·
car-se.
Eu não faço senão recordar ao nobre senador que em todas as
·épocas, em todos os ministérios que me tem precedido, tem havido
doações para um objeto determinado, e que nestas doações de interesse público nem por isso tem a aplicação destes dinheiros sido
feita pelo corpo legislativo; tem sido a aplicação determinada ·pelos
doadores. A circunstância de se recolher em depósito. no tesouro
não muda o negócio. Não há muito tempo que um doador entrou para
o tesouro com uma qÜantia para ser dada em Porto Alegre; mas por·
que entrou para o tesouro não pode ele aprop:riar-se de'la nem isso
dá lugar a que não se lhe possa dar a aplicação determinada sem consentimento do corpo legislativo.
O nobre senador, aprovando a distribuição como foi feita median·
te esse prêmio, nota que não fossem sujeitos ao me~mo prêmio as
ações que foram distribuídas aos bancos do Brasil e Comercial, e
parece crer que deixei de informar ao corpo legislativo do que houve
a semelhante respeito.
Ce·rtamente, senhores, que eu não analisei os estatutos do banco
e o acordo nele havido, expondo por extenso tudo:o que ocorreu. Mas
achando-se os documentos impressos, estando no conhecimento de
todos e sendo o objeto ocorrido antes da minha,entrada para o minis·
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tério, referi todavia 'em lresumo cqmo convinha; não me·'pareceu ·con·
vêniente entrar na análise dos estátutos do.'banco ou ieferiF as :dis·
posiçõeS. de cada um dos artigos.
diss~ a este respeitd~· tLê ·~· par·
te do relatório que se refere a este·: ob.jeto.)
·
· . -·
'Em virtude dos estatutos e do acôrdo havido, distribüiu~se aos
bancos um certo número de ações, ato que achei consumado, e. que
estavaidi:rconformidade com o acordo, com a lei'e com os :estatUtos:
por conseqüência o que restava a 'distribuir erá;m ·as :3<) :ó'ôb·aÇões,
para às quàis, segundo os 'mesmos ~statutos;. governo :'devia.· 'abrir
subscrição;: Conseguintemente estas que ·restavam .para·
distribuídas eram as únicas que podiam :ter aquele prêmio. ';.i\fé;m·: dléso,
os bancos 'Cintes de serem incOrporados· com o Banco :Nàc'r()n:al, ti·
nham já. ém •si.Jas ações um . prêrrlió superior· àquela quanti,â: que' se
exigiu; por conseqüência não seria justo que das·ações pe:rtericentes .
aos acion.istas · desses bancos·· se exigisse semelhante premio. Demais, isto não foi objeto de minha deliberação, por issoq'Ue fá estava
determinado nos estatutos.
.·.'
O nobre senador quer que o jogo que houve na praça 'fosse in·
fluenciad~l pelas disposições da lei aprovada o ano passado .. Eu creio.
que nessa lei prevaleceram os princípios mais sólidos que regulam
a constituição dos bancos; não posso explicar o ágio extraordinário
a que subiram as ações do Banco Nacional com as disposições da
lei. Decerto que os agiotas deviam inculcar os lucros extraordiná·
rios que devia ter o banco para poderem fazer valer a sua mercado·
ria e obter maior preço. Foi talvez em parte essa exageração dos
lucros presumíveis, e em parte a febre, ·O desejo que os capitalistas
t:nham de colocar seus capitais no banco, que produziram esse exces·
sivo preço. A prova de que não foram os privilégios excessivos con·
feridos ao banco que p:roduziram esse jogo está aí no Banco Rural
(apoiados); o qual sem ter privilégio algum viu suas ações .obterem
um prêmio exagerado na praça, e o mesmo sucedeu a outras ações
de companhias. Até se diz haverem obtido prêmio as protn'essas de
ações de uma companhia que devia fazer a navegação do ·Paraná,
Paraguai e S. Lourenço até Cuiabá; companhia que aliás. nãb tinha
obtido esse privilégio, não podia prosperar sem grande subsídiO, ~em
concessões que era impossível fazer-lhe, por isso que não ·se havia .
ajustado ainda com a República do Paraguai um tratad,o de -navegação
do rio desse nome na parte possuída· por éla.
·
' ·.
Repito, até as promessas de ações de tal companhia c.hegaram
a obter algum prêmio.
"'
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. Daqy.i,,Sr. presidente,. s~ seg~~. a meu ver,· queol os p~iyHégio~
concedidos. aos b.ancos não foram a. causa .desse ágio .extr~Qrdiná·
·rÍo;· foi o desejo dos. capitalistas ·dé .. f.ixarern.seus ·capitais:·no ..Banco;.
isso é que d~u -lugar a esse Jágo .extraa:rdinário, não s9 nai aÇ.õe~_do
Banco
.mas também
em. outras·
ações que .não têm e,sses privilé~
.
.
..
gios.
.
_,
... Pret~ndeu O nobre senador que éom a cobrança de s~lo poc:fia7se .
evitar a agiotagem. Deyo dizer que penso.,que não há .meio.d~ cpbrar
o ~elo
todas as opérações qu-e· se Jazem na. p·raça. .u,n:ta)tez que:
elas não tragam· a necessidaded~ ,uma 'transferência-~f.e~i.va de.,ações ..
Se fosse possí~el verificar~se,·o s'eío .de tais.negócios, ·e se1 él .veri:fip~~.
çãó deste. selo .. pudesse .curar o mal do jo~io' da .praça., ;-,decer~o .não
teria ~esc~pado' .aos .ingleses .e francese.s alguma legislação. a esse
respeito.; Quem pode impedir que uma pess.oa que. nã() .p()ssui ações
venda açpes? Quem pode impedir qÜe um .certo número.:de.:ações
passem sucessivamente por 10 ou 20 ·possuidores, sem se verificar
a transferência? Quando· ·se exige .. do Banco. a ~fetiva tra.nsferência
de ações .de um nome .para outro tem lugar o selo; mas quando:tudo
se passa. verbalmente entre os corretore~ e pr.eten.9entes- de' ações,
é evidente que não, h~ meto de fazer. cpry, que essas ·Operações fiquem
.· . · .
.
sujeitàs.ao pagamento do .selo.
E depois, sénhores, é precisá .dizer que se todos •essE}s: negó~
cios deaÇO'es que não dessem lugar atransferênc_ias fos.set:n: sujei~
tas ao selo seriaisso bastante útH,para o tesouro·, aumentaria arecei~
ta; nias estou persuadido de q'ue; além desta, não teria outra. u~ili~
dade, nãO poderia embaraçar o jogo, porque.· o selo é di. minuto. Não
é 200 rs. de selo que S·e paga em cada ação que iria embaraça.r Ojogo:.
de muitos centos de mil réis. · ·. , ·
· ·
.....
·O SR. HOlLANDA CAVÁLCÁNTI -Este processo. dava tempo
à reflexão.
· · . ·. . ·: ·
· · .·
.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHQ - Qual é o .país· em que
estejam' proibidos esses negócios verbais sem verificação.-.de selo? .
É porque não é possível,. senhores.
· ·
·
. ..
·a· que posso dizer aoriobre senador ·é. que -nenhuma ,transferên~ ·
era se realizou no competente livro do ba~co sem que se.Jiz~sse. o
pagamento do selo. E de 'resto, é um ·Ôbjeto que se pode facil_rnente;
verificar: sempre que o tesouro oú as câmaras quisessem:prqceder
a um exame, veriam que todas as m~tações de .po~'suidores.~.~ ações,
dão lugar ao selo.
··
· ·
·.
. ·.! . ' ·.
.
',
.
'
.. '
. .
.
·Tenho .Pois demonstrado ao nobre senador que ·no meu pensar
',,
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não há mei~ d~Jazer.r~alizar o, pagarne.nto do selo portodos os negó·.
cios de. ações,. l!ma.vez qu~ l)ão·haja· .tr.ansferê.nci.a efetiva.; ·Ten_ho
também a mE?~ ver dito ,quanclo é· suficjente para que· o nobre ,sena·
dor ..se conven9a de que . O:. p;:1game.n.to: do selo .não pqdar:ia·~ e111ba•:;
raça r o ágio das. açõe~ .. ~i Dai mente •. jác declar,ei . qu~ Judo. quant~:~s~
tavCi ao alcan~e :çlo ·goyerno. para::~m.baraçàr o .que se .realizou. nesta ·
praça fol por.n5s eropr.e,gado. :c
' ' ' , , ' •• 'i ',,,·,
.. O $8.. HOLLANDA CAVALÇANTJ,- .Sr.. presidente, pedha pala~ i
vra. para esclarecimentosv porquanto. que id~.ia novat~nho. ~u~a~lemitir
à vista do que diSSE:l q nobre ministro_? Com. efeito ..eu não; d~s.ejària ·
ocupar-me com escla:r.eqirn,e.nto~, por:qu~ :tenho :alguma .r~pugoância
em es.gotar. as m!n,~?S vezes de; falar. A ,matéria é muito· grave e•im·
portante;·julgo que discutindo-a pr.estar-s.e-ia gr.ande serviço à causa·
pública; e po,r. isso () fato de perder O: di:reito da· palavra em tais.'.cir·
cunstâncias é um pouco duro .
.O SR. PRESIDENTE .DO CONSELHO -::- Ainda temos os artigos
aditivos, e um d~les é. mais apropriado,para .isso.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -... Enfim, se ainda me for. ne·.·
cessár:o ·pedir a palavra para algumas explicações .falo-~i, ·porque.
quando tenho· direito não tenho vergonha de pedir.'.
Permita o nobre ministro que eu principie dizendo que. não cha·
me i a questão de Pernambuco para o lado para onde SrExa. a levou.
Sr. presidente, eu não entrei na criminalidad.e deste ou daquele. Bem
que eu dissesse qual o conceito que fazia ·do tesoureiro ,daJêsouraria:
de Pern~mquco, bem que dissesse que ele nenhuma ·Culpa poderia
ter, não entrei. no processo, firmei-me simplesmente na. quitação··.que .·
tinha o tesoureiro da descarga do dinhe,iro que lhe era confiado~ Isto
não precisa processo; o· tesoureiro tinha quitação daquela· ,quantia;·.
que não. se ..Podia. proceder contra· ele, pa:rece~me ser de .intuição:
não entrei no exame do que houve. Disse alguma coisa, tive ·ocasião·
de manifestar urna opioião; .de pagar um, tributo de :amizade: a\ um
homem de .quem .sQu amigo e .de cujo· p,ai também o ·fui. . . .
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Concordo nisso~ ·. ::~:·
·. O SR. HOLLANDA CAVALCANTl- .Se houve .. outros, motivos
para processá-lo, bem; mas por esse dinheiro mandado para .aqui não
podia ser processadg, porqu~ tinha a quitação, na mão.
. C
.. Permita S..~ Exa. que eu ainda, diga .que ·esse proceder· não ófen·
deu somente a.o indivíduo, ~fendeu à causa ..pública, que é no :. que·
insisto.
Que o indivíduo. foi .altameote lesado é· uma verdade,,.porque, .
.
quando não podia haver provas contra .ele por aquele·fato,.viu·se sus·
1
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peito, viu-se suspenso e ameaçado de ir para a· cadeia; caso não en•
trasse imediatamente com o dinheiro. Isto, Sr. presidente, é urn·a pena um pouco graV'e e dura, mormente para um homem que se estima
e que tem em toda sua vida procedido sempre de maneira a granjear
a reputação de seus concidadãos. E a lei não é essa! ~ ..
Agora pode ser que no. processo -que existe· ele Venha a ser
culpado; mas, quanto a esse desfalque dos 20:contos;' ele diz, e diz
muito bem:" Como me culpais vós se tenho quitação desse dinheiro?
Como' poderei responder por ele se O· entreguei a quem vós màndaste?" Quanto ao entrar no processo, repito, não acho o lugar muito
oportuno, tenho receio mesmo de que vamos· aumentar a aflição ao
aflito:. os tribunais decidiram o negóc!o como julgarem de justrça.
Se eu reputo a opinião de um ·senador com um pouco de ponderaÇão
neste:negócio, quanto mais a opinião de um nobre minlstr.o da coroa,
e presidente do conselho?
Agora também direi, senhores, que não quero ir esmerilhar o
contrato que houve da companhia para com o governo; mas eu supo·
nho que há esses dados no contrato - o goven1o obriga-se a dar
uma consignação de tantos por mês à companhia· para fazer o transporte daqui para ali em tais e. tais prazos, e a compahhia obriga7se
a remover os fundos públicos, etc., etc. - Esta é· que é a grande
questão, a companhia obriga-se a remover os fundos públicos, o go·
verno obriga-se a tais e tais coisas. Suponho que o contrato é neste
sentido, bem que eu n·ão fosse folhear papel.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Desde que há essa declara·
ção o caso é outro; mas se a companhia tem obrigação de remover
esse dinheiro, no caso de falta quem é o responsável? É ela que
deve pagá-lo desde que se apresentar o conhecimento.
O SR. ALVES BRANCO- Mas se o conhecimento diz que ·ignora
o conteúdo?
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Não diz isto. ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Há muitos q:ue dizem,
esse não dizia.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Quem recebeu esse dinheiro poderia. ter contado.
O SR. ALVES BRANCO- Não querem contar.
O SR. •HOLLANDA CAVALCANTI - Pois bem, suponhamos· que
não contou, um preposto da companhia pode não contar o dinheiro,
pode, bem que de uma probidade ilibada, ser üm desleixado, um
idiota; que me importa a mim que um preposto .:da companhia, quem
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quer:que seja; não contasse o dinheiro de que passoú .conhecimento?
A responsabilidade é da companhia, que .foi quem' nomeou esse pre·.
posto.
·
. ...
·
Sr. Presidente, disse-se que isso são os juízes que hão de.decí·
dir. Senhores, onde estamos nós? Nunca vi um processo.mais sumário. -·· :Este· é o contrato. que tenho com a companhia: ·SOU obrigado·
a dar tais :prestações, e sois obrigada. a transportar os 'dinheiros pú·
blicos; :recebestes tal soma e a ·entregastes com: o; desfalque de
tanto; portanto· ou haveis de completar o desfalque, óu eu- não conti·
nuo as' prestações.-- Assim entendo eu; quem não:·obra assíní não
fiscaliza os dinheiros públicos.:
· ·
.Nã.o digo com isso que quando a companhia tiver' de' proceder
contra quem quer que for o governo não se preste a .auxiliá~la .com.
os meios necessários; mas primeiro o dinheiro na caixa; não fazer
isso com a companhia e ir fazer com um empregado ·que não tem
culpa nenhum·a,. descarregar a ·espada contra o inocente ·e deixar o
culpado impune, isto nunca foi justiça. Talvez que o zelo da admi·
nistração .fosse excessivo; não digo que fosse feito isto por mal,
mas digo que errou.
. O outro ponto que explicou o S:r. ministro foi o do dom gratuito.
Sr. presidente, não se confundam as hipóteses, porque, quanto ao
legado~.- o testador dispõe livremente da sua propriedade para isto ou
aquilo. Não sei se·já se cumpriu o legado de ... de ... não me lem·
bro agora.. .
O SR.· PRESIDENTE DO CONSELHO - Do curumbá.
·0. SR. HOLLANDA CAVALCANTI- É isto mesmo. Um cidadão,
companhei:ro de um membro desta casa, que foi mesmo representante da nação, legou a sua fortuna para se estabelecer uma escola de
matemática em Goiás: a· fortuna arrecadou-se, isto sei. eu, •mas não
sei se. se cumpriu o legado.
.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Ainda se está liquidando.
O. SR .. HOLLANDA CAVALCANTI _:_ Há 1O anos ainda não se li·
quidou isso! (Reclamações.) Eu já era ministro da fazenda.
UMA VOZ- Está enganado..
.,
....
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O que é verdade é que
a fortuna ainda. não está ·Jiquidada.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Mas o testador podia dispor
livremente desse legado; e não. sei mesmo se seria 'religioso o gover·
no ap!icá-lo para outro fim. Suponhà'mos que o l.egado era para esta-.
belecer uma cadeira de matemáticas nUm deserto, num lugar onde
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não haja c#scípulos, figuro a hipótese, não·- sei se é assit:n, o caso é
·que se o legado é incompatível com: o.fim para queJoi destinado;· não
foi incompatível para a fazenda pública o recebê·lo, e entrou como.
renda.
.
Para a guerra do Sul sem dúvida nenhuma houve muitos~ dona·
ti vos; mas porventura entravam esses . donativos . somente _:=para a
guerra do Sul:? Não, S:r. presidente, entra para o tes·ouro . público. Mui·
tos empregados deram seu soldo, o barão dos Fiaes, etc. -Nunca:hou~·
ve escrituração -separada;
Que outro.·donativo? Não sei se realizou,.porque::é fácil. prometer,
quando se tem espe:rança de algum benefício; mas imediatamente·
que e~ta esperança acaba a promessa.desaparece. Houv~ .urnf'donativo para se elevar uma estátua ao Sr . .D. Pedro L
.,
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO-- Está no tesouro para: quao·
do alguém a queira exigir.
._
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Não sei os pormenores. :disso~
- Houve também uma contribu·ição, da m·arinha para a. guerra da
independência, e depois de ser esta proclamada a contribuição :ces·
sou; mas, Sr. presidente, não foram os contribuintes que designaram o fim do donativo em questão, quem o aplicou foi o gove:rno;
isto é muito diverso.
O governo podia ·marcar o donativo, porque tinha de distribuir
aquelas ações, e não era só pelos amigos de trás da. porta, ·mas por
quem melhor merecesse; e quem melhor merecia do que quem desse·_
mais por elas? É verdade que não foi. tanto assim. o· negócio·. . . eu
ouso dizer, houve atenções por pessoas, alguns quiseram ·e_ não
acharam.
. "
(Há um aparte.)
Sim, eu estou persuadido que das que aqui s·e distribuírau ~todos
pagaram o prêmio, porque se não dava ação sem se· pagar, suponho
eu.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO. ..._ O recibo é que foi o tí·
tu lo.
o SR. PRESIDENTE- Eu não posso admitir a discussão em.con·
versa.
O HOLLANDA CAVALCANTI -·Eu- concedo o 'direito de distri·
buir, mas o direito de aplicar essa renda. é que não concedo; o Sr.
ministro não distribu:u desta forma senão como aplicação de renda
para tal e tal fim, e isso é o que não podia fazer. O Sr; ministro não
me mostra exemplo algum de que. tal acontecesse; este fato de .ra-
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teia das ações .Por ·meio de. um donativo, e·a aplicação"..deste·~donatl:
vo a::um fim ~especial, é o único .. Como• o dinheiroaestá.::no~tesouro,
eu reclamo que entre para·. as despesas.. públicas, salvo.·.-se.a· assem·
bléia geral, que está em todo o seu direito, quise~.'aplicar ·essa quan-·
tia a esse fim, ou .a. qualquer o,utro. Eu. supônho . . mesmo:.. que· os Srs.
ministros não-terão. muita. dificuldade,.em conseguir -Jsto :da_ assem~
bléia; ·mas·. pe·lo sil'nples arbítrio. do·· Sr: ministro~.é um: fato muito sério.
Se ·a ·assembléia geral -sanciona, ·aprova semelhante. procedimento;
pode dar ocasião a reiterados. procedimentos desta ord~m muitó· pre:.
judiciais. Tem havido donativos para as. graças,· mas; esses .dona- ·
ti vos .. ; ·
· . .· .
··.O SR. PRESIDENTE D.O CONSELHO -- Estão nas< mesmas circunstâncias.
.-.
O;·SR.HOLLANDA _CAVALCANTI :-.Não senhor,pe:rgoe, não se
faz ·.esse ajuste nem negociação. Suponho que previamente faz-se o
donativo:_ é qu~ .depois a coroa. considera; mas por negócio, suponho
que nenhum_ ministro ~inda faz isto ... " Dá cá dinheiro ..'q4e· eu te dou
graça;\" suponho que não;, peus me livre que tal tivesse. havido.
O Sfl. COSTA FERREIRA -:-:- Então cpmo é?
· O,.SR~ HOLLANDA CAVALCANTI- São pssoas que fazem dona·
tivos de piedade,. que estão ,em certas circunstâncias, e os ministros
acon~elham a coroa a que lhes confi:ra um sinal de distinção.
0: SR .. COSTA FERREIRA- Já sei que V. Exa. está na Igreja e
não vê os· santos.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTJ-.Eu estou na igreja e vejo os
santos; agora se há abusos, .se há fraudes eu não as admito, como
regra, ,são exceções, nem pode ser de outra forma.
O SR .. COSTA FERREIRA -Tem-se_explicado tanto isso.;. até
há uma lista;:V. Exa. ignora-a?
· · O .sR. PRESIDENTE - O Sr. senador deve-se di:rigirLao presiden·
te ou à casa, e não responder_ a apar:tes.
....
O SR. HOlLANDA CAVALCANT(:- Os apartes auxiliam.·
O .SR. PRESIDENTE -- Deslocam. a discussão, .perturbam-a:.: _
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Não senhor,:·os apartes que
me perturbam- são. os_ que me .·insultam.
-O:SR.
PRESIDENTE - Não digo que perturbam q: orador~ .mas ,a
..
discussão, desviam-a do objeto.
. ,._ .. ·0 SR. HOLLANDA. CAVALCANTI - Eu estou sempre na, ()rdem.
O SR;· PRESIDENTE - Mas ,o 'aparte não estava ha "discussão
nem na ord~m. De apartes tem-se. seguidos cenas desagradáveis ·na
.
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casa; e se se. devem evitar em um caso; devem-se evitar em :to~os.
É. necessário: que os Srs. senadores ~que os censuram 'em algumas
hipóteses e~tabeleçam como regra que se os não podem dar; Não
posso admitir duas leis, uma. para um caso, outra para outro.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -· Há certas cousas, Sr. p~resi·
dente, que cada um entende de sua forma, v. g. dá-se~me um:apoia·
do; ora, um. apoiado é um aparte? Pode fazer mal? Não me·Jenibro
de uma coisa, um nobre senador ·esclarece-me, dizma isto pode
fazer mal? Agora .o .aparte provocante, .sim; esse é contra ·o regi·
menta. Já que V. Exa. me deu· ocasião a falar um pouco sobre a· ar·
dem dos nossos trabalhos, permita-me fazer uma observação ..
Sr. presidente, o nosso regimento é muito sábio, pena é ·que a
maior parte dos membros que entram nesta casa estejam mais· ao
fato do reguimento da outra, e queiram fazer aqui ap.licaÇão .dele.
Senhores, qualquer de nós ·pode muitas vezes· em uma ·discussão
servir-se de uma expressão, de um termo que pareça a algum·. de
nossos colegas que o ofende, e nós estamos no direito de .atribui:r·
mos a responsabilidade destas desintelig.ências· a V. Exa. É unia in·
justiça, é um erro. Conquanto V. Exa. possa dar toda a atenção às
nossas opiniões, em uma outra ocasião pode estar distraído, pode
não entender do mesmo modo que outro nobre senador, não pode
estar aí feito palmatória a chamar à ordem a todo o mundo. O que
diz o regimento? Que nunca possamos atribuir más intenções aos
nossos colegas, que não podemos empregar personalidades, que
toda a discussão deve ser decente. E toda vez que um membro da
casa entende que o orador se desvia deste preceito deve pedir a pa·
lavra pela ordem, e então o regimento diz que V. Exa. deve dar ·a
palavra ao reclamador para que este se explique, decidindo depois se
o orador saiu ou não da ordem. Se isto fosse cumprido teríamos
tido as cenas desagradáveis a que V. Exa. se refere? Qual é o homem
nesta casa que tem desejo de ofender seus colegas? No calor da
discussão pode haver uma palavra mal entendida, ou filha do cafor or·
dinário do homem que fala; mas desde que a parte ofendida· pede
explicação, e que a recebe, não está tudo desvanecido? Eis o que
manda o nosso regimento. Muitas vezes, Sr. presidente, a. pretexto
de ordem, com estes apartes, gritarias, e ... paremos aqui. Agradeço
a V. Exa. ter·me dado ocasião a fazer estas observações sobre o· nosso regimento; mas permita que lhe diga: deixe darem-me apartes, se
algum me ofender eu pedirei que não consinta nisso·. Ainda não há
muito tempo isto sucedeu comigo, e não sei se me perturbei; mas
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y.

então qu~
Exa. deve di~er .ao senador que . quer .assim procu~ar
uma ocasião imprópria que se contenh.a. •• ..
.
,·:
Vamos à questão, não falarei mais no que·deu.lugar ao apart~;
mas estou convencido, creia-se, que nest~s negócio~ há mais. más
línguas :do que realidade ..·
..
..
Eu falava sobre o tal donat.ivo gratuitp, sim. senhor.e.s,. dó.nativo
gratuito. · . ,
..
O SR. ALVES BRANCO - Voluntário.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTJ. ~ Sim, senhor, ,bem volUJitário, ·mais
que ~_voluntário,
apetecido; quem
o deu daria .1rnais .se· lhe
..
.
dess~m m9is ações; muito voluntári.o.,
..
Ora, o nobre ministro deu ali' uma ~o.artada sobre o .negóci_o ·que
com efeito :mere.ce alguma atenção, porque eu disse que .·se·,(); donativo tinha sido dentro das atribuições :do ministro, .contudo. tinha si·
do parcial, porque havia recaído ·sobre: uns e sobre outros ·não;•:e S.
Exa. disse: "O negócio com -os bancos já o achei feito". O :negócio
já estava feito.;, . com efeito, isto é objeto sério.. Eu não sei se ·para
com os outros bancos existia já a mesma dispo~ição, isto é, o mesmo
contrato; pareceu~me que S. Exa. se ~esviava da manei:ra de: executar
do seu. antecessor. Assim me pareceu; porque em verdade, Sr. presi·
denl:e, que erro pode ter o ministro?·O ministro entende que há gran·
de dificuldade em reunir associações daquela ordem, ele assim o en·
tende, procura as pessoas mais habilitadas; e quem mais habilitados
do que os bancos existentes onde há uma acumulação de capitães
que deviam. ter interesse em refundi-los na nova instituição. O •nobre
mif']istro, entendendo que era esse o meio mais pronto de tornar efe·
tiva urma disposição que ele consiqerava um grande serviço. ao seu
país, tratou de negociar com os bancos, e então deu-lhe as ações pelo
valor ·nominal.
O SR. DANTAS- Real.
O $R. HOkLANDA CAVALCANTI ~Aquele era o real .. nesse
tempo; então não havi.a câmbio; era o· que elas denotavam. Pode ser
que o termo não seja próprio ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - .É.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- ... em muitas ocasiões,~cha
ma-se valor nominal outra cousa, não·: c.reio que· a palavra própria é
esta. Mas a cousa estaria em· estado tal
que S. Exa. não a,. pudesse
\
reconsiderar?: Estaria o contrato em.pé tal que S. Exa. não o .pudesse
reconsiderar? Não sei. Porque o nobre1;ministro' reconsiderou, po:rque
o seu antecessor não tinha entendido assim; as i·nstruções do seu an·
'
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..

tecessor eram outras, mas ele vendo a dificUldade, o· gravam é em que
. se achava, :recorreu a esse 1ri1eio. Não se· podia 'ainda 1recbnsiderar o
·
·· .,
·· .! •• ' • ·
contrato com os bancos. ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO 'dá um aparte.·
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Mas b' que é verdade; se não
o reconsiderou, é que o Sr. rninistnf reconheceu qúe se· tinhà feito
aos bancos um grande favor pelo seu procedimento; depôis;: :~se·
gundo a sua inteligência, dispôs das suas aÇões~ hoÚvê
donati·
vo.
donativo. quem o designou· foi o govêrrio,
foram os parti·
cu lares. Eu estou persuadido que se o nóbre ~ministro diSsesse que
o donativo era para tirar as almas do purgatóriO, os:·llomen'Sdavám'~:.
Não disse bem, quem é que não dará dinheiro para tirar almas do
purgatório? Não se dissesse .que<erá para .:atulhar':.cr·mar, davam-o.
Portanto, permita S. Exa. que diga que pode a naçãó dispor ·desse
.dinheiro como bem entender e-' lhe parecer, porque for uma verdade i·
ra renda nacional. Se S. Exa. quer aplicar para as calçi:i"das deve sub·
meter isso ao conhecimento da; assembléia geral,- ~aliás';ná uma causá
chamada lei de responsabilidade de ministros, que não ·sei ·se ainda
está ria nossa legislação, mas tem uma pena muito especial para os
ministros· que. derem aos dinheiros públicos uma· apllcaçã·o diversa
da que lhe dá a assembléia geral.
O SR. ALVES BRANCO - Tem.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Mas existe ainda essa h~i?
Não sei se está revogada. ·
Ora, vamos agora aos meios de estorvar o jogo de fundos. S. Exa.
também disse que usou de alguns; pena é que não dissesse quais,
porque, senhores, há meios que podem ocorrer em um rndmento, mas
que agravam o maL Muitas .vezes, Sr. presidente, acontece, supo·
nhamos, haver um jornal um pouco despropositado que ataca o go·
verno;· o governo acha bom dar· lhe alguma pitança para· ele ficar' mais
moderado. Oh! ele consegue-o, o· sujeito em um momento acamo·
da•se, mas os outros vendo que há esse meio de ter pitanças seguem
a mesma :rotina. Portanto, o meio não é lá dos melhorés. S. Exa. deve·
ria dizer os meios de que se serviu. Mas do que estóu intimamente
convencido é que S. Exa. disse uma verdade imensa, que esse jogo
incomodou-me muito em relação à paz e ao governo do meu país~ ·
Trouxe isto à casa para ver se escogitávamos algum r'emédio,
tenho presunção de que alguma coisa se podeia fazer, mas como
ousarei apresentar minhas utopias? Para que? Diga S~ Exa., ·qúe estou
pronto a auxiliá-lo neste negócio. Um dos grandes auxílios ·de que
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S. Exa. precisa é ter grande Cljidado com as pes.soas qu.e o cercar:n,
porque· muitas vezes na melhor fé ~abe.m _<?S .se.gredos de. S.: Exa., e
senhores dele estão habilitados para o Jogo na praça. Não .seria mal
que S. Exa. manda~se inquirir na praça quem eram osjpgadores e
mandasse p~bl icar nos. jornais; não achc~W.? mal p_orque: talvez .que
S. Exa., arredasse de ~ua cqmpanhia alguns indivíduos que ablj~arn
da sua boa fé, e assim prev:enisse tambémiseus.sucessor,es do que
podia suceder para o futuro... _
.
_.
_ _ _ ..
Mas S. Exa. acha tanta dificuldade nisso que até disse que havia
um~ companhia sonhada ou fabulosa ... .
.· . .
- ..
O SR. PRESIDE~JTE DÓ CONSELHO.-:. Um projeto-de companhia.
-O ªR. HOLLANDA CAVALCANTI-.- ... que iludiu o público, ou
que se. fazia. transações para. ela! E o governo con.sentiu isso sem
mandar declarar o que era verdade?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O público sabia que não
havia concessão nenhuma._
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -. O· governo devia esclarecer
isso.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELRO- Foi o que se fez.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -.Eu não vi pelos jo:rnais ·por
onde essas cousas se publicam. E, senhores, havia mesmo, presumo,
alguma ação sobre tais especuladores, é objeto muito sério e melin·
droso. O público não diz senão: "Os ministros sãÓ coniventes neste
negócio." Se felizmente, Sr. presidente, no .nosso país não tem ha·
vido isso, como estou conve~cido, nos outros paí~es nestes terríveis
acontecimentos dos jogos de praça os ministros são às vezes sócios~
A presunção é muito desfavorável contra as autoridades neste caso;
portanto, o zelo, o interesse que tomo pelo crédito dos altos funcionários do meu país deve merecer-me alguma coadjuvação., Este objeto tem alguma cousa mesmo de secreto ... a. palavra não é secreta ... para que eu chamo a atenção dos ministros do poder executivo
na sua execução .
.Sr. presidente, tem-se concedido muitos privilégios, e eu creio
que com muito pouca reflexão. O governo tem tido autorização para
isso e continua. Eu peço-lhe. mais algum_a -reserva, alguma severidade
acerca de tais concessões.,
·Senhores,. eu tive e tenho tanto. medo do código de comércio! ...
E eu votei contra. Nós vamqs-nos parecendo tanto com uma nação
que; hoje deve ser lastimada por tddps os seus,. amigos!. .. Vou refe·
rir um fato não como censura, e também não sei se será muito exato.
t""
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Dizem-me· que em Niterói fez-se um contrato para a ilumi.nação a gás~
que o governo .não tinha nenhuma alitorizhção para isso,· ·que o presF
dente tomou a si fazê-lo, e que depois o remeteu à assembléiiL :são
coisas que
fazem ... mas o que é certo é que as ações venderam·
se e·revenderam-se logo com prêmio.·. Pór amor de Deus, senhores;
.zelem melhor a -sua reputação. São coisas· feitas nas:·mélhorés~ in;;
tenções, co.m o desejo de :s·ervir o ~seu· país', mas são -instrumentos
de especuladores de fraudes, que podem poiventura comprometei';'
prejudicar muito o créditô do góverno:dó meu· pafsj
·. · ·
Eu não me quero alongar mais· sobre ·estes óbjetos( Tinha ainda
outras matérias do o·rçamento com ·que· ocupar-me q'uando ITle levan·
tei, mas não fiz::apontainentos e ago:ra não ine recordo. '0Úêrô deixar essas questões, chamo só a atenção do govern·o,. e slipohho que·
o governo não se pode ofender com minhas expressões, pelo .êon·
trário, pode-me con·siderar como seu amigo; Se e"u e~tivesse ·na po·
sição de ministro, a pessoa que me·.falasse como eu tenho fa·lado
far-me~ia um grande serviço. Não 'quero tomar mais· tempo. Esquecime dos objetos sobre que queria falar, em que fazia tenção de dizer
algumas palavras. Tenho esgotadb as minhaS vezes de fa'iar:·.:mas
se aparecer alguma coisa sobre que eu julgue. dever di:Ze:r rninha
opinião, ou mesmo sobre que deva pedir· esclarecimentos, pedirei
licença para o fazer.
·
·. ,_ ·
O SR. VI CONDE DE PARANA (Presidente. do 'conselho) - O no·
bre senador tem feito algumas obse:rvações contra o orçamento; é,
ainda mesmo divergindo de suas opiniões, estou muito longe de· escandalizar-me, porque nada vejo nelas que: possa ser ofensivo, e ·antes julgo útil que se estabeleça alguma discussãO sobre os ·pontos de
que tratou o nobre senador.
A respeito de todos· os objetos em que -·o nobre senador tocou
eu já disse o que entendia na:primeira vez· em que to:mei a palavra;
porém há um acerca do qual me cumpre· dar mais explicações.·
Eu disse, Sr. presidente, que me incomodou o jogo extraordiná~
rio que vi na praça; e incomodou-me, porque me pareceu que sé exagerava os p:rêmios das aç.ões dos Bancos:; que os prêmios erâm ex.:
cessivos, ·Naturàl~ente as ações do Banco Nacional, pelo privilégio
que tem pelas operações que estão ao alcance de sua inteligente i ad·
ministração, devem dar lucro; todas as vezes que os prêmios· dessas
ações Correspondem aos lucros que elas podem dar, o prêmio' se
explica naturalmente, e nenhum· incômodo deve.' causar a quem quer
que· seja, nem ao governo, nem· a qualquer que tenha conhecimento

se

a

618

destarmatéria; rr1as<quando>se: exagera.·esses·.preços e OS(pOSSUidO·:
res:·:das' ações·· obt~nLprêmios fantásticos, :é que:não.; correspondem~
1
ao:rendimento-~·que'.as'.-açõespodeni realmente:dar;.:'na :verdade·.há um1
mal, porque hápe'rda:para;alguns-menos.es'pertos·quer·.comp17am ações:
por.;esse·•·p·reço, exaged3do: • ;< .•.. : .·.· · .-L ::-~:·:·.:;:::·:L::,::: í ;_,;_:n ~:'"' ,...·
:.:.::!Disse o:nbbre·senador.•que convém.·explicar:•qü~lis:foram;os meios.:
de: que o:. go\ierno>usou ·para-1 pôr·:um termo a. :essac·febre. ·:Direho::que··:
fiz;.; Chamei.: o :p:r.esidente·:do:,:banco 'e com. ele: discuti os::.:meios:.:que.i
havia de pôr termo a essa febre. Um deles. que~naturahnente:se·ofe·<
receu,foi e·sclarecer. :o-:púbHcó; ··Havia-se aprese'ntado :um .balanÇo do
banco;:.·:esse· bala(lço era ;m'al .entendido;· ·.exager.ava-se:•os .Jucros:::que:
as:· ações deviam dar:· pedi .:ao ··presidente :do banco• qu'ecesclareCess·e:
o público,·:explica~n_do ~esse :balanço, mostrando·• o·A;}Stadô·· real}~das.
operações. :_e ros ·I ucro:s ::reais:! :que podia .dar:·:.o·:!Banco·-'. Nacional,; 'des·-~
truindo.•assim;;:as·· :exagerações. a· respeito··do's.-. lucros::.que deviam~dar.
suas ·ações.
. ... :.i:,:· ·: · < ::.:.·, :
·., • ·-·:: . :·<:: :···:::: •-• ·· ':":·.>_:::
Em segundo lugar, mesmo para apressar a> liquidação dós: ioutros
bancos;~e'entrarem.todas·as~ações::em coricorrência~ assentamos: que
seí-ia._.conveniente ap~essar. as chamadas; e·foi :o:·:que.:.:se: fez~: ; ..',.."
·,u,;·E;-s ·aqui .quanto setjulgoi.rque·.:se devia fazer n·os:•·Hmites da com.;
petêricia. do . . mini stér.io: .para:. embaraçar •o ·jogo'. das. ações ~e' ao :mesmo
tempo ch~imá~las ·,ao:: s_eü :preço :natu-raL Nada .mais•Jse·..fez;~ e: na. ve-r~:
dade parece que foram-suficientes essas duas medi.das',:para que as
ações ·desce~sém.:a'·.um ·preço. maisde.:conformidade:com- os ·lucros
que- de\.ierh produzir::às·:bancos :depois~:que .~seus ~capitais;'·se . comple~·
tarem. Tenho explicado ao nobre senador que>foi o:procedimento -do;
gove-rno: acerca::·dessa matéria.
'"·· . '· ". '. : :·.:,:;~·.i • :Quanto :.ao :·que :disse·:~.o ·-nóbre·· senador: a respeito :das- •ações· da·
prejetadat.cómpanhia. de :.navegação do Paraguai;<tenho a·::dizer: que·
julg·o J ícitQ'::e p·ermitido projetar.;se :~e ,organizar Uma ·companhia' eVpro~
cura:rr··àcio'nistas,· com :o f!lm· de óbter·· algumas ·concessôes \·qo·e<se
entendam·: p'oder. ser; úteis. \para.. promover;.algum·~:ranlo: do: cdmércio'_
ou indústria; mas o que· não me parece· lfcito;,:é espe·cular·se.ven'den~'
do•se tais·'promessas de .ações:inculcando ·que-·a ·companhia-tem de
obter/concessões· do:·.goV.erno>;oPara impedir e'S's'e :jogo· esclarecêu~sé:
ao: -público;. fazendo~o. conhecer· que. o· governo não havia'• f~ito-·,·con.;·
cessão alguma;. nem tinhil -intenção ··de. a fazer. · .· . ·: ,.. · ·: ·. ·· · ··.
·' .:Jsto bastou ·:para qi.Je;·.cessassem essas vendas·;::·· · · · . ·:> r .· · . '
1·: ·:Nada: :mais:~julgo nec·eàsário dizer acerca do:: p·rõcedimento •que
tive· para: com o.tesoureiro···da tesouraria de Pernambuco~ Já mos;.
619 ,,

trei ao nobre senador que obrei debaixo da impressão de que a res~ .·
ponsabilidade provinha qo tesoureiro pelas primeiras informa'ções
que me foram dadas pelo tesoureiro geral; mas ·desde .que daquela
cidade chegaram novas informações e. que. mandei proceder a um
exame mais circunspecto, tive diverso p:rocedimento; e me· parece
que se re~arou suficientemente o mal feito ao. tesoureiro; mas aliás
necessário e que eu não podia evitar, porque,~ como disse, seodo.
desfavorável. a primeira impressão recebida, eu devia proceder de·
baíxo dessa impressão.
.. , .
Eu, Sr. presidente, não desaprovei o. modo porque o meu an~
tecess,or reaiJzou o estabelecimento do Banco, negociando com os
dois bancos existentes a refundição deles no Novo Banco. Julguei;•
e mesmo disse que me parecia justo que essas ações fossem dadas
sem p:rêmio a esses bancos, visto como elas já tinham um. prêmio
muito maior do que aquele que foi dado para as calçadas pelas· pes,..
soas a quem tocaram as 30. 000 ações que o governo foi autorizado
a distribuir nesta corte.
Esses bancos tinham direito de funcionar ainda por longo tempo. O Banco do Brasil tinha apenas dois anos de existência e podia
durar legalmente vinte: o Banco Gomercial ainda tinha também mui·
tos anos para completar o tempo da concessão do seu privilégio; e
as ações de ambos tinham valor na praça. E pois, para que esses
bancos as refundissem no Banco Nacional certamente que se não
podia exigir que pagassem prêmi·o, ao contrário eles é que pode:riam
pedir alguma compensação da perda que sofriam em relação aos
prêmios que já recebiam.
Ora, a compensação dada foi limitada; foi a concessão de certo
número de ações pelo seu valor nominal. correspondente ao capital
desses bancos, entrando o Banco Comercial um pouco mais além
do seu capital de ações e fundos de reserva. Essas estipulações
constam do respectivo estatuto. Creio que se me tivesse cabido. a
execução integral da lei que criou o banco, eu não procederia de forma diferente daquela porque procedeu o meu antecessor.
Mas quanto às 30.000 ações, o governo tinha a faculdade de as
distribuir à sua discrição. De fato o meu :antecessor tinha dado ins·
truções reservadas a este respeito; mas é provável que ele mesmo
se tivesse continuado no ministério, vendo o grande núme·ro de· pre·
tendentes, achando-se embaraçado sobre o modo de satisfazer a essas
pretensões, e não querendo que as preferências fossem ditadas .pelo
favor ou por qualquer outro motivo, cogitasse outro meio de sair
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desse embaraçq .. O qu~. me ocorreu foi aquele. que ap~esentei. no meu
réfatÓrio, onde exprirno muito clara e positivamente quaL.foi a aplicação dada a .esse donativo. (Lê.)
- . -. .. . . .
· Delca~ei pois. f()rmal.:.e positi~amente ao corpo ;legislativo o fim
dado a esse çionativo;. e1 por conseqüência não me compete pôr. hoje
em dúvidà isso que
s~. praticou,
que .está
aprov~dp,
que. é.. .fato' con·' ...
'· .· .
.
...
.
..
sumado. Se alguém entend~ o contrário, se alguém entende que, excedi-os limites.das atribuições que me-podia cqn1peÍir corria ministro
sobre este .objeto, cumpre~lhe_alguma. coisa em sentido contrário, ou
uma'acu~ação, .oU. uma' nova, áplicação que ente~d~r conve~ie~te ..
-, Ó SR:. HOLLANDA. ÇAVALCANTI :__.Nã~. ~p~~~d~ est~ .tE3orlà.
O SR.. PRESIDENTE Db. CONSELHO-· .lsto.é _para responder
ao que observou o. nobre senador. sobre.· eu dever pedi·r·ao ·corpo legislativo essa-autorização. ~u hão julguei d~ver pedida po~ entender
ter usado. unicamente das;atribuições que ao gov.erl'}() i~per,ial cabia
sobre este ,objeto. . .
..
O nobre -senador falou sobre alguns donativos que se tem oferecido em ajuda das obras do Hospício de Pedro 11, e eu direi que
esses donativos estão .em igu~is circunstâncias; a. diferença única
que há· é que, por determinação do governo, a~ quantias dadas para
as c~ Içadas do Rio de Janei:ro entraram em depósito no. tesouro.·
Crê. o nobre senador que se eu tivesse estapelecido uma comiss~o para dirigir essas calçadas, com o seu·tesoureiro próprio, e mandasse entregar essa quantia a esse tesoureiro, teria então plen.o direito de fazer aplicação. dela para o objeto que. o governo.designou
sem dependência do corpo legislativo.
Mas o depósito provisório que mandei fazer no tesouro público,
visto não haver um te~oureiro. para as obras. da c.alçada, não· altera
de forma alguma o direito;a esse respeito. Se há direito .em·.consen·
ti r. que aquelas somas doaqas para objetos públjcos. s_ejam aplicadas
ao objeto que se teve em vista :quan~o se. fez a doação,· sem decretação do corpo· legislativo, também havia direito· da :minha •.• parte para
crer que as somas: doadas pelos acionistas do bane{) podiam ter a
:m.esma aplicação independente de uma decretaç_ão do _corpo legislati·
vo. Porém se o contrário .se entender,. então os que assim. pensarem
é que devem iniciar alguma medida, e. não o ministério,: que ..entende
poder fazer isso por si·..·
.
São estas as únicas~.re.flexões que se (me oferece fazer; e, longe
de me escandalizar, agradeço ao nobre senador o· ter-me proporcio·
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·nado ocasião de eu' dar explicações respeitá do:s pónto:S :sobre:: qÚe
temos falado.
:..
· · ., .,
.
· · · :::, ..: ,·:.··.:· .... ·.
MONTEZUMA - Sr. pl"esident~~~:prrncip'iarei faz~ndb: url1
requeri me rito a V. Exa. ; e é· qué tenha· a bohdàde de··'dar 'para ordem
do· dia o projetO:·que hoje ·se cHstribuiú ná: cása'-reláfivaíhente à·:· ré~
fórma· dos tribunais· do ·comércio. Jülgô ··que' esàe projet()·itelm:·!ae
influir sôb:re a' deliberação. des·ses tribunais' dé unia maneira Úil{qlúe
convém que o corpo' legislativo resolva quanto' antes ·a::esse 'respefto'.
. . Feito este reqUerimento, que
Exa: ..·tomará' errl Con:s'iHer~~ãó,
caso' algum dos p~ojetbs anteriores·· àqúele··a quê: me·refi'ro: n·ão:'mereça se:r proferido: no conceito· de V. ·Exa ./farei -algumas :observações
relativamente ao que se tem·ditd·na 'casá! acerca'·de:úm ob)eto que
me parece também importante; e darei ar'azão porque: tal :o entender.
: Sr. presidente; a fixação da recenta é ponto cardeal-de 'toda a
administração da fazenda. Eu sempref ênteridi que deVe:remós· come·
çar pela receita, para depois tratarmos da despesa; porqúe' convém
primeiro saber quanto. se pode gastar; para·· depois saber.:- em que
havemos de gastar, :eu quero as despesas·que·.·devemos ·fazer.·:·Entretanto no parlamento· sempre se ter:n seguido: opinião :diversa;. sem·
pre .se tem discutido primeiro a despesa,:depois a receita, sendo esta
a base por onde se· deve fazer a despesa; ·. ·
··
·· ·,I · ··
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O nobre ministro fixa a -receita em 34 ;000:000$; e da leitura do
relatório de S. Exa. eu não descubro razão: que me convença da ri.ecessidade de fixar uma receita tão· inferior~ Pelo estado em que o
nosso país, já em r~lação' à agricultura; já em ·reração :ao comércio,
já em relação à indústria, também :não deduzo razão 'forte para crer
que a. receita deve ser fixada naquela quantia~,.
··
O estado da Europa é verdade que· pode influir sobre a importância de nossas relàções com aquela parte -do mundo; .:mas· crero··qüe o
nobre ministro já pode ter alguns dados: para descobrir qual ·O futuro
a ·este respeito ..· Creio que não errarei se acaso· di·sser. ao: :senado
que minha opiriiãó é que a guerra .entre: à Rússia· e ·ascduas ·grandes
nações ocidentaiS·' não terá na época em'-quE:f estamos a inf.luên·cia
que· teria se· acaso fosse ateada em outrá époC'a.: O espírito industriar de toda as nações tem-se. por tal forma• desenvolvido, que -os
povos forçam' os governos ou a permanecerem errf: paz 'ou a ' não
comprometerem e porem em risco demasiad6':os interesses· do co~
mércio e. da indústria; Por isso suponho' :que.: o .·governo poderá'ter já
alguns dados para daí descobrir, aproximadamente ·quais serão os
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prejuízos· e inconvenientes qüe poderão·'sofrer a. nossa indústria e o
nosso comércio em:, conseqüência ·'da güerra. ·'! .· . . . 1
Comparei· a fixaç'ão::da· rec"eha dO' ano anterior com :o· que se faz
este ano, é ·na· realidade, depois de ·ter: refletido tanto quanto· me ·é
possívél sobre as' razôes que poderão leva•r o :nobre ·ministro a fazer
eàta fi'xação tão 'acanhada, :não pl.lde ·satisfazer minha Consciência;
Suponho que a fixação da ·receita_ é demasiado pequena: ··pOr 'outros
termos, não está em' proporção com aquilo que devemos' esperar do
nosso comércio e' da nos'sa indústria;
': .
' '. '
<conceb.o, ·s.r. presidénté; qUe o governo se devera' achar ·em dificuldadé·a respeitodésfe tópico
repart\çãó da'fázerida, uma:vez
que tem d~-·fàzer uma grande 'alteração ·na tarifâ oujna pauta, 'e :seim
termos
imposto se'gÚro permanente que possa :·servir .:de escúaá
ao ·goveno para:·sofre·r :as diminuições que· ·necessariamente há ·de
produzir. à alteração da pauta. Por outras pálavras, não fizemos aquilo
que se fez na lnglaterra/·que' foi criar o im~osto sobre a renda, pára
com ele escudar-sé''o gôverho e satisfazer as necessidades públicas,
quando a dim!nuição da renda feve luga'r em consequência· do siste·
ma novamente' adotado pelo governo. Nós· que não fizemos isto, te·
mos. necessidade '·de fazer Üima mes'qúinha :reforma na pauta, não satisfazendo talvez o espírito público, as éxigê11éias do comércio e da
indústria; ou de sofrer uma. di'minuição de renda.
Mas a ·respeito desta~ dúvi,das· qu~ tenho oferecido à consideração de. V. Exa., eu desejava que o nobre ministro da fazenda se éxpiÍca~se de fórmà tal que as extinguisse de todo.
Eu disse, Sr. presidente, quançio principiei a falar, que a fixação
da ~eceita era objeto muito· importante.• que havia de dar a r,azão;
eu -~_voü ~9ar. v·. Exa~sab~ que.nô~, tem.os a'í um tropel.de pensões, de ...
.·. ·o. SR·. LOPES GAMA ...:_,De te~tr.o... . .
.
.
SR. MONTEZUMA
~ •.. ~de
teatro,·
segundo
o honrado
membro.
; ' -i'· '.
','.' .
. ·'
' . ·.. '
'
.
.
.
.
.
. .;'O SR ..LOP,ES Gf\MA;~ E outras ~ois~s~ ..
.
O SR. MONTEZUMA - ... de aposentadorias; em-uma palav,ra,
.de çlespesa~ todas .elas çle _consum() impro,dutivo; e eu. d~s~jo saber
como é que hei de, guiar o n1eu voto.
...
.
· : S.e.~estivéssel)1os na discussão do orçamento dp impériq, eu havja
de apanhar. :0 apa~t~ ··.do ,di_gno e honrado senacjor pelo, Rio d_e ·Jan~jro,
para .explicar o meu pensamento _a ·respeito dos teatros; mas V.::Exa.
há de ser. o primeiro a dizer que:~n~o é isso o.bjeto do orçàmento da
receita, e portanto vejo~me. na impossibilidade de tomar em considera1
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ção o aparte do honrado senador; em ocasião oportuna talv~z venha
a pelo tomá-lo;. expenderei então a minha opinião.
Relativamente a pensões e outros objetos desta natureza, despesas completamente improdutivas, que não _servem senão d(3 onerar
o tesouro, eu, Sr. presidente, a falar a verdade, desejo saber qual é
a fixação da receita, para poder calcular como. é que hei de dirigir
o meu voto·.
A lista,. Sr. presidente, dos pensionistas do Estado, não digoque
seja igual àquela que se paga na Inglaterra, não, o livro n~gro d~ Inglaterra ainda é muito mais volumoso, extraordinariamente pesado ao
tesouro daquela riquíssima nação, mas o nosso ... o nosso já está
aumentado de ·forma .que em pouco tempo terá talvez de servir de
modelo às nações regidas pelo sistema representativo quequiserem
por cobro aos desperdícios feitos por essa- .ou por. outro qualquer
modo, porque já é extremamente
oneroso ao tesouro.
É ind.ispe.nsá.
..
'·'·
vel portanto que o legislador brasileiro, nas circunstâncias em. que
se acha o país, saiba como há de dirigir-se_ relativamente ao voto ,que
tem de dar sobre as despesas públicas.
· ·
·
Sr. presidente, eu toquei em um objeto de alta importância e
.sobre o qual não peço ao honrado ministro que tenha a bondade· de
explicar aqui o seu pensamento porque esse objeto, pendente. como
se acha, não admite observações. parciais. Eu refiro-me à nova tarifa,
ou à revisão da tarifa de 1844. Como creio que este objeto está pendente de revrsão, exame e acordo definitivo do. governo, não peço
ao nobre ministro, não creio mesmo que o senado possa hoje pedir
ao honrado membro~ digno ministro da fazenda, que explique o seu
pensamento a esse respeito; porque quaisquer que possam ser as
informações que o nobre ministro queira dar ao senado, não serão
senão· parciais, não podem ser completas. Por isso melhor. é. que o
senado espere a solução final do governo a este respeito do_ que receba informações parciais que dêem uso a fazerem-se observações contra a administração, ou a ter~se esperanças que não possá ter. lugar
essa solução.
Mas falei neste objeto unicamente para fazer ver ao senado qUe
uma das importantes reformas da tarifa, uma das coisas sobre· que
clama toda a população, é a diminuição dos direitos dos gêneros alimentícios. O preço da mão-de-obra, Sr. presidente,· tem entre nós
uma relação muito imediata com os direitos pagos pelos gêneros alimentícios, é necessário por conseqüenciar que a ·reforma, qualquer
que seja, recaia sobre este ponto. Então sabendo V. Exa., como sabe,
I

·.
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que os direitos pagos por esta espécie de gêneros.não podem montar
a pe~uena quantia, hã de V. Exa. ver que a di'minuição·~da :renda não
pode ser pequena,· e por. isso-o· governo deve preparar-se; mas· como?
Não com votações de despesas absolutamente imp'rodutivas, mas com
votações de despesas que produzam capitais, riqueza; este é o ,obje·
to importante que-deve ter em vista ·o parlamento atualmente,' nada
despender que não;~ repro·duza, tudo :despender que :·reproduza.; Ora,
V. Exa.jã vê que·a primeira parte é impossível, porque por força havemos de despender algünia ·coisa sem. reproduzir; necessariamente ao
exército e à marinha•há de se pagar, ao pessoal da administra_ção
há de se .pagar. Pois bem\ discriminemos tudo o que. é indispensável.
daquilo que o não é/que .é mero luxo.
O SR. COSTA ·FERREIRA dá um aparte. ·
· O SR. :MONTEZUMA-· V. Exa·...deu-me um ·aparte que. me. serve
de muito, que me dá ocasião a eu explicar o meu voto .relativamente
a· despesas jã votadas. Eu não achei desperdício; achei que':. as despesas até hoje votadas .tinham sido razoáveis, :porque é indispensável
pagar aos juízes de direito, municipais, à polícia, etc~
O SR. COSTA FERREIRA -.E as aposentadorias·. •
O SR. MONTEZUMA.- E as aposentadorias, porque ou já estão
feitas, ou, se não o estão, hã necessidade de as fazer .. Ora, um juiz
que tem 60 e tantos anos, ou um juiz cuja posição social é ·tal que
não admite de modo nenhum o exercício da judicatura, há :de perder
o seu tempo?
O SR. COSTA FERREIRA-V. Exa. nãosabe que a ordenação ...
O SR. MONTEZUMA - V. Exa. não sabe a época em que a ordenação foi decretada e· que nesse tempo não havia nem necessidades, nem se davam as mesmas circunstâncias do tempo em que nos
achamos?
O SR. COSTA FERREIRA-· A ordenação está alterada. ·
O SR. MONTEZUMA - A ordenação, perdoe, está alterada na
sua base pelas Circunstâncias especiais do país.·-~·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -E por lei expressa •.
· O SR .. MONTEZUMA -Diz muito:·bem o honrado ministro, agradeço o aparte. Portanto é preciso não exigir demasiadamente; .exija
V. Exa. só aquiloque,estou pedindo, vã de ·acordo· comigo, e verá que
havemos de obter a s·atisfação.de um grande:desideratum.
Duas questões se têm agitado nesta casa hoje, que creio que
não deverão ser agitadas aqui.· A primeira é relativa ao processo criminal começado e continuado na capital da província de Pernambuco
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e sàbre o tesoureiro da tesouraria da mesma· provmc1a .. Eu .creio
que sem ser o tesoureiro e o .oficial comandante~ do ,vapor ainda .pode
haver algum terceiro que seja criminoso. Não acho· que excluído um
dos dois se siga definitivamente que o criminoso é outro, principal.mente quando o caixão que continha o dinheiro est~ve na câmara do
vapor,.· e quando entravam pessoas designadas . nes.se, ·vapor ,a toda. a
hora, pessoas que tinham ali. toda.a confiança, :quei':podiam-ter_lazer
suficiente para cometer qualquer ato de roubo queimaginassem; Neste caso, para que fazer um juízo sobre a crimiDalidade de um ou de
outro? O governo, no meu conceito, obrou perfeitamente bem, não po~
dia obrar nem· com mais zelo .nem com mais le_galidade~;.As:observa
ções que se fizeram na casa relativamente. ao;.decoro;. dignidade, justiça e eqüidade com que dece.ra ser tratado o·tesoureirodaquela tesouraria, tudo isso foi filho de amizade,·'e não de outr:o·_motivo. O go. verno não .devera, ainda mesmo sendo amigo intimo daquele tesoureiro, proceder de outra· forma. Era negócio grave, se. não tanto· pelo valor subtraído, que já não é pequeno,· pela moralidade do ato. Portanto, o governo obrou perfeitamente, tomou ·todas as med_idas com .a
maior prontidão daquela província consta.;me que também. se com·portou admiravelmente.
.
Os. exames foram os mais regulares; aquilo que disse o nobre
ministro da fazenda, eu vi, examinei nos próprios autos que serviram
· de base à pronúncia. Se. me perguntarem: quem foi o criminoso? Foi
o comandante? - Não sei. - Foi o tesoureiro? -Também não sei.
Para mim· de não ser um não segue que seja :o outro; pode .ser um
terceiro; havia o .dispenseiro~ havia um rapaz que. servia de ·criado ao
comandante; o caixão .esteve em terra em Per.nambuco durante 24
horas, isto é, o comandante o recebeu e não.:o embarcou senão no
dia seguinte ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ;;,.._Não se sabe se ·embarcou
ou não .
"
. .\ ·
O SR. MONTEZUMA- Aqui o desembarcou e não· o levou ao tesouro. senão no out~o dia. Todas estas~ circunstâncias. podem dar lugar a que se .venha .a descobrir um terceiro; ·eu não sei· quem é o cri·
.
I
mmoso.....
..
. Lamento muito que se veja um.oficial d.a armada sob.o peso de
uma tal acusação, e faço votos ao. céu para que ele. não· s~ja cri mi·
noso, porque respeito .muito aquela classe; ela tem sido sempre sem
mancha a este respeito; creio que se poderá,d.iz~r que é .a p~imeira
vez que tal acontece.
. •. ·
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. Vou~ ago,ra a· Oljtra qu~s~ão .con~xa ~orn _e,st~. e .que .V...Exa .. ~e
'perm'itirá' que''éú''cliga. que tambám rião' é' próprià' dâc{t.ii~ mas sobr.e,~a
qual, já gu~ Se agitOU, t~l)hO necessidade de dizer oque pens'o ·a
peit_? d~la.
. .,· . · _ ::: · · . .:. •.. ~< . '.· ;.;~.~·/:·' :·~.:.:. :. ::.·: . : .· •.
. . Louvo, $r. presidente,. .a. cautela com.que.o.,nobr.e. ministro da. fa_z~~da se .~~plicou r~latiyam~nte . a e.s~a questão;
ist{l;· ·~•":
s~.
a' ~orpt, · '•· .-.) '
·"
,
·
•
pa-nhia de Paquetes a Vapor é responsável pelo que praticou ou;p_os~a
a vir praticar o comanqante 9e um de seus".vapores;clqu~o. porque me
parece que o,· ' ' ·n,qp:re
mi,nistro as~im devia proqed.er,.:visto~_que.
essa
' ' " " ' " ,!, .. ,.; ........ \.• . . . . . . . . . . ·.•
"" ,.,.•, ........... •
q~.~s~ão n~o:} ?~·: ?ir:~t? .a~rt,1ipi~~~ra~i~.o •.. ~. oJ>l~!.~~:dq:p9çle~ :,jupiçi'ário,
e por con.seqüência aos. tribunais e não ao..gover.no pertence a d.ecisão
dele; e então um ....memb.rq do.·...pod_~r..executivo,
...... '
. -· não:qe~ia emitir
........ já a
sua. ()pinião, nem o nobre ministro se :podia. explicar ~por outra Jorma,
:porque ó.bra.ri~_.imprude:nt~rnenté. ··
· , .. ·-- - · · · ·· ·
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Mas sustentou-se no Senado, Sr. p~esidente •. que:•a, pompanhia
era. obrigada .pelos ..atos· dos coman.dantes ,-dos. vapores·;:' e, para se
provar isto,. ?~ryiu"s.e.: ~9ª- .. pa.Jªvr(l -:7. preposto. ;;--:.·Se :·na,: real idade
ass!m.for_a, _es~avCi,:a _,cgr;np.~phía. obrigad(l; . mas: é ·qU~ não; nem eu
creio que por direito comum o dono do navio, seja abri~ ado. pelas
faltas, descaminho, ou qualquer outra cousa praticada. a:. bordo pelo
capitão
A:.. bar
do ç::apitão,. por exemplo:;· não :obriga o
' .
...
-··-do. navio.
.
' .
. .ataria
•·-·
.
dono do navio p;eloj~rto. qu~, é}pare.ce. ~•. bordo; pelo desaparecimento
de gêneros embarcados o navio não responde; ainda mesmo que não
haja a cautela ou dedaração que um nobre senador meu digno colega pela Bahia lembrou, que é- ignoro o conteúdo.
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Ora, por direito especial, isso não podia ser senão filho do contrato, o c'ontrato é que deve determinar quais as obrigações da companhia; mas informaram-me aqui que o contrato nada dizia a esse
. respeito; e consta por fora que, quando se fez esse contrato ou em
época anterior, pretendendo-se que a companhia se responsabilizasse pelos atas dos comandantes, ela não quisera anuir a isso de forma ·
alguma.
UMA VOZ- Nem podia querer.
O SR. MONTEZUMA - Nem podia querer, era um ânus de um
alcance extraordinário.
Se pois não é da letra do contrato essa/obrigação, e se além disto
consta que a companhia não quis sujeitar-se a essa condição, como
se pode dizer que ela é responsável por esse desfalque de 2.0:500$?
Mas eu não emito a minha opinião; ·a. que digo é que o caso há de se
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decidir pela l'etra do contrato, e que quem há de. decidir são os tribunais.
.
..
.
Mas o governo, para poder ser censtJrado, já devera até hoje ter
mandado ativar esse processo? Certamente não podia, não tinha razão nenhuma para isso, porque ainda não está verificado que foi o
preposto, segundo os princípios do honrado. membro, quem praticou
o fato.·
O SR. RODRIGUES TORRES dá um aparte longo.
O SR. PRESIDENTE -· Isso é um disc'urso. (Riso.)
O SR. MONTEZUMA - São tão lúcidos· os apartes do honrado
membro, que os· escuto como se tivera de ouvir urn.disci.Jrso.
O SR. RODRIGUES TORRES - Peço a P.'alavra.
O SR. MONTEZUMA - Portanto não há razão alguma para se
poder censurar o procedimento do governo;. ele· está à espera que se
decida a questão preliminar.
Sr. presidente, creio que quaisquer Observações que eu tivesse
de fazer ao Senado acerca da questão de· que·:se trata elas não seriam
bem aceitas, porq·ue a hora já está ·muito adiantada. Portanto findo
aqui o meu discurso;
A discussão fica adiada.
O Sr. presidente designa para ordem do dia a mesma de hoje.
Levanta-se .a sessão às 2 horas e 45 minutos.·
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SESSÃO EM 23 O:E AGOSTO DE 1854
Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda .
. . SUMÁRIO-. Orçamento da receita .. Votação - Artigo
aditivo à lei do orçamento. Discursos dos Srs. Montezuma,
visconde de Paraná, Tosta, Hollanda Cavalcanti e Rodrigues
Torres;.
Às 10 horas e meia. da manhã ach.a·se reunido número suficiente
de Srs. 'senadores, abre-se a sessão e aprova-se a ata da anterior.
O SR. 1.0·SECRETÃRIO lê um ofício do secretário da Câmara
dos Deputados acompanhando a seguinte resolução:
"A assembléia geral legislativa resolve:
"Artigo único. O governo é autorizado para conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro aos súditos portugueses padre Joaq[Jim Ferreira dos Santos, bacharel. Bernardo Teixeira de Moraes Leite
Velho, Duarte Guilhenme Correa, e João José de Almeida Cruz, e ao
súdito sarda padre José Gneco; ficando para esse fim revogadas as
disposições em contrário.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 22 de agosto de 1855.Visconde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Candido,
1.0 -secretário .- Francisco Xavier Paes Barreto,· .2.0 ·Secretário." A imprimir no Jorn~l, não o estando.
O SR. MONTEZUMA - Sr. presidente, na Câmara dos Srs.
Deputacjos discutiu·se um projeto que eu creio :que é impa:rtante;
versa ele sobre melho~ar:nentos materiais. reclamados na capital do
império desde muito .tempo, isto é, a aber~ura da .rua do Cano. O
sistema adotado nesse projeto é dar autorização ao governo para
promover a incorporação de uma companhia que tom~. a seu .cargo
abrir a rua; desapropriar ·os terreno~. que já ti~erem proprietários,
e por conseguinte os edifícios levantados nesses terrenos. O go·
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verno, é verdade, não entra com capital algum, também não· dá juro
ao empresário que tomar a seu cargo formar essa companhia para
fazer as despesas da abertura da rua; mas :creio que é de rigorosa
justiça, e fTlesmo importante, que ao discutirmos esse projeto tenha·
mos em consideração o valor daqueles edifícios, porque não se ten·
do em consideração esse valor aproximadamente, não. poderá o go·
verno decidir se convém ou não criar uma companhia para aquele
fim. E se ao governo é necessário este conhecimento, muito mais me
parece que deve ~er neces~ário ao::Gorpo.Jegisl·a~ivo:-~quando tiver de
votar o projeto a que me refiro. Como estou convencido qu~ V. Exa.
o dará para ordem do dia:·daqui ,a poucos.-dias· -·pela: importância da
matérja, e não desejando embaraçar !3· discussão desse projeto com
um adiamentq, nem desejando mesmo qüe o Sehàdi>' julgue indispen·
sável mandá-lo a uma comissão para o ·fim· de ··o e.Xaininàr convenien·
temente, entendo,· Si'1. :presidente, .que devo·!fiize:ri um :requerimento,
pedindo ao governo que haja de mandar avaliar os prédios .da rua .do
Cano, não só aqueles que podem versar à abertura da rua, como
também todos os oUtros.·.· Q.govêrno· pode· m:ândcü;. ·fazer· isto -com ·mui·
ta prontidão, e eu desejarei. mesmo que o SeriáCJo ·aprove m> meti re··
querimento a palavra -·urgência. -já:dissê'~·-não dése}o de
forma alguma embaraçar a discussão desse ·prójéto; :cómo:nãoienho
em vista embaraçar melhoramento algum :màtêrial: da capital do im·
pé rio: estou certo,· assim como oSenado, qüe deste· e·de ·outros me·
lhoramentos hão de: resultar muitos benefícios,'· para a~ :salubridade
pública. Quisera Deus que nós pudéssemos ·támbém· fazer o desm·o~
ronamento de alguns morros que impedem em g.rande ·paf.tê 'melhor
ventilação da capital,·- objeto já reclamado por:vária'à \lêzeà pela juntá ·
de higiene pública, e por todas as pessoas que· têrn·prestado atenÇão
meditada sobre a salubridade desta capitaL
o meu requerimento não é nem dispendioso; ··n·em:':tambérri pede
uma coisa de dificuldade tal que em poucos di~s ·nãó possa ser
satisfeita, que não possamos ter aproximadamente·· valor· :dessas
propriedades: 'até mesmo, ·sr. presidente, 'por 'uma razão, e é' que
quando se reproduzir no Senado um dóS' argumentos qué foram oferecidos na Câmara dos·srs. Deputados relativamente aos prejuízos; que·
podem sofrer os proprietários das casas qué·têm de ser:co'nterriplados
na abertura dessa rua, devemos estar em·.circunstânciás· de· podêr·
avaliar até que ponto esses prejuízos' poderh m·ere'cer-·a atenção dó'
Senado'. Por isso, se V. Exa: me der licença;· vou::redigir o· requeri~:
menta no sentido em que tenho falado. Se c>- governo não puder man··
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dar ao Sénado·a: informação·. que' peço, 'é V.· Exa., em: süá"sàbedorià
·'julgar CORVériiente dai"O'prbjetó para a diSCUSSão; 'nerh(po'r''iSSO éu'· a··
retardarei, nem por isso. desejarei pôr'á este 'objetó à menor dúvid'a;.
examinarei.:o projeto por outro lado que me parece· dign·o de.·alguma
emenda,. mas :não; ·embaraçarei a discussão) · > ,· ·. . , <: ·.·... ': ·:-. : · , ·~::
.Q, SR. ·MONTEZUMA<manda à mesa o segúinte reqner-iménto: ·:. ,,
.,.: "Reqúeir<f 'que:: se·:peça com· urgência: ao:·governo .um orçamento'
aproxhnado :do.· valor :dos: prédios ·da: ·rua:_ do·.:Gan'o',~ cuja:::abertura,:se.:
deve dé tratar no· Sen·ado;!':conforme· .o projeto::.que· passou··na Câmara
dos Srs. ·Deputados; fazendo-se. ver>distintamente o.valor. daquéles·
edifícios 'que' devem sercn·ecessa'riárri'êrite': ':demolidos/ qualquer: que
possa ser o sistema:·•adotadó
. . para a; referida abertura .. •: · .~
"Paç·o. do:Senador~23 .de· agosto··de 1854·. ;.;:;... -Montezuma."
' . o ·requerimento, depois dê apoiado, fica. adiado por pedir a palavra o Sr. Oantas.
· ··
Lê~se .e. ·aprova:-.se .a .redação das. emendas·. feitas· :pelo Senado à
proposiç~o, ·vinda da Câmara .. dos Deputados,.: erigindo em ·matriZ a
capela de Santo Antonio dos Pobres, e remete-se à referida câmara.
ORDEM DO .DIA
·•..

'

.

.

.

Continua a '2.a
discussão.
do
areamento
no art. 9.0 , ·.. relativo
à re-..
.
.
.
. .... ' '
..
ceita da propÇ>st~ .do poder executivo /com seus parágrafos e emen.,
das da Câmara do§ Srs .. peputad9s.
O SR. VISÇONDEJ DE PARANÁ (Presidente . do Conselho].-. Sr.
presidente, muito pouco tenho .que observar.
.· . . . ,.·.. .
Prime·iramente.,.;pelp _que toca ao~.cálcul·o da receit.a ·para o ano
financeiro de -J855~1856_, notpu o nobre senador. (o Sr.· .Montezuma)
que ele. era dim.ip~to. Ienhq .a. d~clarar: ao Senado qu~ :a ba~e .~o
cálculo foi a que a lei determ,ina, o rendimento dos 3 últimos ano_s,
entrando o 1.0 semestre do ano financeiro de, 1853-1.854. Até então
não tínhamos outro~. dados para'tomar,;·_ e- com.:~f~ito,' 'segun~~ estes
dados, a· renda e·stá exatamente calcUlada em 34:·ooo:àOO$. ·É certo
que. hoje há maiores, dados, porque exist~. já o :con~ecim~'ri'to: .d{im~
portãncia do rendimento:do úÍtim'o semestre
:1853
'1854; 'se ti. '.·
. -,.
/:··
.
'·.· '•·-.··
véssemos em conta ·o rendimento desse ·semestre, o cálculo poderia
ser 'mais avantajado, a renda poderia ter sido. elevada a ·maior ·alg~~
rismo; m·ás coni os dados coni ·que'·:se fez b orçamento 'éla: 'não poderia tér sido elevada ·a· mais· de ·34. ooo:ooof. ·E m·esmo não ·seria
prudente elevá~la·quandó nos anos financeiros· passados não ocorre~
.
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ram as ci:rcunstâncias .da guerra do Oriente, que ocorrem: neste ano,
e que provavelmente ocorreram no ano vindouro, e que devem influir.
talvez a r~speito da nossa renda ..
Estou persuadido, Sr. presidente, que os. efeitos dessa guerra
hão de se fazer mais sentir no corrente ano financeiro do que .no ano:
vindouro: provavelmente novos navios se construirão, e o comércio
suprirá com esses .novos navios a falta que tem atualmente sentido
daqueles que, atraídos por outras necessidades da guerra, não têm
concorrido no ·mesmo pé em que ante:riorm.Jnte concorriam aos portos
do Brasil. Espero pois, Sr. presidente, que· ~.o' ano .financeiro futuro.
a renda não baixará aos 34.000:000$ calculados; mas, conquanto re·
conheça que os dados que temos hoje'· poderiam permitir que ela fosse
elevada, .repito, não entendo ainda prudente .fazê~! o, :não posso cal·
cular até que ponto a guerra poderá influir·.sobre o aumento. ou diminuição da renda.
Pelo que toca, Sr. presidente, à tarifa, é certo, como disse o
nobre senador, que a tarifa se ache em ·estudo, e que a intenção do
governo é considerar esta matéria e fazer tudo quanto for possível,
guiando-se nesse ponto pelas sobras que 'houve na receita. Não ten·
do nós estabelecido novos impostos que puqessem habilitar a reforma
da tarifa em uma g:rande escala, estando na necessidade de a fazer
com as sobras da receita ordinária, não é possível dar grandes largas
a semelhante reforma, nem mesmo é prudente; todavia, acompanho
as idéias do nobre senador enquanto entende que os gêneros alimen·
tares são daqueles que mais favor merecem,· e que chamam particular
atenção do governo na reforma que houver de fazer;. mas estando em
estudo este objeto, como bem observou o nobre· senador, tendo o go·
verno de ouvir a seção do conselho de estado a qlle está afeto, não
julgo prudente aventurar nem espe:ranças nem desânimo a este res:..
peito.
O SR. MONTEZUMA- Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - São estas, Sr. presidente.
as observações que tinha a fazer.
· • ,:
·
Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se a matéria discutida, e procede-se à votação; são aprovados sem debate os arts.
8.0 , 9.0 e 10.
Entra em discussão o art. 11 aditivo com seus parágrafos.
O SR. MONTEZUMA - Levanto-me unicamente. para pedir um
·esclarecimento· relativ~mente ao § 2.0 do art. 11 que está em dis-
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cus são. ~Aqui diz -.-.suprir as: catedrais com os paramentos. indis· ·
pensáveis.
· · : .:· : ; · ~...
Não sei, Sr ..· presidente, se nesta verba .inclui;;se: também a
catedral· do império. É o que desejava saber, por.que cuido que· ·a renda· especial da catedral do .império não é .pequena, ;;excede,:a ~quatro
contos ·de ré is; poderei ,estar. em erro, nias cuidei que:andai.pór:.issoC
. Concordo inteiramente ,que as catedrais do'tmp'ério .tenham :os
paramentos ·precisos. para ·o serviço do culto·divino; desejarei, po'rêm;
que ·es$.eS' paramentos sejam ;comprados·. com.':·econ·omia, sem '-luxo,
porque as nossas circunstâncias financeiras não são prósperas, :no
sentido .•em que, vou dizer.
.,
· . São prósperas, porque: o. país .rende mais do que rendia, ·e> há de
render a:nda mais; a indústria cresce, o comércio ·prospera, ·a agri~
cultwa. não está em um estado tal que desanime;:o:governo nem o
cidadão brasileiro. Mas: as despesas que o ·governo· Jem de fazer para
promover essa indústria do país, ·O que ele tem de gastar para libertar a produ_ção. dos .gastos enormes que sofre. ·com. o seu. transporte~
montam a. tamanha .soma, são tão exigentes,. que todo capital·qúe ·o
governo 'puder despender sem ser absolutamente neces·sário ,para
outros objetos deve. ser aplicado 'a esse.
Explicar-me·ei melhor . .Nós precisamos de canars, de estradas
comuns e de ferro, precisamos de vapores, e por conseqüência pre·
cisamos de fazer grandes, enormes. despesas; Se o governo· não vier
em auxílio desses ·melhoramentos mate ri ai~·;. pode. ficar: certo o Se·
nado que nada se conseguirá, que a indústria há de necessariamente
definhar, que a lei das terras não poderá ser executada .....
Toco neste tópico, 8r. presidente, e lembro ao~:senado que em
uma das sessões passadas eu disse que nenhUim: industrioso vihha .
para o país ratear os• nossos matos virgens, lançar· a .. semente ·na
terra, e ao depois não achar mercado para os seus produtos. A primeira necessidade do país é abrir estradas. Não se podem, fazer todas,· deve-se.fazer asq.ue for possível, atendendo às.:faculdadeà do te·
souro. Ora, se esta é a grande necessidade pública, como é possível
que .não tenhamos em vista a maior:economia? Não d.esejo de ma'neira
alguma-,qi.Je a Igreja, que o .culto divino sofra r. Li com 'grande· atenção,
com aquela compunção de um.fiel, o que.disse .o ;ilustrado'rnetropolita do império; o que disse:ram outrqs bispos: o estado é o mais miserável p,ossível, e mesmo.indecorosô':.'Mas.não se'. faça essa despesa·
com espírito de luxo; e como a catedral da capital do império já tem
uma renda, ou julgava que para. ela pouco eu nada terá o governo
l,

"

I

de

633

concorrer; e se assim é, devera~se tirar da ·lei do orÇamento a gene;
ralidade com que é concebido o § 2.0
·
· •. _,
Como eu .falei· em estradas, Sr~ presidente, V~, Exa:. rire permitirá
que abra um parêntesis em .meu dis.curso, ·e pergunte·,ao gove:tino' o
mesmo que já se .perguntou na Câmara dos Srs. Deputados relativa;
mente à estrada de ferro da Bahia, .isto. é, qual o estado :em que :a em~
presa se acha, . se·já. está .formada·a cor:npanhia~.ou.se, não·:está:' Sei
que um projeto se apresentou na.:·assembléia legislativa de minha pro·
víncia relativamente a essa: estrada; porém nada mais sei: de· posi~
tivo..
. .. -..
· .. i ·• ··
...'.!:
' í:
··
EntretantQ V. Exa. sabe que todo o sertão da. Bahia não ···pode
ser produtivo, não pode dar .a imensa riqueza de· que. é<capaz·s·em que
essa estrada. ou .outra .se faça. ·
, ,.
:·
·
· ·
Acerca da estrada de. ferro que foi autorizada pela lei de jÚiho
de 1853, a do Rio de. Janeiro, me parece. que· puseram tais condiÇõ'es
no contrato que a execução dela ficou completamente à:cortésiardos.
empresários, porque disseram: ·.. Enquanto o .banco não ·fize'r ~descon·
tos a .tantos, se a guerra aparecer, ou sé: tiver lugar outra qualqüer
circunstância que·. for julgada importante, não seremos obrigados -a
principiar a estrada." Mas não entro .nesta questão; se S.· Exa.:. quer
dizer alguma coisa será bom; mas se não. que,,não é objeto dê seu
orçamento.
Entretanto nutro uma dúvida; já ,como jurisconsulto, já como
cidadão brasileiro; e vem a· ser se essas condições devem ser tão
rigorosamente executadas e respeitadas que fique·/inteirarnentEf á
cortesia dos empresários principiarem a obra quando quiserem~· Nãó'
só se impuseram duas condições expressas, mas uma de maneira
tal que pode ser em qualquer ocasião por eles considerada)mportaf1;..
te, e daí.-haver uma questão entre O· governo:·e a empresa. Quase quê
ficou o contrato nesta parte sem ser bilateral, V; Exa. bem vê que
digo -. qual - porque a condição é vaga, que acaba .com· qualquer'
obrigação que . do contrato resultasse ... aos empresários·: acerca ··do
tempo._em que·devem começar a cons.truir:a estrada de ferro, e ao·
mesmo tempo o .governo .a respeitar. esta condição; por. esta màneira
fica atado sem poder tratar com outras ·companhias, o que •seria di.fí·
cii, questão esta :em.que não entro; o fato é que o governo ficou' atado
para tratar cOm outra companhia!.·
· ···.
Agora . V. Exa. consinta que eu feche o parêntesis .. O ·que· é
verdade, é que o objeto é grave; foi a primeira estrada .que sé·preten·
deu fazer, porque a de Mauá está mal construída, segundo ouço dizer,
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.:·:·, O.:SR.r.BAPTIST.A::;IJ)E, GL:IVEIRAdá um: aparte:: , .. ; ;:.':. ' ··:.: '-:;'.:· ::. ·
SR·;;;MONTEZUMAc~ Fói .dispendiosamerífe·,.construída. esta'
e·str:ada;; ·mesmo o·:terreno{ é_: mau,' e. ·á:·:ernpiesai :tãlveZ: não·:tivesse:: oütrct:me.lo de.~cohstruHa~::senã-o:.po'r alh:'Visto.:·que;~não:;:ar cdhstr:uiú pela!
Estr.ela::;Não.. posso.·dar uma:opinião ·ace~êa::disso(ipor.qoanto~não:iexa··.
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quanto: à·:.outra, . ;o;:,góv.erno~deve·.:tomar:cem,:'co·nsideraÇão. o:
e.stadQ dashcondiçõ·es:.::.(Apoiados.). São~ tã'o ~vagas' ·que·"não' ·ficá··bF
later.ado· ;O. contrato nessa~.pad~·, e entretanto está, o:.gover.no ;'com· ~aá
mãos~.atadas; a-;atender crigor.osamente: essas ccoridlçõe·s .;;;.Sómente:to~'
mo:·~~::Überdade,de. despertar: à· atenção:.' do governo .a,,e$s~f;respeito~:
que foi como parêntesis:
·
. <:; 1~•.:
.· ...· ;·.
~~··;"Auxiliar as p.ubiLcações::do~instituto geógráfiáo:·)brasileiro,: com
uma :quanti.a:que não~exce:da:a,2 contO:s:'de ·r.éis~" ~~-· :. : · · ·· · ·• · · '
·... Sr: pres:idente, -jul·go,ique ;'2.;contos é muito· :pouco·~,
· -' ··
O;,SR.: PRE$1DENTE;DQ CONSELHO ~ Esta:'consignaçã·o. não:: é
de:·.:agora~:·
····.·.
..:-:, ... ·L::. ,,·~·.;:.r·... · .·':;::t:.··: . ~. ···,i·· · ·t.~···
,:.:.0·· SR; MONTEZUMA'-·.
É. uma consignação antiga;.·' mas acho
.
muito- pequena'· para ·:aquele: estabel eclmento;: . que·, :julgo. de ·. grande
utilidade para o país; é;~uma·· das nossas: sociedades·: científicas qúê'
pode servir muito· à nossà:·estatística; e :à.ríossa:histó'r.ia·: e .:geografia;.
Verdade:é.·que jáse:instit~Jiu:outra.sociedade de estatística';': ·mas<con·
sidero esta um ramo daquela; uma há de·· trabalhâr c·anjurítari'l:ente
com aqutra, e· talv.ez:que emq:>ouco tempo:.elas-se1\reúnam;·:Mas não
hei de.: ser quem ofereçareménda. ;a ·res·peito>:desta v·erbá;·:façó•i'so:
mente.:estas observações para demonstrar. ao. Senàdo iFboa vontade'
com .que:voto.·pot •. esta'consignação·; tantó voto côm-'boa:voritade ·que'
votaria por.: mais· se viesse a emendar ··.: <:' ..· : : ;·.~ · :'.· :;c.,·
.' . i ,,: ;-:,_,
·: ;:·Nã-o :digo. o mesmo a :respeito ·do parágrafo 3.0: :.uAdcjui'rlf ·âê.sdê
já por compra o trapiche da ilha das Cobras,~- Nãó digo'·'o mesmo;·
porque não estou ao fato das razões de: util'idâde -qUe podem- resultar
daqui. Naturalmente·· o nobre rrii'nistro. do·s, negóêibs ;da fàzehdà dé·
monstrará•.essa.·utilidade, .;porque e~.táao fato··dela;.•. màs-'·eu ·hão· ·sef
se é útil ou·inútil·; e também não ser'$e a-utilicÍ~de'é~tãl' qu'ê chàmê{
o.;governo .para essa de~pesa. :;
· · · >.L ·
:; Também,. Sr. presidente, lembrarei ao Senado a necessidade dê·
\_

'
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se dizer alguma coisa relativamente à quantia aproximada-..que<se deve
despender com essa compra. O Senado, não. pode votar;· a compra
de um edifício daquele gênero sem s~ber pouco mais ou menos .. o
quanto se quer por ele, porque é justamente e·ntão que o Senado pode
bem avaliar a utilidade da compra. Se o preço for excessivo, já se
vê que a razão de ·. utilidade diminui, se o preço for razoáveL a· utili..
dade aumenta; por .isso era necessário que :o Senado tivesse algumas
idéias a esse respeito, isto é, que pouco mais ou' menos se :dissesse:
"Exige·se.tanto pelo trapiche·da .Ilha das· Cobras."
. :
.
Sei, Sr. presidente, ·que esses trapiches podem causar grande
prejuízo à renda, obrigando o tesouro à :despesa que evite o· contra·
bando, que obste o. extra:vio de nossa !renda; tudo isso se. deve ter em
linha de conta, quando se trata da aquisi.ção de um edifício .dessa
natureza.· Mas é por. isso mesmo que deseJo·que o ·governo digapou.;
co mais .ou menos. qual a quantia exigida ou que possa ser exigida
por esse edifício.
' ·
Senhores, o § 14; é da maior utilidade, voto por ele ·com a: maior
satisfação possível. A existência da casa da moeda ao pé :do tesouro público é uma dessas anomalias que creio que não exista em país
algum; além de que a casa é mesquinha, não pode prestar hoje os
serviços que exigem as nossas circunstâncias. Depois que ·o ·nosso
meio circulante se tornou parte em metais e· parte em papel, depois
que se. criou o banco nacional, e que foi ele obrigado a pagar em me•
tais ·O valor de suas notas, é preciso .que o governo concorra. com' o
cunho preciso para que não haja falta na circulação.
Portanto, a casa da moeda hoje não pode ser sUficiente .para o
serviço que se exige dela.
Eu não acho demasia a soma de 100:000$; mas o que me. parecia
conveniente era que ela não fosse feita po·r ·administração, .pa·recia
mais judicioso e econômico que ela fosse feita por empresa .. Há
l?eus inconvenientes; mas uma vez que se estabeleça o· plano· ·da
obra, uma vez que se reflita bem em todas· as condições que devem
ser exigidas, pode-se fazer um contrato que satisfaça completamente
ao fim a que· se propõe o governo.
Essas obras por administração têm sido, geralmente .falando,
mui onerosas ao tesouro do país. Não quero dizer com isso· que os
administradores prep.ostos pelo governo não têm probidade; não, to·
dos quantos tenho eu aqui conhecido engenheiros e di retores de obras
públicas são homens geralmente reputados por· probos, por incapa·
zes de desviar um ceitil dos dinheiros públicos em vantagem própria;
0
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mas é .que há causas, ·há circunstâncias conexàs .com.a administração
das obras:·públ icas: que ~impossibilitam ..completamente :o·. administra.;
dor nomeado·peló.sgo~erno de fiscalizar: com o mesmo· cuidado, com a
mesma atenção com que em particular faria se·acaso· a obra. fosse
ca·nstruídá :por empresa.· O:· que· digo'':relativaihiente:.áb': Brasil: é regra
geral, conhecida em.todos:os:governos, e geralmente.todos·eles fogem·
'
'
.
'
' '
' f
das obras feitas por administração.: Não tivemos msmb.a'qui um exem··
.pl.o ,a. respeito da .reparação: da ·nossa casa?é Creio'·que despendeu-se.
nisso uma; som ma .muito maior do . que.· ·aquela que: .se devia .ter des::
pendido;se acaso .a obra ,fósse feita por empresa.·· E;se·algum dia· se
lembr.ar o· corpo· legislativo: de .ter ·um palácio;::no.qual funcionem. ar:r~·
bas·as;câmaras, e .s.e:determinar.. que.a obra seja feita:: por-administra·
ção •.• nem com 200 .o.u ·300~contos de ·ré is se ·poderá obtér:uni 'edifício
que se obteria corn menor .quantia se a .obra fossecfeita.· por empresa~
. Se ficarmos··aqui, :é N.erdade, já teremos terrerió, creio. que é pró·
prio nacional o. terreno:. adjacente. É também , es:sa despesa; que se'
pode.ria:dizer.essencial para o império, mas .de.queninguém· se ·lem·
bra, porque não é possível: os dinheiros que se haviam de despender·
com uma casa para as duas câmaras pode ser aplicado pará uma
estrada...
Senhores, nós devemos fazer o mesmo quefez o negociante mo·
desta que tem ambição de ser rico, isto é, nos primeiros an'os do seu
comércio faz todas as .economias· imagináveis, emprega todos os ca·
pitais e todos. osJucros' desses capitais em produzir novas riquezas,
para que depois~ se veja .habilitado a gozar o fruto de seu trabalho-.
Há um· provérbio mesmo. no comércio que explica isto: "Para ser rico
é prec.iso, muito trabalho~. mas para ser muito rico ·não é preciso tra·
balho nenhum·;" O vent~. permita~se-me a,.expressão, ajunta as pa·
lhas. Não há nada que se oponha a que aumente· a riqueza -de· um
homem· colocado em.. certa .posição, fazendo ele ·apenas pequeno ·sa·
crifício; Nós devernos fazer o mesmo, nestes ·primeiros anos; deve· ·
mos. prescindir de. muitas: despesas, 'devemos (ter semprei
em vista a
.
.
economia, ,porque :depois·:, teremos todos os gozos, satisfaremos as
necessidades públicas, olharemos para os empregados . que não ti~
verem-.os meios .precisos para guardar~~ conveni~ntemente :a sua posição, olharemos para sucts famílias. Mas: é um sacrifício a que todos
n.os devemos .sujeitar, não há outro meio; pois :se as circunstâncias
p,aculiares.do país o exigem, por que motivo não ·o havemos de fazer?
Eis, Sr. presidente, pouco mais ou menos o que eu tinha de ofe·
recer à consideração do Senado relativamente aos parágrafos que sé

637

·discutem. ··oesejo:explicaçõ·es ··:relâtivamente·.·à. catedral::do: impé·rio,
desejo ·ec·onomi.a ·a ·resp~ito ·das::outras',•:,voto pela<verba')-do::':iristituto,
e voto igualmente.: pela: verba· de.:too: c·bntos:. paraJ~r·.:construÇão;:da
casa da moeda;,·qtre:. é urgentíssima.·. :: ...... · , :::"; '.:: .. ·. •: ·-~~·u~·:·~
O SR .. VISGONDE -DE ·PARANA (Presiaente :dotGonselh'o). ~,Da·
rei'. prime iramente: :aquelas· ' informações ·:~que· >posso ' .•respeito r: das
estradas de ferro: ·da Bahia e do· Rio i~de• ·Janeiro·:· ·1 ~~ !. : ••• :i\·:;1 ::•.i·1 J ·:•:r;i:!
Pelo que toca ·à da Bahia, não.:consta,~ que: ·esteja cômpanhiá:cór.gariizada para· a execução desta, est~ada,. porém· há esperanças-de>qàe
.COJ'!l uma· garantia adicional do jurorque:::fói ~.votada·.pela assembléia
-daquela, província !Possa o empresário, conseguir: :organlzá-la :1 ,.Houve
em. Londres alguma dúvida •a respeito·~dadegalidade ·dessi:·garantia
concedida pela .assembléia provincial·; ;o gover'ribLouvru: a ··e·ste :respeito
a seção do :império,·· e 'já s:olveu as duvidas···que. :se· tinhainrsl.lscitado.
O SR. MONTE:ZUMA ~ DecidiuJavoravelníente·?·. · :\·:,;~: ;1 c:.;::. ·
O SR. PRESIDENTE :DO CONSELHQ.:_-:-;~.Siml senho·r.;.:Portantó:'é
de esperar que o- empresário possa. com ·estatgarantia 1adi'cionat:'·organizar.acompanhiéi. .
···
. '.·.
.•.· .. ::,:::'.:c;(,•?,·L:
O SR. MONTEZUMA ~ A custa dela. · . · ·
:: J
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Ela adiantava as despesas,
mas no caso de que afinal deliberasse não -·construir ;o· caminho, o
governo tinha de indenizá-la; por .conseqüência· parece :que·, . n·ão.i pe•r·
derá o governo em mandar adiantar· este·· nivelamento; ~ou 'ai::cómpanhia constrói a estrada.e há de pagar :essas despesas, ou:não:a;:cons,..
trói, e nesse caso: não tem de as pagar;~ sempre O· gõverno·~teria·· de
carregar com está despesa segundo ·o· contrato .. Q.-.sr J, ministro :do
império está disposto, logo que tenha os engenheiros hábilitados··para
proceder ao nivelamento, a adiantar esse trabalho. É- quanto posso
informar a este respeito~
1·,'. _, ~.. •
• >
:,-i :. :~. · . . ... :: ·
.Pelo que toca ·ao objeto que se discute, :tenho:de)dizer~acerca
da construção da Gasa da moeda que. também julga qtie :·as··obras 'fei•
tas por administração por parte'do governo ou de. grandes éompanhias
são sempre mais :cara_s; portanto, se .for· po·ssivel que .:esta: .obra :da
casa da moeda se:execute ·por empresas ·.não duvidare.i admitir:·:.·:~ .i·
Pelo que toca à. aquisição ·do trapiche da·· llhai:,das ·Gobrasc:devo
dizer que não estou na deliberação ·de· adquirí·lo, já;:· qualquer- :que
seja o. preço. O trapiche pertence· a diferentes herdeiros;:1por isso
dá-se a possibilidade de ser comprado, porque talve:Z:-S"e fosse ;de:·um
só dono não se desse a mesma possibilidade. Por este: trapiche tem
o governo pago uma renda de 10:000$, e. é :vantajoso este pagamento
I
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porque o produto das armazenagens. é ·superior a:está ·renda? Sem
dúvida esse trapiche:é, .útilà~:aÍfândega, e. convirá adquirí·lo;· mas ·no
caso de que passe a autorização não o farei senão em termos razoáveis, tanto quantO.. o posso fazer..·comvantagein do·tesoúro·público.
·: Pelo que. re~peita à cónsignação.para o ·instituto,. :tenho:~de ·obser·
var que desde:.1840· parece~me que se.·consigna:·par.a~··o instituto dois
contos de réis. O ano passado·~par.a auxiliar: algumas publicações:útels
que o instituto; trata de fazer. se jülgoú convéhiente:;êlevar ·éstá consignação de doiS" .contos ·a,: quatro,; e passou'.esté ,;aurrâent(f em um
artigo aditivo·; ;Este ·ano·:na· orgafJizaÇão: do orçamento pelo ministé·
do:. doJmpério; devia-se. ter .consignado' desde. lógcf. ós' quatro c'óntos,
o que dispensaria o :artigo aditivo: de que· se .~trata, mas ::não; se·, com~
pree.ndem senão \a ·consignação anterior, 'não. ,se fizeram .cargo ·de
pedi-r a consignação adicionaldada o·. ano passado em um.: artigo adi~
tivo. Es.~a· falta .é que se reparou· consignando· estes :dois contos.
Parece-me que é suficiente esta soma e está conforme·.:com as reclamações·. '.do .instituto;_ julga~se:, qu·e .a soma de 4 contost é suficiente
para se fazerem as ··publicações de ··obras que ;não~. estão ai rida irri·
pressas.
Quanto aos paramentos das catedrais, ·é uma. despesa· que se
tem tornado necessária;. por. isso que todos· os paramentos da maior
parte das· Sés do império :estão lacerados .. Antigamente: estes para·
mantos eram fornecidos .pelo tesouro ou pelo··rei; é necessário dar·
alguma coisa·para esse.objeto .. Concordo com o nobre senador q~e,
vistas as necessidades ·que temos de p-romover. as estradas,·.a :navegação, objetos que podem fomentar a indústria do país; é necessário
que estes .fornecimentos .se. façam· o mais: economicamente possível,
e esta me parece ser:: aintenção do Sr. ministro·' da justiça, 'reparan·
do-os vagarosamente, não dando .·Jogo paramentos~ de· grande ;custos··
a todas as Sés, mas qcorrendo àquelas que tiverem mais necessidade,
e suprindo só o·:mais indispensáveL.: É: o que tenhc(a .dizer. ·
. O SR., HOLLANDA·CAVALCANTI ;._Parecia-me; que o artigo não
teria nenhuma impugnação,:.que.·.nãohaveria nada'·a:::dizer· sobre ele;
mas como se.temJalado.alguma coisa, deLmais alguma atemção;··achei
que alguma matéria é digna de ser Iey~da: ao :con~ecimento do Sena·
. do·.: Não digo :que as outras> não o .devêm :ser também, mas há' uma
que julgo ·ser Jmpo·rtante, e que. ·faz~me lembrar: uma disposição ·do
regimento que não sei se devo repetir agora: . ·. eu. queria· fazer. um
artigo taditivo ·ao. régimento, mas nã9 o. anunciarei\ neste momento;
será· para outra ocasião. . :
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Sr. presidente, neste artigo. (Lê o artigo). Ah! . . . eu cuidei que
.se tratava do art. 13, era do art. 13 que: eu queria falar; mas não se
trata dele.
O SR. PRESIDENTE - O que está em discussão é o art. 11 . ·
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -·Eu ouvi falar nos contratos
das companhias para as estradas de ferro; não sei ·se V~ Exa. ·me
permitirá dizer alguma coisa a respeito..
..
O SR. ~RESIDENTE D.O CONSELHO:..-.. Foi um· parêntesis. ··
O SR. PRESIDENTE- Foi apenas .uma pergunta que o honrado
·
membro pela B.ahia dirigi LI ao Sr. p·residente do conselho. ·
O SR. HOLLANOA CAVALCAN.TI - Bem, eu cuidei que· havi·a
alguma coisa no artigo, porque também queria dizer alguma coisa
a esse respeito. Eu queria falar. sobre o· :art .. 13. V. Exa. me . dará a
palavra quando .ele entrar em discussão.
Não havendo mais quem peça a. palavra é posto o artigo à vota·
ção e é aprovado.
O art .. 12 é aprovado sem debate~ · Entra em discussão o art.
13, reduzindo a 5% a taxa do juro· do empréstimo do cofre dos órfãos,
etc.
O SR; HOLLANDA CAVALCANTI-.Aproveito a discüssão deste
artigo para chamar a atenção do ·nobre ministro da fazenda sobre o
que eu presumo que ocorre acerca destes cofres .de órfãos. Devo
dizer que aprovo a disposição do artigo, acho-a justa, mesmo com
esta. redução entendo que os órfãos são generosamente pagos; a se·
gunda parte .do artigo não é objeto de lei,.suponho que isto é o mesmo que a escrituração do tesouro.
Mas ocorre-me uma observação; não estou bem .informado; chamo a atenção dos nobres senadores que têm sido juízes dos órfãos
e presidentes de província para uma anomalia que eu desconfio que
existe, talvez não muito longe da capital do império, a respeito dos
dinheiros dos órfãos. Eu suponho que os tesoureiros dos órfãos não
têm nenhuma porcenta~em, nenhum emolumento desse encargo, e
digo que por interesse dos órfãos nós devemos .renunciar a. esse fa·
'(Or; cumprida que os tesoureiros dos órfãos tives~em · aquilo que
·
têm os demais tesoureiros.
Sr. presidente, eu não desejo tomar tempo à casa. Se estas
minhas observações não são exatas, se não estou bem em dia neste
negócio, qualquer aparte que me informe me contenta. Eu pre.sumo
que os tesoureiros dos órfãos pão têm nenhum emolumento ou per·
centagem do seu trabalho, a pretexto de ser um ato de utilidade e
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beneficência, 1mas o que ocorre, segundo as minhas pequenas lnfor~
maçõ'es, é que ninguém quer ser tesoure.iro dos ôrfãos; e por;.conse·
qüência o juiz ou. a autoridade competente nomeia·um tesoureiro. in·
terino; o tesoureirO interino não tem fiança, e :OS homens sem fiança
têm comido muitas vezes o dinheiro dos órfãos· .. Por isso ~igo. que,
bem. longe. de que . ter esse favor, é bom dar... á tais tesoureiros uma
porcentagem para 'que se torne éfetiva a nomeação dos tes.Qur~iros
com fian'Ças da leL
. ...
.·. · .
.• . . . . . .
. .. ,
Na ocasião. em que a assembléia geral·t~ma em consideração
esta redução que' julgo' tão }usta, por que não há' de ate'n'd'él' a ess"a
óutra .parte?. :Isto é. urna dispo.sição geral, compreen.de todos os .mi·
nistérios," e não só.O.-da faze.nda.
·
· ·.
·
·· ·
O SR. 'VI,l\NNA dá urn. aparte ..
O ~R. HOLLANDA CAVALCANTI ~Eu estarei mal inf,ormado,
não saberei bem da matéria, mas desconfio que há alguma coisa.
·O SR.· VIANNA - É exato.·
·
· ·
··
.. Então pôr que não se provi·
O SR.HOLLANDA CAVALéANTI·-·
dencia? Eu n'ão ouso apresentar emenda, aprovo· a dispOsição;· com
efeito a redução ê justa, mas lembro este benefício. aos órfãos, isto
é; que haja tesoureiro efetivo para se preenchererit os requisitos que
a lei exige~
. .
.
...
O SR. VIANNA - Iria· muito longe a despesa. ·
nã«? sei, tenho ouyido
O SR. HOLLANDA CAVALCANTIdizer que alguma coisa há mesmo não longe daquL Os nobres sena·
dores que já foram presidentes da província· do Rio de Janeiro ·talvez
pudessem saber disto; mesmo o nobre ministro da fazenda já o foi ...
Não há tesoureiros efetivos dos .órfãos, há sempre os interfnos, ~-e.
essa interinidade tem sido prejudicial' aos .ód'ãos. s~ ·a de~e~i é·
m__uita arbitre-sé uni quan~itativo razoável; .êu., não,(u~r~_Ja~~t~-.
çoes, quero pagar o trabalho de cada um, quero fazer com --que ~~·
torne efetiva a disposição da lei, que se acabenJ as interinidades:·
Eis a única observação que·me· ocorre a fazer neste art. 13.
O. SR~· TOSTA __;:Desejo submete.r .uma obs:ervação · ao .horiraclo
Sr. ministro da fazenda sobre o artigo que 'se discute, e ê que, obri·
gando•se os órfãos a recolher o seu dinheiro aos cofres públicos, me
parece não ser d~ muita eqüidade. . :-~xigir-se que recebam um juro
menor do: que a lei fixa para todos;· Óra, por.·ouha p~rte, se conside·
rarmos a despesa que com isto se poupa ao Estado, me parece que
não vale a ·pena diminuir o juro de tal empréstimot' porque essa des·
pesa, ainda que o capital chegue a 1. 000:000$, ·não' excede de 10:000$
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dos: D.eputados: que ·as r_~ndas .· ".. ~-:~deixarei isto· ipara. outra .ocas i.
p·or: agora :bastáco rque· acabo :de ·~dizer.·,: ·., , '
:t. : :
, , ·, ''/ , )
O·SR:·VISCONDE o·EPARANA·:(PresidEmte do.•Conselhol·~~
presidente, tenho primeiramente": de ·responder. :.às ··observações~
nobre senador por Pernambuco'.' •1:.: verdade.;:que os ·tesoureiros ·~
·cofres: dOSi':Órfãos~>têlTl :servido; gr,atuitamente, é;Ner.dadé: que.·· nas
.voações: grandes e.:~ ricas ·.()nde..:é necessário freqüehtes: ,_vezes abri
cofre-. dos :órfãos •.par.a ac•e_ntrada.-.e :saída: de.:.dinheiros há ·dificuld_
em achar..tesoureiro i ·eu ·mesmo.· experimentei .essa .grande :dificul~
de. sendo·:ouvidõr.:desta comarca• e tendo necessidade. de :fazer nom
ções...
.. .
· ........•....:. :.'•.·:: :o:· ·> :·: ...::.
· '··.··Eram neces·s'árias:·as maiores .súplicaS pará se :obter que algw
se res ignasse1 a:isso ~· Recentemente. na ·.cidade do Rio de Janeiro
tesoureiro que já·~servia: há:anos·.com .grande .capaci.dade.•e com·gr
de proqidade, sofrendo um desfalque entr.egou o dinheiro e não.q
continuar a servir. :Não1:;se: achando<::quem ·quisesse. substituí-lo g
tuitamente, ·:teve: o :gove~no de· dar este encargo ao tesoureiro
trono, dándo-lhe uma gratificação... ; ··
·. Parece-me, Sr~ presidente,< qúe •Seria de /conveniência que·
todas ·as. povoações em·:que. o. :Jugar dé tesoureiro tem essa import
cia pela freqüência· com· que se abre o cofre dos órfãos para entra_
ou safdas de dinheiro, houvesse :possibilidade ·de dar gratificaç[
que recompensassem·õ~traba:lho. que· têm os tesoureiros; mas r
me parece agora oportuno que se àcorra este ·objeto, que deve
considerado; e chamarei.sobre ele a atenção do meu colega de rep
tição da. justiça; . . . -· . .
· · ·
Pelo que toca à taxa do juro consignada ~este. parágrafo, de
dizer que eu não teria.dúvida em concordar que não entrasse par_
tesouro o dinheiro pertencente· aos órfãos. com. a "obrigaÇão de pa~
o juro de 5%, .sé:por;vehtura ·eu não~ entendesse que assim fica mu
melhor garantiâo:este·~cdinheiro do: que .•:se ahdasse:.por mãos pa
culares. · :· - ·- :'_::.. ::. ::
.i·
-·
;,
_,
Apresentou •· o nobre .senador. como um,a- grande desvantagem p_
os órfãos ·.esse ..pagamento . de· júro .de s~io; mas· devo recordar ·q
pela ordenação do reino. o dinheiro dos· órfãos·era:maridado· recolt
· à· arcà ·para -aí:Jicar parado. ··AigÜnsjuízes.· sem· :dúvida algumas 1
.zes oü descuidavam fazer .arrecadação: desse di'nheiro que :ficava
poder dos. tutores•sem~:vencimento de·.juros, ou·. odavam aos parti c_
· res, anti'gamente ·ao juro·de 5%, :que era a .-taxa. legal, .e 'depois
··
juro de 6%;
I

,

1
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Ora •. esse dinheiro dado aos particulares não pode ter as mesmas
garantias que o dinheiro dado ao tesoureiro; .e: a pflova é que o tesouro
tem tomado dinheiro a 4%, ao passo que as letras dos negociantes
mais acreditados descontam-se a 7% no banco ..
Acresce que o tesouro tem seus empate ..
Esse dinheiro ·que vem dos lugares do interior desde que é en·
tregue aos coletores até que chega. aos .cofres das tesourarias gasta
tempo, e este empate corre iriteiramente:·por conta d9 tesouro, por·
que os órfãos vencem juros desde a data .da. entrega. do ·dinheiro aos
coletores. Deve-se portanto ter· isso em. consideração; e não impor
também ao tesouro o ônus de pagar 6%.
.'..
Creio que os órfãos ficam muito bem .pr:otegidos: garantindo-se·
lhes esse juro de 5%. Se se ·executasse a. ordenação o dinheiro não
renderia· coisa alguma .nem no tesouro; nem. na mão dos· particulares,
porque a estes· não podia ser dada.:.
Disse o nobre senador- que vamos alterar. a taxa do juro;. não,
senhores, a taxa do juro não é de 6%; o juro..· é convencional, pode
ser de 6 de 5 ou de menos. Nesse caso os. órfãos. rião têm quem
.por eles estipule; e o corpo legislativo estipulando 5%, quando na
ordenação não se estipulava coisa alguma e se mandava arrecadar
o dinheiro para ficar empatado, protege .. suficientemente :OS órfãos.
Se o corpo legislativo, em vez de querer que esse dinheiro seja .dado
ao tesouro, quisesse autorizar o juízo dos órfãos:a dá:-lo aos partícula·
res, podia alguma soma ser mui bem colocada, e os órfãos receberem
integralmente todo· o capital e um. rendimento muito maior, se ·um
juro maior fosse estipulado; mas, atendendo-se aos. riscos que .em
geral esse dinheiro podia correr em mãos particulares, sem· dúvida
·reconhece-se que os órfãos ficam muito mais protegidos a~seguran·
do-se-lhes o juro de 5% pelo tesouro público .. ·.
· ···
Julgo que é de eqüidade que o tesouro público não .venha. a
pagar aos órfãos um juro superior àquele pelo ,qual ·pode obter di·
nheiro na praça, devendo-se ter em vista o empate de que há: pouco
falei. Portanto me p·arece que se deve manter a disposição que foi
consignada pela Câmara dos Srs. Deputados•, porque ela· é justa, protege aos órfãos suficientemente.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTl- Quero que o nobré ministro
se recorde que a minha opinião não foi para a gratificação, foi para
a fiança. Gratificação sem fiança é pior ainda aos- órfãos. ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ~ Há .fiança na ordenação?
O SR. MONTEZUMA - Quero unicamente perguntar ao nobre
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ministro se há· ÍJ1CO[Jveniente.s em que em.vez de:·se levar o dinheiro.
do~ órfãos. aos tE:).~.qurei~os.• ~e leve logo aos c.ofr.es,doJes.ouro. · . · ..·. ···
. O SR ..PRESIQENTE~oo:CONSELHO -.Por•causa ·dos::assentos.
O SR. MQNTEZUMA.~Se.se:vai fazer .noya escritur~ção .... ·. .
O SR .. PRESIDENT;;;D.Q G.QNSELHO - . r;scrituração.do t,esouro..P SR. ·MONT~fZUryl~ :- .t· .ó qpe ,eu digo; .~e se .v.ai fazer· essa
escrituração espe.cial .~ebaixo:d.~. uma rubrjca :-esp,ecial, que se diz
de - operação de crédito,;- eu não. acho inconveni.ente em·que o.
dinhei~O, em. Vez de: ser Jevadq:aO cofre:; dos órfã()S,, seja Jevado. ·ime7.
diatamente
aos c.ofres
do. tesouro.
Por esta
..Jorma,·
.
.
...
-.
.
..
. na corte e nas.
capitais de proví!lcias; .deixaria de haver . .tesoureiros; as .. fórmulas
.par:a ~s entraqas, e~~aíd_~~ ~rarn ascmesmas; ~~orne parece .que .haja
grande inconvenient~ ~ Agor~ pelo que diz respeito.; às localidades,
creio que podi.a o di~heirq_ser arrecadado. pelos coletores. Isto talvez
hoje .iá se faça.
.
..
. Por conseqüência. não é necessário cofre dos órfãos; e· fica o.
dinheiro dos .Órfãq~. "Tlàis.. garantid~, em .uma repartição só, .sem
haver necessid.ade de se. pagar ordenado aos tesoureiros, de se exigir deles fianças, d~ ha,ver uma ;.escrituração diferente daquela que
o tesouro faz. Nem pod~rá haver algum aumento ,de .trabalho; e se se
atender bem. à ,utilidade que resulta de tal método, esse aumento
de trabalho deverá se.r considerado de pouca Importância.
O que creio, Sr. presidente, é que de dar-se ordenado aos tesoureiros não resultará guardar-se melhor o dinheiro dos órfãos; disto
é. que estou convencido,
porque os acontecimentos desastrosos que
.
.
têm tido lugar a .re~peito dos dinheiros públicos; com os tesoureiros
de certas. ré partições, ,não.t,êm provind9 de se não dar a esses tesoureiros suficiente ordenado. Os ·inconvenientes. provêm de outras
causas ..
Com uma escritu~ação especial e dinheiro dos órfãos fica muito
mais garantido. Na. Ba,hia, Pernambuco, Maranhão, e outras capitais
de províncias, por exemplo, que dificuldade há que· o dinheiro dos
órfãos entre paraa t~SQUraria, que o tesoureiro geral haja de arrecadá-lo, e se respqnsabilizar por ele, ·da mesma forma por que se responsabiliza pelos dinheiros do Estado?
Agora,. fora das ê~pitais ·das proyrl)cias au anuiria a alguma disposição especial .. Sr~· ·.presidente, V.· Exa. me há de ter já ouvido
qizer que não admito a simetria em legislação. em um país cujas .cir·
cunstãncias não são as mesmas em todos os pontos dele. Se portanto não aparecesse inconveniente no que proponho para a corte,
,
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para·· as capitais das províncias, ·para as~ grahdes-"povoações, -e' sb.;
mente -aparecesse· inconven'iente' pelo :·que<:~respêitá:· às'·vil~s; . ,;~tC';;;
julgo que se deverá ·adotar umà: leg'ishiçãõ::esiie'êfar ipár~<es$es luga·
1
res: não acho nisso 6 ·merios ·inconvenie'rite,- é :S'e 1ÔS::há'(•àplane'·'sé essa
dificuldade, e acabe~sé ::com o ·cafré':'dos :óriãoi:· ':·~:; ··::~ :: · V. Exa. 'deve atender·a ·outra>circunstâhéia~ vem ·a ser que. o
juiz de órfãos ·tem um dia •quas·e ·perdid(i'há'tàdmfniStráÇão:dá.]U'Sti'Ç'á
somente porque é··ob'rigâdo ·a :dar: esse dia· pâfá'· à éntrád~{·e . 'saíd~r dô
dinheiro dos ôrfãos; 'ora' essas entradaS'' e! saí dáS ·'dê'sápárécerfam
uma vez qüe o dinheiro entrasse irnédiàtam'erit~ :párá 'os~ cofré~{do
tesouro, porque ··as precatórias 'uma \iéz·;i,iêgaliz'àdás'fa~se:.:. cofri'::~las'
receber no tesouro; ,e·m uma-· palavra,, estabél~êef-se4a' 'Lmi' regulá~ ·
menta. mais oU rriénos··:c'oriforme, riÜliá ,OU ··men_a"S·::·àpropri'ado~ 0' qüei
é verdade é que ~nos· :sábados· não S'e· pódêibBte(àquf'nal·COrte'desp'à~
cho algum do juiz de órfãos, salvo quem quer ir ao-~fesoüro;· :onde'
nunca se nega esse. digno magistrado, que ;:sem_ :·duv)da ~me-rece. que
quando se fala nele se~comernore' sempre ó 'rr1é'ritô'·dé'~qüe'· é ôrnàdc}:
· · Quanto ao -mais, Sr.: .presidente, hão· possô deixàf "dé.áprovar
a medida do gmiêrno. Seria bom dar- um jurá· ma'for aos''Ôrfãtls,"mas:
note o Senado que hem ·todos esse's órfã.as· são pes·soas 'inise'ráveis
pelo que diz respeito à fortuna; são· muitos del'es'pes~oas rica~( qU~
têm grandes haveres; ·portanto a resp~itó deles''não· se podià dar o
princípio da eqüidade ~
-~·
:::- ·: ·
·. ·
· ·
Enfim, tendo eles dinheiro nos cófres tpúblicos~ ·:algumá coisa
têm: e o Estado não pôde dar um juro'·malor do··qüé·aquele peloqüal
pode obter dinheiro nó ··mercado. o· gov·er'nó>póde·:obter por menos,
tem emitido bilhetes do tesouro com friéncif prêmio~ porque motivo
há de ser obrigado a pagar 6%? ·
·: .,
Creio que foi um ato de eqüidade praticado pelo corpo legislativo
quando mandou dar:aos órfãos um jüro::ae 6%,p6ri:iue,' ria fôrma da
lei comum, podia· o--dinheiro ficar erl1 caixa·s:err1:·produzir ·re-ndimento
algum. ·
·
· ::, .:;· :·: · .· .· · ·

:e

1

V. Exa. sabe que o· dinheiro dos~· ausentes. não' vence juros.:
Pode·se dizer que ·O dono dess'e:dinheird não é''éôriliécido;· mas ·seri··
do conhecido só depois, segundá as regrás ·e'strit'às dá justiça, não
sei porque não se daria aos ausentes também :·um juro qualquer. E
se se apelar para a eqüidade, tratando-se dos Órfãos; tambénl'se
devera invocar a eqüidàde ao menos em favór -do·s· ausentes. Po·r~:
tanto conformo-me com a deliberação toniada:·; e, :comO ma.téri·a···co~·
nexa, pedirei vênia aos nobres ·senadores que querem que não· nós'
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apartemos hoje em: coisa alguma do que se discuterdesejo despertar
a atençãor do' Senado relativamente.a uma reforma: queljul'go~muito.
útil' fazer~se·:.na institu'i'ção'·dos··.nossos. _banêos. econômicos;,.()u~~caixa·s
econômicas; Eles ·não.':podem existir como ·estão;. em verdade devem:
ter· também um ;juro·~ fixo do governo ....·Deveni · ter: :uma:>leg.islação
·apropriada que vá de acordo com· esta que agora se ·r éstabe~c~~ ·dé
5% de juro dado;pel,oi dinheiro'tdos :órfã'os. ; ·.,· :·: :
, · :': ·, ·
Portanto •. Sr.:·pre$'idente,.adoto··o . artigo,· e· charrio,a·atenÇãb do
nobre ministro relativamente a este pontô que' talvéz·:possa ser;:.pro~
videnciadó>por >meio de .:·um-· regulamento, autoriz-ando-se :o:-.: governo
para assim decretas, .revogandó~se ·a~'~tú que ·âefer·mirilfo":contrário;:·.
O SR. VISCONDE DE PARANÁ (Presidente db' ··Çonselho):•:.:.:...: s·r~:
presidente, 'não: me':.;atrevo· a': exclUi!· a.idéia do· nôbtê'\senaâor.~ que
me ·parece digna::dei;:ser adotada, ainda, que· à !pfirrfein3'·!vi'stá::apré~
sente alguns inconverliente·s·..
··
· ' .. · · · · ·
·>
:··'
O:Juí:zo de:· órfãos: tem a~· seu·· cargo .:fiscalizar os· dinheiros. dos
mesmos ·órfãos, vél-ifi car.~ suas >entradas ·e- saídE1s·. üra; a adota·r:se · a'
idéia do nobre' senador, ir-se~á:onerar:otesoi.Jro ae·tal' ~órtê'quésé'rá
necessárió àumentàr ·o~ número de· empregados pará:poder . sêr feita.
essa es·crituraç'ão _:especial para·. cada· órfão; Aléni dissO.. nem ~todO '0
dinheiro do cofre dos' órfão·s··acha~se em estado dé ser posto :àfjúros;
entram·muitos' dfnheiros·que:têmde· saifpàra: liquidação."de<heranÇas;
só depois qu·e.. estas. são rJiqüidadas ·é que esses dinheiros ·vão ·ao
tesouro, é que ficam em estado de·serení considerados' como capital;'
e seria'ocupar' o•tes·aurci' com··uma .·escrituraÇão :inútil e ;onerosa, se
elé .tivesse de dar entrada 'é: saída' a todas essas quantias. :. )• .
· Portanto; ·digo" que a i:déia do nobre 'Senadór 'podé ser estudada,
mas à ,·primeira· vistá apresenta es·ses iricol1ven.iefrites;. t.objétó '·que
pode ser considerado;• mas·:.que ·não pode·:·ser·· ·adótàdo :-d~sde ·já.· ·'
o SR.· ·MONTEZUMA· ~-É··s·om'ente··pàra uma :··explicaÇão: que
tomo a. palavra·. Não lembrei a idéia·. para que seja-'··apr6vada irhedia·
tamente:;::porque sei:-:-que, é indispensável um !regulamento;'. e talve·z
seja' preciso::mesmo: urn ato do corpo legislativo; 'ma·s "cF'ctue digo •ê'
que a 'idéia tem vanta·gens :muito grandésf-·que:Jpodem ·ser> estudadas~
que .podem ser adotadas':e··produzir: muito 'bons: resultadas·'.·· · ·· ·. -~,
. Presentemente já se ,pratica isto ·a respéito·•dõ' dinhe'irô dos ór~·
fãos, isto é; já os ~oletores~·recebem :esse dinheiro. Portántô podê~sê'
propor. um ato :legislativo revogando a: lei 'quê· criôü os·:tesôtir'eiros~·:
se é que .tal let existe, e assim os dinheiros dos órfãos hãi:Fdérficâr·
melhor protegidos.
· ·· ·
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Aqui está o que eu digo, não proponho nada já; seria realmente
faltar ao bom senso vir propor um objeto desta ordem por uma mera
emenda. O que talvez. seria convinhável era autorizar o governo para
isso,. a fim de ter em atenção a legislação existente, porque sem:
isso não poderia estabelecer artigos de regulamento contrários· a
essa legislação.
Creio ter explicado suficientemente o meu pensamento.
Não havendo mais quem peça a· palavra. julga-se a matéria dis~
cutida e aprova~se o art. 13.
Entra em discussão o art. 14, que diz que a disposição do: art.
0
5. da lei n.0 683 de 5 de julho de 1853 compreende desde já o fundo
,
incorporado. ao Banco do Brasil.
·O SR. _TOSTA-. A disposição do· artigo ·de que se trata foi
indicada pelo nobre ministro da fazenda no relatório que apresentou
este ano ao corpo legislativo. Creio qu~ o favor -que o nobre:· mi~
nistro quer conceder ao. banco para que o . seu fundo incorporado
não seja sujeito ao selo não é necessári~ na atualidade; ·porque. está
provado pelos fatos que o banco tem dado suficiente lucro aos seus
acionis~as, e que as ações têm achado compradores ainda mesmo
com o ânus do selo sobre o seu fundo incorporado. Por conseqüên~
cia, para que fazer a esse estabelecimento .um favor que ·ele não
pede? Aceitaram ·Os acionistas a incorporação do banco sem este
favor; e eu entendo que agora, uma vez que não o pedem, ·não há
necessidade alguma. de o conceder·.
Mas, julgando eu que este favor não deixará de ser concedido,
visto que foi e é advogado pelo Sr. ministro da fazenda, ·e o orça~
menot não pode mais tornar à Câmara dos Deputados em conse~
qüência da estreiteza do tempo, limitar~se a pedir a S. Exa. que te~
nha a .bondade de esclarecer a redação do artigo.
O artigo diz que não fica sujeito ao selo o fundo incorporado.
Ora, será o ato de incorporação do fundo que não fica sujeito
ao selo, ou. serão também as diferentes operações que ass(3ntarem
no
fundo incorporado? ,Entendo que· o nobre ministro da fazenda quer
.
que o artigo se refira somente ao selo que s.e devia pagar· no ato da
incirporação dos fundos; mas o artigo, da maneira· por que está _re·
digida, parece compreender muito mais, e por modo que as transfe· ·
rências de ações, que. até agora estavam .sujeitas ao selo, pode~se
dizer que doravante não o serão mais, •porque fazem parte do fundo
incorporado. t uma disposição tão ampla que', no meu· pensar, pode
dar ocasição a dúvidas; por isso, não podendo evitar que o artigo pas·
.
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'se;;ao:;menos:·faço ·esta :obser-vaç-ão; ao ·nobre miriisfro;-=par.â:ctuê S;:;Exa;
haja de esclarecer a matéria; e creio que faço assim iumn·serviÇo
concorrendo para :.qu-e':desdtf:já)fiquenfsóltas ·as'1dúvídasqqueépoderão
ocorrer- e que o:tesouro:·teria~:-que·'decidih': ··: : <
· ·': .: ·.: .~- ·
.:Ora ·Sr r-;: presi'dente, :aô: ::passo :.)qüé· o:'. nõbre <''mi ni-strc)-::. :êóncede
Jllais este favor ao banco, que já não goza de·.--poúcô, i:n:ão'irséi:'se:l·s,1
·Exa-.·: nutre;a·:ophiião:d'e<qüê as -mà'js,:soétêdádes:.)n·aoJsólnãofme'recem
favor semelhante, mas até não podem constituir-se de< ·modô ·que·
estabeleçain~alguma~·cancor.rêriClaiàquéle-estâbehfCiim'éhto, íchegandos·e.:até' ·O ·:po·nto .· de:·qü erer ··:n e·gát.:s'êr fãs fàssOciáÇões; ·cõmàndita·ri a~1 O:·~ di·
reito:.de':div-i'dir-~~os::.seus:~cap"itãis .à'm,::ações)::n;:·;;:.r:(Y; o~>::cc
..
':
:..Gteio:.que tem ãqÜi :cabimehtó·::fálar rda,;h1teligên·cia'::?qüe":·se: deVe
dar .:aoicódigo comercial:ace'rca·-tleisa' ;quéstãOi Cque.. fó(;"súséitáda p'elo
nobr.ensenador: pero:Rro· d'ê" Jah'E~iro-}: :':'- · ':;;; .· : <: '"·.> :: · ~) ". : .\~i ·· ::-. ::···:.': . ;:·
· '< .:Por:·atgümas:.pãlavras -qüe ;-particúlarniente·:othii:1d6·~sr:.. ministro
dà:·:fazenda,:paràcetJ-mé'·que s,~: Exa:_:::; entendia: rião 1haver )motivtr'pàra
jolga'r::'se:~que o':código :orjroibe• co'ristiturrem~se ··aà :5'ociêd~des: 'coman·
ditá rias:'. ;com . o ;seú fundo-· 'divi8id6'· 'ern ·açõe'S:;-; · · . ·_. '· : -· -~:·
-_ ·; Mas:: à Vista :da~ deêl'araçao ·'d6 ;Sr·/ ministro da justiÇá aev<F'aére·
drta r ·qide;s·..- Exa>-tem>hoje cf'- mesmà·:opiniãb -?do sete'ilcistré côlégà\::e
pois aproveitarei a'·-o'casião para· expor· o· que::sintó'iac'ércá'da:h1têli~
gência que se deve dar ao código comercial' na··-partê':que:trâta ·da's
sàciedades. comanditárias.
· · - .:.·; ·· ~- · ·
· ·
.,:Q SR; . :PRESIDENTE·~-··.·· Eir eri'teridó·que·· lsáo é fora da- ordém, . 1à
discussão é restrita :a. este ·artigo aditivo\ .
.·· .-. · .
l. . ':
- o SR:. TOSTA _:v:··.Exa. Já me -cbrtou; â palavra o oúfr6;:7d.ia
quaridti eu· ià expor à·minha1·opii1ião sobre':â níâtérié:i, é'eu nãó duvidei
obtem:perar às ordens de V: :·•Exa
.J
. ,.. :. : ..... ·.. ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSEL.HO::diz:algUm~s''palávras que 'riãõ
ouvimos;.
· ..-:·.~ ·- :~·.:~'·· ._ . ·
__, :-_;
OSR. TOSTA·.;;.;.;·o:sr. ministro•paréceqüe se·adrrüraââ-'palavrà
obtemperar. ,;:,: · . :
· ·· •· ~ ... · ., . ·. \ 1 ·. :\
'·
·., :<
·:O' SR .. ·.PRESIDENTE. DO· CONSELHO -~ Nãoí senhor·i: "fâL~va· aqui
de outra~coisa:~ ,.
'·, ,,., ·: · · ·-- ·.;·.::· '\
! . . :~c .;-. :' ···.,•.:···,,::
· ·:o. SR>. : TOSTA ~~~-Mas, :dizia· ;.eu não -duvidéi cobedécer ,< tanto
mais-:;porque~:tinha ouvido·: dizer •ao. :nobre·::, sênadôr ::p'df'Perhambúcó
que .esta :.discussão :-encerravai ::m.ais ~o~Jnteresse ·partic'úl~r db ·-quê'·· o
público;:,acanhei-me portante.>.;:;:·'' · ·.: : -.: .~.<,t·.:lc
. )c···
o sR. HOLLANDA cAVALCANTI-...;,;:.·Nãc:foi·fsscft·) ''>---~-i:~.
·Qr:SR. TOSTA ...;._ •.• · e':pensei que,· reservalido:mff 'para· esta
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ocasião, não e.::;taria fora da ordem.. se.· falasse ac.erca .das sociedades ·
comanditárias..
;· ....
..
·O SR". PRESIDENTE- O que.eudisse :então, ·e que. repito agora,
é que o código do comércio não. está em discüssão. ·
c, ·
O SR.
TOSTA - Bem, ainda segunda
vez .cederei da
palavra, não
.
.
,
\I
entrarei nesf)~ questão.
.c •
; • ':: .
..
O SR. HOLLANOA CAVALCANTI ~ Está-se discutindo.· um favor
aos .bancos. · . . . .
.
. . . · \ .:, . .
. .· . ., . . . .
O S,R. PRESIDENTE - Que :.nada •tem com as .sociedades co~
manditárias .. ,Ou€lr·se. di~cutir>.a Jn.teligêo,cia .do .,c,ódigo:. do. comércio,
e ~.li não posso consentir is.so aquJ; :nem.. vejo que:. de tal discussão
se possa qhegar .a.r'esultado algum, cada um fica com a.sua,oplnião ..
O SR. TOSTA - Dejxarei.. de fazer as observações q_~e . tinha de
oferecer acerca desta matéria, de.ixarei de emitir a. minba opinião:
mas eu queria fazê-lo para eyitar que se reproduzisse algum ato se·
melhante a outro que já apareceu, e· agora com .mais alguma. razão,
com mais vislumbre de competência~ do, que no .. caso a. gue •. aludo~
Este caso é o do decreto que .está .no relatório. do Sr .. minis;tro. da
justiça acerca das hipotecas comerciais, declarando que estas não
. precisam produzir todos os seus efeitos, se porventura tiverem sido
incritas no. registro geral. Houve aqui um_a derrogação:manifesta do
art. 265 do código comerciaL
~· .. .i.: ... : •• :
Ora, se IJm artigo do código, tão claro e tão expresso, Joi :assim
derrogado por um decreto, contra ·aquilo mesmo que o ·sr.~ ministro
da justiça como colaborador do regulamento de 25· de. novembro de
1850 havia deixado entrever bem explicitamente, tenho muito ~receio
de que se vá por um ato do poder executivo atribuir à. lei. a inteligên"'
cia que ela não tem por meio de interpretação antipática quedbe.:•·não
pode competir em semelhante caso. ·· ...
S. Exa. prevaleceu-se da disposição constitucional que permite
ao governo dar regulamentos para a .boa execução· das leis, •o que
porcerto não importa a derrogação de qualquer preceito delas: .entr.etanto, debaixo daquele pretexto S. :Exa. ·.foi .• derrogar um artigo ex·
pressa e claro da lei, e tão expresso e claro que V. EXa. ,: Sr.. ; presi~
dente, que en~ão presidia ao tribunal da relação, há de estar: lembra·
do do que houve desejo e intenção manifesta de se não dar :seguimento ao decreto, porque era manifesto e avesso,. e inconstitucional
a violação do preceito legal, por mais conveniente· que fosse. a. sua
doutrina na opinião de alguns. ·
....
Não se tome isto por oposição,. não o é absolutamente,.nem eu
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quero fazer dis~o· culpa··ao nobre ministro; 'entert'dô:quê, foi um·: desses
·atos que às· vàzes··~praticam··sem···se ter ·pénsadô !rrfuitb· i'riaduramerite
sobr.Er·o negócio:,:,
·· · ' ·
,~. , ··
·... ~.~ ··· .· :;·~·

múito

. O SR. RODRIGUES TORRES~ Dizem· qúe'muito refletido;
razoável e muito justo.
''.
'' . : r• ,., ;
:.;!:'r':
.· ·:~' 0: SR ·.,TOSTA~·.·. O nobre :senador. parece .qÚé ·é des'sa' ó'pinião,
-porém se:Jer: o artigO :do: código::!há de ter-um'ã'Jopinião' inteiramerite
·contrária.. Mas;·Sr. :presidenfe,. :permita :.v . ··exa}'::que' eu~faÇà 'aú1da
uma observação·;\ .. <· ;
:: ;~ ·.;:'i c s(:::
<.:...
o SR·. PRESIDENrre~-~ Não. posso::admitH·! discu's·são sobre~"::ô
código do comércio ó ·r,.~· .
·.: · :::' <·1 ':\::
,i.· :>~:.• ·. :. í' .. ... :.i.,
o SR. TOSTA- V. Exa. tem de i x ado discutir·Hv·remente~a
.
,.
,.
quantos têm pedido a palavra. . .
~ ·. .' <
· . ··
. O SR.- PRESIDENTE·- Tenho• só 'deix'ado' falar: ·~;:re~pelto de ob·
jetos que ·dizem.respeito ao orçamento ·a e que· sé trata:: ·.· ·
·
(Há um 'aparte;)
·. ···' ·
·'·
··
~ :
. O SR. TOSTA - É verdade, tem se falado de omnirescibili'; eri•
tretanto que. eu que. poucas vezes tlso da pafàvrã(e'qiie costumo ser
sempre restrito de matérias emrdiscussã<f.s'ótf:in~bido.dê proferir··~
que penso.. .
·. ·
· ' .
· · · ·, ·
O SR. PRESIDENTE - s·e; o Senàdo ·entende·· ql.Je s·e pode falar
sobre esse objeto pode-o decidir, eu, entendi{que hãàY · ~· · · ·
SR. TOSTA·-. Pois bem, tériho dito 'quanto ·:!TI e foi' permitidê{~
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO-· Peço a: palavra::.··:.: ·' ····.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra,'·rnas :devo tàif1bêm :1ém._
brar ao Sr. ministro que se é para tratar dâ ·mesma.matéria, 'éla; não
está em discussão.
·· .
· · · · _.· · · '
>J'
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O SR. VISCONDE .DE PARANA (Presidente do Cons-elho) ~ Pa~
rece que posso responder à censura que' acàba·de ser feita·: ';
Sr. presidente, o nobre senador fez menÇão de um àto:Cfc) pbde'J•
executivo pelo qual se declarou que não ·e'ra ~=necessário···(f<regiStf()
especial do comércio, .quando uma hipoteca. qualquer tifih~'·sido+e:
gistrada no registro: geraL É verdadé, Sr~: p~'esidente, 'qué:'êstà de·
liberação foi tomada pelo governo, e ao nobre sen~dor _parece q'ue
ela está em oposiÇão di reta com: uma' disposiÇ-~o ·do "Ct?digo. ·•· . ::· · . ·.·..
Não desconheÇo, s·r·~ =presidéhtêt:;qüe h'a ~üma'oposição'perante
o código do comércio.·: áuando ele foi :projetado· _não:~· existi à 'âindâ
o registro. geral: das hipotecas, e entao:tendo o: código de( estabêlê~
cer a necess!dade desse registro, deveú~ ná. verdade·. a·ecfarar :.. ql(J'e·
seriam registradas todas as hipotecas que tivessem 'relaÇão coim o
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.comerc1o. Mas, de~cie. que. bo.uve::um registro: geral .:de hipotecas·;;_já
,~e vê: que este .~_r.t~go 1 qo pódigo podia~ ser· :corrigidQ.; Parece:. q,ue .era
inteiramente negócio regulamentar estabelecer a não. ·nec_essidade:rde
~o is ·regís~ros simultâneos para· uma· só hipoteca.: :J::·cr·que ·fez·.o Sr.
ministro da justiça com a sua declaração. . .·: ·'. ... : ~ .
. Esta declaraç.~o não J~i. ~r:~_solvida,~ligeiramente:•;·~·Foi?ouvida a
seção .de j~stiça. do.. c.o.oselho de estado:;~(nãoJoi ~:uma . simples delibe.·
ração do''~·:r:: m~ni_strq,::foi· ,de:;confo,rmidadeecom o·:•parecer da·::seção
de justiça dà conselho de estado, que me pareceu muito circunspecta e bem fundada., Nãor.-há· necessidade nenhuma .~de :onerar~ ·ô c·omér·
ci~ com a repartição de registres e.emolumenots.pa'ra·uma:hip.c)teea
já reg,istrada .· , ...\ .; . ·::. :: ·
· - - :•1
· .
,_ ....... •·. · :, - :·
,..
O SR. TOSTA dá .um aparte.
i• ..• :· ::,; ·:··:. . . . . . ·,;--.:. ··:.
O SR. RBES.l DENTE QO: CONSELHO - Quando Cf código' foi pro·
jetado não havia . regi~tro geral, por conseqüência teve: necessidade
de assim dispor; depois quando foi votado nã·ó .. se ~tendeu á'essa
disposlção.
. .. ,
.. ; . ,
·
.·Não me ocuparei, .._Sr: presidente; com··,as;~sociedades comandi·
tárlas, só tenho,~ declarar ao nobre senador que·:me ~acho de·· con·
formidade com o Sr. ministro da justiça.
. !.
O SR. MONTEZUMA dá _um aparte:.
- ;· O SR. PRESIDEN,TE·:-:- Para . que•vem o Sr. mini_stro.r.eprodtizir
esta discussão? Eu já declarei que não tinha uma re·gra para JJns e
·OUtra para outros. Entendo que esta discussão é fora da ordem; se
o Sr. ministro pode falar, também pode falar: qualquer. outro Sr.
senador. Eu entendi que não podia deixar _continuar· ·,a discussão
sobre o código do comércio, porque ele .não está em discussão.:·:·Se
o Senado entende o contrário pode·o resolver.
' >
O SR. TOSTA·- Vou explicar muito sucintamente a opinião~_que
emiti, isto é, que o decreto de. que se está_ questionando é positiva•
meryte oposto à -lei, e que não foi maduramente . pensado ~para:. que
fosse publicado.
.1
O .SR. PRESIDENTE DQ CONSELHO - Foi maduramente pen·
. . ·.. ' ..
~··_.·
.... ,.',.
Sado.' . .
O SR. TOSTA ·-..:Note o Senado as palavras :do;código, e notará
também as· palavras do ·sr. ministro da. jus~iça ._ Trata·se ~da hipoteca
comercial, ·é. ·O art.
265. Diz
ele: .. A hipoteca.dos beos de raizAeita
.
.
para segurar qualquer .obrigação ou dívid~h:cpr:nerci'aL ·s~ pode .pro~
ver-se por escritura pública. inscrita no. regi§tro_ do.:: comércio, etc·;~:
· Esta disposição não.ofer(3ce a menor dúvida, e o'-que ~aclarou ·o
•
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Sr: ,niihistro'da:justiçà?:.'Que1·a'hipotêcá··Jcóm'êrciàl::·qde'ôão:::fo1 re~
gistrádáCn()!:· tri búrial 7:dó ··comércio;' :·mas ';qÍ:Je' ;tivér: :Sido:) re~ústrad~i ·no'
registro civil;=.pode s·er provada; fndêperí'denh~mehte âáquelé :re~fistrô't
H violação rr1âis·•·mcüüfesta? ·!:·'preciso· qüalquê(·6'ó~rà-arguimê1ntação:
para:•se poder·. dorivenc'8r>1ie'··qú.e·:o· ârtrg·o,·do ;éõcH9êFfoi·· m'àn'lf.estâHÍen:.·
te. conculcado, quaisquer que fo~fàerri 'as ··êorivén{êricla~T:'se Ci)oréni:
havia· corlvehfên'cia·:.erâ cfe :hão~ ·póblicar-se" êss:e·
quandb;: ·não·
h·avià :quem :em ~bo~r·fe :duvidasse··· ·da ~·iht~l f9:ênêiâ. :e:fo• ·:artitfô tdfáao·;,
quando ao poder judiêiâríc;1:~stavà~inrSújeita'S?é'áüsâs ·}ufgâdâs· em=.:;1:11
e ··2.a instâhéia'·: n'ê' senfido;'ó6vi0 ;do:·rfiesrflo:';~·rfi!gó·':Cá~:;marJ"~:lra~; que
com a ~püblicáção;dêstê ·dec'i·eto' ·se foi jüstamé'ntê. fe-H·r~ direit'ósf=~dql!ii~;
ridôs'êm báà 'fé',J·qoe:se;flfriââvam::na.:-'êxpressa(~aefe'nrhinaÇãd'cda::lêf'Y:
oe~máneiráque·~-s·e·'foi fâz'êF'com·'qúe'muitos)inêiivfÇuos:flêasse·m·!ilu:
di dos em súa :boa fé,: põrqlfe; 'ri'ãô' verído::.tllpotêcas :insêt+tas; 'nà +egis2J
tro .-dó cómérdo'/· cbhtratà'ram c'oh1) os·· 'devédbres··:+elspect'ivô·s' ·mi· ·hir:
pótesé de que·os::l)ens';destes'·não:estâvarn: sujeitôs:~··a'sem~lhàrites":.
1
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Por conseqüericia,- se havia~ conveniência· pe:lo que-·resj:H~itavâ' ao's
incufcàdos credores hipotecários, que foram omissos nà'êxecuçãô.-de
uma disposição legal; fndubitavelménte muito lfnài.Ôr éorÍveniêJ1Ciâ''ha•
via em· não anulàr o di rei to daqueles q·ue :confiaram: no ct:i'inprimi:híto:
religioso dessa' :disposfçãó·~ ' ·
· · · · · · .:r:· · :. ·< : · <> :
O SR-. PRESIDENTE DO CONSELHO-·· -Antes; hàvia toda~·.·~·Com
isto sé favorecia a' boa fe e' não a má fé
o SR ;'TOSTA _·:oepOis o Sr. ''ministro da; justiÇa qi.Jer jâ'stitlcar·
o seu decreto com o·artigo 693 da··regulcúnentri r1'.o>737~! Diz·:ê'ste::â·r~·
tigo: "A falta de registro~· salvos os casos' expressos rio 'coâigo, ·não·
importa a· nulidade' dó:.in.sfrurriênto, rnas ·somente . á;sariÇãh 1 ·esp~cial
nos casos em que o exige';"·
· · · ·. .·:· · ;: ·: :' ::':;<- ;;>; • ·. '..,·.
··Ora, a sanção- especi~l· está.· declarada'·· no··:árt: 26~': ·'e 'é' que·-~:o~~
instrUIÍ11ento não :pode prÔvaf.:coisa algLJ'm'a;·· qüef.'a'·h}potéca' não ;pÔde'
~.~.'1
r·,',·,,
~' '.
:· ~ .
ter ·nenhum efeitO. O :regulamento:~referiu~se'a'outros· casos 'em· que
sê-exige a solenidade:de·registro;·:sem'deéfârar·os'efeitOs··:de,le;·pêJtem~
no seuAinâl salvou a san'ção! especiál· qúe)já'ribtêL'·~:AgOri:r:queffi_·K
qüe':determinou ::istó?; o:·rnesrricVSr .. mini~tro~qoe·tihha 'redigido; o·: ar.;·
tígo que voü: lef'
·sen~do;:·po~qu~.-:~~~-·~ih!e~~~~~\ 60,~0 ·?.91~bor,~~-~Y·
ne'ste•'regülâméhto:> É ~o·<àrt:c63 :dó' regulam·ento·:posterior'·~quel~'de.
que fâlei:. 'Diz: el.e::.:"AEFe'sáituras·dehipoted~· corirerCial·;:antes ·d~.:se'~
rem levadas·ao·registró'público dci''cóm'erCiO'deve.rãô ser registr~das:;
. no registro geral das hipotecas. " ' i' '·; .. . '· · · .. · '' ·"; :~
o

,I

:

:

'

,,

. ,.,

i

1

I_

,

,

,_

_ ,. '

", )

;

,

"

.

_)

1

.

,

' .. , · ..... ·

.

·

a?'

653

•

•'

'•

•'

·''.'

• '.. ·:.

i")1 I •

' ·. •: "'•

:~,,· .. ·':

:"'

"., '•

.::.

1,.

•".)

l''l;~ 'IÇ'""••~'·•···'.".":..

'·:·•·.':

1

~ .•. :' ... ,

Ora, senhores, q.uem tenha reconhecido pelo artigo, próprio d.o
regulamento, que er~m· necessárias duas inscrições, vem pelq_ s~.u
decreto dizer que nãç, eram ~ece~sária~r quê algum qutro .o tive~se
feito poderia atribuir-~e a)alta de conhecim~·n.to de uma declaração:
tão autenticada; mas que}osse o próp6o colaborador elo r~gularnentp,.
é e;áisa que dev.e causar adrrliraç~9!' . '
.. '
•'' ...
Eu peço, portanto,_ B~ença para dizer ain:da umayez ._que o dec_ret():
é· manifestamente oposto à, lei, .. e que por conseqüência não. hou.ve
toda· a madureza nece:ssária para ser publipar)o~ ..
.
d' SR. VISC.ONDE: DE. PARANA (Presidente :do Conselho).-· Sr:.
presidente, eu acho muito:mai~ fora,da_qrde_m ~s~a.discussão. do que
seria a das socieda~es ~m comandita; tanto: mais .que,:o Sr:. mini~tro
da justiça esteve nesta casa _e, nãq,se ventilou isto; s.e este dec~eto
estava compreendido. na atribuição regulal)len~ar do _gov.erno, ou·. se
havia excesso. Não soueu, senhores, o)nªis: Competente para dis·
cutir este objeto, porém não mepa~ece que este decreto pudesse. dar
lugar a iludir a boa fé de alguém; pelo contrário, Sr. presidente, em
vez de iludir, teve talvez em vista prqteger_ os credores de boa fé
contra os devedores dolosos que quisessen:t anular hipotecas legi~
timamente feitas por escrituras públicas e registradas no registro
geral. De sorte que, em vez de proteger a má fé, protegia ,a boa fé,
e desprotegia a fraude e a má fé; porque só por fraude. e má fé pode
um devedor qualquer prevalecer-se da:}alta cie registro. no tribunal
do comércio para anular a escritura de hipqtec~. _legitimamente feita
no registro geral, quando d~ mais a mais aql!ele registro se torna
inteiramente escus-ado, porque é tão syjeito. ~ .ser conhecido do público o registro geral das hipotecas comp: o ,especial.
.
O governo, como .d i s s e, resolvt:}~ com. toda madureza, foh de
acordo com a consulta do tribunal do COJT)ércio,, muito competente
sobre a matéria; na .seçãode justiça h~}r~s:; juri~consultos que_ esH·
veram de confórmidade com esta opinião.- Podem haver opiniões in·
dividuais que se apartem deste modo de entender, '"}as ~.las não che·
garam ao governo; o governo conformou-se neste caso com a opinião.
do tribunal do .comércio e da seção d~ justi_ça; e me parece que .d~~
cidiu bem, e protegeu --~ b_oa fé para livrá~ la dos_ meios de. que. o do.lo
podia lançar mão para. anular atos legitimart'lente constituídos .. O·
mesmo artigo que citou o nobre senador vem em apoio. da mi !lha.
opinião, isto é, aquele quf} declara o efeito q~~ podia ter a hipoteca
na folha de registro, e é precisamente a confirr.nação desse artigo
o que resulta da disposição do governo ·..
'
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O resto .que há. a dizer não julgo dá minh·a competêribia. :· ' ·
o SR. LOPES GAMA- Como v. Exa.· tem admitid'o .algumas
reflexões· sóbre h'objeto, e como fui membro da' seÇão ·ae- j'ustiÇ'â que
deu .o. ·parecer, queria dizer ·algumas :péllavrás krrl abono. da opinião'
que·emiti.· ,.'·.. · ··
· · · ··
· ····: ·
·~··· · ·
Quando eu fu.i consultado sobre. este. objeto, .en.~~r~i~·o phr'.qutro
lado porque ~~~. não ·foi ·encarad..~ p;~lc(nobre se.riad·o('_q~e. ·cbítnb,ateu
o decreto do go\ierrio'. ''o código' do cbrriércio lÍ1stltÚiu 'bece:ss'idade
de um registro especial de hipotecas; depois"di~~6 ap~~~~c~u.,~róá:lel'
instituindo o registro geral;'•'p~·rgÚnto~
pre'sen~~
úm~·'íer: que
estabelêáe·.um registro .gérar (não des:àpáré·c~·,·.a·"ri~c'es~Yêfàdé'-d'ri .es·
pecial?. o geral não àbsorve·· tUdo?' Era uma :supe~fét~;Ç~o iWregÚ~tró'
especial depois de hàver úma 'lei estabeleceridd:'que<toda: hfpoteca
para r>rhduzlrseus efeitos havia de· ir· ao régistro ger~l: ·púw1do deste
princípio pkrece-me que· o 'governo obrou·· bem dizendO ·qÚ~~..,co~· .d·
registro
'geral tirihà aesapar.ecid.o
a necessidade .dd registto :eS~e'cial'.:
:.
.
:·.
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'Nã:ofaço.mafá do qúe justificar a seção .a que perterici, porquê
entend( também· ~esta ~~dida.: Parece-me que não ocupei por múito
tempo ·a atençãÓ do Senado.
.
os·R ,· HOU-ANDA. CAVÂLC~ANTI -·Parece-me importante a:ma·.
téria em dis~ussão, ·e também muito importantes os ·incidentes. Eu
pediria aos nobres senadores que trouxeram a discussão destes ·.·inci·
de.ntes q~e a. trouxessem regular e curialmente à consideração da
casa, e suponho que isto era fácil. Se qualquer dos nobres sEmad,ores
em um requerimento pedisse informações ao governo S()bre este ob·
jeto ..dlscutiam-se na ocasião dos requerimentos tais informaÇões,. e
nós poderíamos entrar m,elhor nesta matéria, quejulgo.de muito in·
teressel'.. '.·Mas, .conquanto··
eu. julgue" 'que
podia ter
alguma conexão
..
.
.
... . . .
.
.. ' -·· .
com o''artigo, aê~o. que a discussão de. uma ~oisa pq~e, prejudicar a
outra, por .iss'o entendo que nos d_evemos rest.,:ngir ç; m~is possível
à .mélté~ia em discurso. . ·. ·
·
·
.· ·
A matéria em discussão .. ~ Eu sou um dós que nutrem a espe·.
rança de_ que .o Senado não_ aprovará este artigo,.porque ·ele .não é
aprovável;. além de uma inju~tiça manifesta é urna·. dissipação· ·das
rendas públicas .. Ora, se eu estou inti,mamente .convencido•\ que esta ·
opinião é partilhada por muitos membros da casa, poderei persuadir•.~
me de que não votam pela supressão? Tenho toda a esperança: de que
o. artigo :~não há de ser aprovado.
O artigo diz: "A disposição do art. 5.0 da lei n;o '683 de 5 de

655

julho de .1853 .. compreende desde .j~ .o: fundo; inc.orporado· do. s·anco
do Brasil."..
·' .....· ::.: . '.)
.:, ... , .· .::\..... . , ,
·· Qual é, a .disposição deste. art.,·S.~ da lei de :5.de julh~ ·de issa-?.
É que.. os:biiD~tes·d~.ban.co. sã~···!:~~.nt~~ dO,PélQ~~~nto .. d~;.~~~~-; :qu~~:
dizer que as ações do banco, do fundo ·incorporado do Banco dp ·B,rasJt
nãopaga.rão sel.o.
,. . .•> , . , , •
, : •
, •
. ... , i
O. S.R. DANTA$ .-:-::- Não, ser,thor, () fundo capitaL .
,
..
. O S'R. ·.HOLLANDA
.CAVALÇANTL~
A .disposição. ~ompreaQde.
!> ,
l
,•,·,_,
..
desde já o fundo. inco~porado~ . _,,·~.... , . ,.·
. . ... .. ., , ·-·-~., , . ~", '·
~-·
O SR.. _''DANTAS ~Trinta
mil contos . .!.::·.. .:,.. ·
, ... ;, ... <-.(,
"'
··, .·.·
. >· ::·
;:_:.· '_,'.í,1:•. :.; ...• ·.:;.' ... :
·Mas. cpll)P" é. •,:,•!•
qüe ..se::.'rec.eb.e .esse .selo? . É .·:sobre, as ações;, E ,eu.
supljnha-qüe .~st~ .~dinheiro já· estava;.a,rrecapaÇo. ··.··· .
. -::· :_· :•'
· o SfL DANTAs···~ Apqiado~,.essâ'. .(-~ 'cíüàs~ãó. " , · .r. . ~ ·~
SR~ HOLLANDA CAVALCANTI~ Eu's0'íJUnhâ que: este impost~.
já estava' a~reqadadq, qüe obanco ri à podia faze~r a s'ua: inéorp9r?'Ção'
sem pagar este imposto~.' Ma~ ainda qúê n~p._'.o .esteja é. ,oytra:.ques~
tão. Vàmos à injustiçadestà disposição: 0 nÓ.br.ê. s~n~do.r_.·pelá~B,ahi~
.'.i
.-.,
·'
. . .
·-·. :··. ·. ·_·,.--~---:~.·.:},.,·~-;::·_,:~·;·:\·__ ;.:'\.:.
·:-.t:_ .. .'..Ju :.:~··.1~ . ~:~. ·-.~~·;.• :.~<·-~ ..:
Ja' observou
que
esta
dJsposJçao
pode
ter,
alguma amqJguJd.ad,e,. que
'
'•
'"• ;,·,--:•. .
•, •:·
', ,
,. •..,'
' . ·:li'':'·_,.; ,-.,
se pOde entender que as aÇões· do bàrico são :msp~n.sadas do $elo,
na transferência, porque o artigo a qu!3. ~e referk_ . é
~f:tigp_')ain~lo,
diZendo· que 'OS,.bilhetes são isento· do pagamento do selo?.·' ' , .
O SR.' RODRIGUES TORRES.dá-~um aparte.:
. .. ,-:·:: ..
O SR. HOLLANDA tAVALCANTI ..:.__ Mas'aqui fàl~~se 'em;AI~da·
r· '
incorporado. · ·
·· · .,
· · ·:,.
O SR. DANTAS ·- Paga selo, pela i'n'corporaçãd.
> :. ,,:,?:::.:.
O SR.
HOLLANDA·CAVALCANTI
;.;.._
Ma·s·bomo ·pagam·s''eloi:E
.
.
.
.
. .· ..........
momento dé .se em iti rém
ações: . ·:·
:- ( c
,: ':... ' ' ..
o SR. DANTAS..:... Isso é ·quê é preciso 'sabér:·
· ·
·.O· SR. HOLLANDA CAVALCANTl ~· Podf{ser qÜe eu est~fd:'en~
ganado; nessa ocasiãó~-.é que ·sEr 'pâga '((selo, e podé~sé e'ntêndei qué: .
as ações quandô se trari'sfererfi sã·o fsentas ·.do. selô': A ·obsirvaÇã(i
não é minha, o nobre senador pela Bahia foi o prilneiro ·que:; à apre-:
. \ '.
sentou.
......
.Mas ·agora,·pergunto eu,·qual é o·motivo,o'fLindaméhto que· te~
mos para. fazer, esse novo:·favor;·ao ·banco?· Porventura; ·s·enhóres, '0:
banco .recebeu tão poucos favores ·qué :·:precisa de alguma· proteÇão ·
para se estabelecer? ·
·1 •;
•
• ·<'
. Se· na sua criação e na distribuiÇão·· de suás ·. aÇõês o govérnó ·
achou conveniente exigir um donativo de· 20$ ·por cada uma; se'apesa·r ·
desse dona~ivo essas ações têm sido .elevadas a Um preço iàcirria do
'

''

•

0

... '

'-~'

,

;

•

••

\'

.

- '

.

•. I ' .

·;, ./,. l

,

1

,. '

·.-.

: . · -~; ':

'.'~.,'I

:.·)•

• •.•. ' ,_ ' . '·' ' - _·. ; ' • '

·.:·~~-

•',

-' :

I·.~,·.-

•,_: • -.... :·. t '··'

~;;:,·

'

-~

'

.· .

1,

..

"

. ;

.....

I. t,,•,

LJ, ,,;. ·. '

l.,.õ '"

\,I 1•.1 ,,

~ J

,,

.. ·' ,'

'

.... ··--

.:_,

'

•.

,,•

(. •

.·-.:~.

~·

::,•~.j:.·_,·,_':,.;:_.l,,~

_1. __;_,:

(

',,;

·-

.,•"

•-

•

• '• •

'

.l

•

•

•',

•.-

·''

- :-.

•

'

" , __ •

i.• :o>·. .

',_,.,,,~ ..

. ' --· \

'~

',II.J -· •

• ,; '

,-,

·--'

····-'~··

1 ,.•

.I

• ', • -. • .! ', . '

•''1--:/j

'_,: ..... :

I.

:·~~--

,,

1.;. ,. ~

' ' •.

··

' .,..

~I

'L.

.. "

..

,\,,)

·

•

'"

,

<•

'

"'

...

-.

,..,. •

t_.,_),·~:t •.i ·:.

~'·••'-I•~•·-..

•···-'•

.o

~,

,.;~','•-:-

/.,:~i

~.:.,:','l;t',•:.:

I

,:;::.-.•.',:

üm

•

.

•

-

as

• ••• • ·

-.

-

·. t"

no

"•)

.

656

~

duplo-;do ..seu-'v:alor ·nominal,-; ·como :é, -possível ·que:a 'assembléia·'geral
se·· ·I embre. . neste' :momento:; de· fazeri~favores i:acf. Banco Naciónal?-· Te~
mos nós::tantos ·méios·?. Acas·o •rião temos:r.Ú:i'C9S'sidadé :que~·:ocorrer
para dispensarmos: ·essa::;renda? ··Ent 'quanto i~mp·ortará. essa dispensa
.
.
que fazemos?
·., ···:.~-·:.~::.;·:~:·,;:é.
O SR. PRESIDENTE DO.:C0NSELHO- 'Ouando<s·e inteirar 'ô fun·
do do· banco chegará a;.:15'.contôs. e lanfo. · _c,,c·~ '..·.. :J:.:.: · · ·
. ·; . o .SR. MONTEZUMA:;;_;. Cihco,tostões~•por- 30$;> ts:soos.:~.; .:. ·· :·
O SR. RODRIGUES. TORRES-~ lssor:éfetivarnente.pode;:' réali~
zar·se algum dia. . .
. :.·. ·:: : :
· ··, .,, ~.:·
·· >: ;·: ~ ·
·
·O. SR. HOLLANDA:.;CAVALCANTk~::supohhamóS ·que·. assim
seja...
;•. ·: ...... <: ::~··
O SR. PRESIDENTEDO CONSELHO~~ É: real.··,
· ·· ···
O SR.. RODRIGUES TORRES-·· É·arihnético!.:
·.:.::·.:: -·~·
O SR. MONTEZUMA ~Como :2· e~·-2i,.s·ãô 4. é::·.· '
· · ':<: :..~;:::
O .SR. HOLLANDA CAVALCANTk ~ 1l/2'% -de 30 rniPcontos.
o SR. VIANNA.-. :Não é 1/2%,.:é:5.tostões por cento· de'réis:~·
· · .0. SR. HOLLANDA·· CAVALCANTJ··~: Entãó eu ~estou· enganadótCüidei que eram s to~tões. por cerrr mil.· ré is·.~;, · , . ·.: , ·
···. :. :~·
O SR. PRESIDENTE DO .CONSELHo·.-2.:: Era :um ~·selo. ellorme! · ··
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTI ~ As<;açõés são dé: 20o·::.'mii
ré is, e eu cuidei que eram dez tostões,·par ·cadâ âÇão . .
,:,i..' ·
O SR. VIANNA- Não é sobre as ações.
:: ...• · . .u
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI:~~~~:sóbre··()::fundo incorpora·
do;.são os donos das ações que hãó---de'--'erifrar~-&iom-~stataxa.: .
O SR. PRESIDENTE DO.CONSEtHO.'~· ~'cfhanco·,,:! ·)_:
····
O. SR. HOLLANDA. CAVALCANTI· ..;...;.;·,tdomo· o -banco? -Sá i:::das~
quotas dos acionistas. ·E quanto''cabe. a cada'.":um?::Urrúr: qüantia' ih~
significante. Para: que. pois .este. :favor?.::- Pa"ra''que··e~ta dispósiçã:ó?:
Note-se que este artigo. contém a màtéria' de' um:·prójetô éiEf·Téi;
que foi apresentado pelo presidente· do b'â~cb:;< - ·,: :
· ·, · ~
.O SR. PRESIDENTE· DO, CONSELHO: ~l Foi·. 'depois· introduzido
no orçamento. ,. ' ·.~.
.
.· '.
,.
· ·. ,.,_.
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI ~::Sim; foi· depols'liltroduzido:·:
Ora, senhores, 15 :contos de· réis éi(que vai matar: á ·fóme do· ba-nco?
Ele acaso precisardesta. esmola?:.Apenas;:.o·,:hanco com·eça:·'S~ '.faie'r:
suas operações;~·já.:se:.:quer alterar· os favorés·, ·e alterar porque, ·se~::
nhores? .Por 15 contos, de: réis. quando·o -fundo- do·banco ·fÓr Cb~pl 1e~
tamente .incorporado~
.· . · 'í)~.. . ; :
· ·
.
. .
Eu até ·presumo que· e_sta disposição· é pouco decorosa; ·serve:

a

.

657

até de um aresto que nós· devemos. evitar. com. a maior atenção- •. A
lei do banco, Sr. :Presidente, foi um contrato. onde 'está comprome·
tida a. fé pública; toda a; alteração, todo o ato do:poder legislativo .que
vai tocar nesse contrato é melindroso, é prejudiciaL ao crédito~ Que
urgência há nisto? ...
O SR. VIANNA """7 .É .um-favor 1niais.
· ..
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Acha o nobre senador· que
o banco ainda tem poucos favores? .Permita que: lhe observe que
para ele. tanto mais, melhor... . para ele.:. " para: Israel. .
O SR. V~ANNA - O banco está preso .
. O SR. HOLLANDA CAVALCANTI ~ Assim. estivesse eu, tot:nara
eu essa prisão .
. Eu tenho receio, Sr. presidente, .de contar a. história dessa instalação do banco e de manifestar todos os ·receios de que porventura
·eu esteja possuído de futuros conflitos em tal ·estabelecimento .
.V. Exa. há de permitir que eu diga perante a. representação na·
cional que, quando hoje fi;iço. um exame na minha--maneira de enten·
der esses objetos, a que sempre me d~diquei, tiro esta conclusão.
Senhores, eu estou retrógrado; quem é que o havia de dizer.! En·
tretanto estou sempre nas minhas opiniões, neste: ponto não ténho
feito progresso. Mas o que é verdade é que· tendo estas ,opiniões
· que tenho, os que hoje estão progressistas· dizia_m que eu andava
pelos telhados.
·,·.
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA--:: Também há ultraprogressistas.
O SR. HOLLANDACAVALCANTI- Vejo que há ultraprogressis·
tas na assembléia geral, e as. coisas. que .aqui já. :apareceram o têm
de aparecer outra vez,. d.emonstram · ultraprogress·ismb e .justificam
as minhas opiniões. Os bpncos foram. por muito tempo combatidos
pela quase unanimidade-da. assembléia geral; aqueles que tinham ai·
gumas idéias a esse. resp~ito eram utopistas; hoje há· o Banco Nacional; diz-se que está fora das conveniências, fora do desenvolvi·
menta nacional, que é preciso .. desenvolvê-lo; e ·eu. sempr.e descon·
fiado, e desgraçàdamente observando o resultado desse ultraliberalis·
mo que decerto não é liberalismo! ...
Criamos esse Banco Nacional, demos-lhe favores. enormes, es· ·
tamos dispostos à continuação desses favores; entretanto não .cria·
mos esse banco. só,· criamos muitos outros; o código· do. comércio
é um viveiro de bancos. As dúvidas que se têm .suscitado; .. Por·
que é que eu pedi a V. Exa. que deixasse falar o nobre senador pela
Bahia? A questão a que ele se referia pertence a esta discussão.
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_O SR. B,R.E~.lf?ENTE ,7 A ,)ryt~_ligênci~ :•~o .:qóqig~l,;[!ã_ç> :P~rte.Qge,
o· SR.· HOLLANDA ,GA\JALCANTI·..;;...;. Falava. como. eu falo·...
... O,SR ...PRESI.DENTE- Falava sobre. sociedade$. em. comandita .
.HOLLANDA, CAVALCANTI--· T~at~-~~· d~:.··~~,·f~v~r' ao
banco,; e qual o motivq des.~e favor? Porqu~ s~ ~áne§!~ faypr,Ji;Q.u~i~.
são osJavores da legislação feitos ao·banco?.-:V:.;Exa. tem razão
por. s'er coer~n1:é.:~ ... Ta~q~~: ·eÓ.:. ·o~trq di·~.. i ~Pl!9~~I,. ~ trigp~'rt~ni~i~d~.
de· semelhante diSCUSSão SObre, 'fi.O.Cie~~qes, Ç'QrJ1a[1di~~ri~S .:,qu_andoj s.e
trata\/a do prç_aiJlent() · 9a j~.~tiç.~. .
_,:
. .. _
.,:.
. Não ,há cen~ur9 ao ·n9bre minJstrq~q~al)tO,· ap_. reglll.?ment,o_, das
hipo_téc~~ .. Cqpyid,o . a, o !19t1re s.enador para que· f~ça um reqi,Jer,imen~Q
pedind~, infprmª9ões ao, goyerpp. a/.ess.~ ~r~speit9;: ~· o érpeio de- pôr:
isso em discuss~q; hei de .ta.rnbén1 dizer alguma coisa;·.
,<='
Mas o que tem.'relaç.ão com,a matéria ·de que· se trata é:a anarqui~ bancária; é te~p«?, d,e f:ala.r ·nist~. (Apoiado~~l
. ..
. O SR. EÚl.PTISTA ,DE. OUVEIRA - É bem anarquia.. : .:< ·, :. · c,
. •O. .SR...
HOLLANDA CAVALCANTI
- Os
senhores
hão
.
' .
.
.
.
'.··
.
..·.de
-.- ..cha~'
...
mar-me ~e retrógrado. Sim, S~; .. presidel)te, fui .e sp_u ,~ntusiasta·d.o
bancos, mas .não sou erytusiqsta da· anarquia, nem: sou entu_siasta do
trono de Israel.
: .; .
..
O ?R~·· MQNTEZUMA ~ Seria bom explicar quet.coisa.. é Israel,.:
...'.··O SR....· ..HOLLANDA
CAVALCANTI
~Explico,
.
..
.
.
. O S,R. ~APTISTA DE OLIVEIRA- É a situação•dos bancos atuais ..
O .SR .. MO[\JTEZUMA - .. É bom que. ele explique.
CAVALCANTI -. Senhores, .-- tenho-me dado
, O -SR. HOLLANDA
-..
.
ao estudo. dest~ objeto, vejo o progresso, das nações civilizadas, e
há muitas. coisas escritas que não foram adotadas, que nãodoram
ensaiadas, e há outras que: ~ão ensaiadas. ain,da an~es de. escr:itas;:
a fe~re às vezes: leva de :tropel as discussões: po~ tal modo que.
nem .s~ .sabe o que se vot~; e _isto não é §Ó entr.~. nps:; Mas. e.u .sem~
pre reconheci, Sr. presidente, que o grande princípio que as nações
ou os governos d.evem ter I'Jl~ito .em vista é este ~-·.que operações
de çr~dito ninguém as deV;~~:fazer sem-que ,por ele sejam obrigados
todos
.e futuros:.
>~:... . ... ·~ . · '.'
.
.os seus haveres
. '. presentes
'.
.
.
. .
.. :, . :·
.OS·SRS. RODRIGUES TORRES E Vl.SCONDE;DE;,ABRANTES '~·
Ap~l.ado.
. . . . . . .::.: ~· .... ·.. . r., ·· ~ · ·'
•...•. : > .. ·~.
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normal da existência e da moralidad~·qas ~ociedades .. ,Nu_nca neguei •.
à sob·~~a~Ia nacional. a ~tribyiç~o de\ .fazêr exceção em certos. e :determinados casos, isto sim. Porém a grande ,protetora :das. socieda·,
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des, quando estas se córistiti.Jem cria um govêrno·para ~5:: proteger ...
o SR. RODRIGUES: TORRES ~Apoiado. · · • ~ · .·
:: '····
· O SR >HOL.LANDA·'CAVALGANTI·~ '.::~·~~não: -p~ra;anarquizá-las.
Eu. vivi e discuti' com home·ns'' muito i'respe'Ítáveis;··,de J"riÚit6s co·
nhecimentos, que
anunciavàm esse's ·'prin,cípios· que têm sido ido~
tados e que éu'· sempre -c'ôinb~1ti, e :nunca o·s 'pude ·adótar; apesar !:dé
rne ter muito· em conta Lde amigo ·do: progresso 'e de~lioéraE A''éàsci:
há de ·ver. a:·coeren'cià de .minhas';idéiáS:~·:<:·;:: ·J, • ... · ·.: l· '<:'.r': .. "f''.~<; ::;~
Sim, eu queria os bancos debaixo :dàs visfàs: :rmedi'àtâs dó: :go~'
verno. Chegou mesmo· a pâssár·Umá lêii:-'êm·-~que,tive':gdihdêr.;p'arte,
suponho que· em 1832 ··e 1833/ de>org·anizaÇão · de,.'hancôs; ·t:ôdàs>ãis
m'inhas vistas, :todos 'ós ;'meLi'á ':projetós '3acêrca de' liá:rícos: 'erá'm qúé
esfivessem debaixo da irnediafí:l' frs'ÓaÜzàÇão' do<go\/ernó': :::: :·::~:
.: :
. o Senado ··sabe o qúe s'e~·passau·:·ná disêúsáã(l' do-·projeto: desse
banco, que continua a solicitar~favore~'.=à ãssémblêia:·geral. El:(tii'lh'á
o meu projeto;·[f()i ~retirado; posto dé; 'partf:{~e~'êonsid~rad({essé outro.
Nã·o repetirei o que eu disse e'nfão;.'núi~ ;:as mÍnhàs··'fdéias: erárrf de
banco ·debaixo 'da·· imediatá fisC'áliiáção~~'dô. gÓvernó. ::"··
· '·· ········
Há. poucos dias apresenltei ·üm projetá' ná casa, ·que ríãó é'.Cidéiá
nova. Bem que há um ano a esta parte alguns escritÓreà ate• rriéirí~
bros do nosso parlameritcf:tenham apré'~entaélo ·afgúns' ··escrito:~ sbbre
a matéria, declaro que 'não era rióvà 'para· mim>arites qÚe :à' tivesse
lido a tinha pensado e refletido ,'"0· i'lcis·sb· ~éoh;}ga·~-a··sr~·>parifã Àlbuquerque escreveu sobre o •crédito predial ,··o·~nos~(;:, hoféga ó::, •sr} vis·
conde de Abrantes também escreveu sobre:o créditoi~ptediáf::ná)AJe
manha; e o Sr. Ferraz também escreveu )à''ésse·relspêito no sEm=·pro"
jeto de reforma das tarifas, ·onde referilli' g·randé ''parte =.dos· éS'ê:'ritô~;
res que têm tratado da •matéria·~· Não seF se mais algué~ftl.'nÕ':n(fsso
país tem escrito ou falado· sobre isso,· reébrdo~me ?somente ilé~~es;
três ilustres membros do parlamento; porém minhàs :ideias sãó~:mai'S
antigas.
: .·
··
· ,. · · ·
· ··· · · '"·~: ::· ~ :<.
Sempre recnheci que o crédito p~·eaial. cUmpria ser-· áuxHiâdo :e:
que .não podia' ser desenvolvido senão· debaixo··da ptdte'ção~Hri~diata
do governo. Mas o que se ~têm :feith?'-:Sociedádes ·êni óômandita; ·
.·w·,r··,
Senhóres, · éu me opus ! a esse ·:código,· mas ·hão digo que: nãêr 'seja
· executado. Eu reconheci (e aqui está a proposição a que me' :r~feri
na discussão· do: orçam·entà da jústiça)' qú'e,. ·se devia . iéstabe.lecêr os
jurados no cível somente nas provín'cias :em que hõúve.sse alfândêgás: ·
para mim: era esta a verdadeira instituiÇão· âcercá do coin'ê'rcio; ·mas
com o código :perdeu-se tudo.
··
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Acho .Q.ue
dis..
. '. . o. ,nobre,::se.nador
···' . .
.. .. pela:.Bahi.a
..._, .. ..... .. temi
. ..razão:;
.....
.... •...:eu;.. também
.
.c?r9RAa:PP}pi,ãp, ,~~. :n.9~r~ts.ena~9r..:pe,Io Hiq.~d~/J~.r.t~Jrp; ·,ma~:.não que
,~u,: ~ãp ..r.e.~8ryh~9~.:;9Ye.~ ·.Q~~ el~~ ,~wer,:é ,o_:J11~Ihqr ., ~~.:.eu:·,legj~lasse,
!egi~.I~r,ia:~pela.:fopi,niã~, q~. np.br~;;~.e~?P9t':' :1]~$ 9 qlJ~::e.stá_legislado, é
P:.tqu_e:.Ai.~ o f!Obre ~se~-~~<?,r2,.p~l-~, .'~a,h),a.. .. . . ~~<-· ,; . '.::.;., .: ···= ~·Eis aqui a anarquia que estou JV·Oêtrªn,qo;-;();·m>.Pr:~r-~~n~q-~~! qu~~
,_,,,
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qy~ .~,~:~.~m~9str:~ :~':a~·wgyiar, e!·J,~~" As.~ssociaç9.~ª:JJãR::de se:~niultip!i·
câr; ·temos cri~9P;. ym,~ . ci.~~S§od.~:.seqytor~s, cp~r~p,tQres .e.· traO'lpoH·
nei~~S. ~ .,J~.~,s,~O,-). p1oqi~m:s.e? A9p~q: .cJjgo.\?P /no.qreJ ~s:~.nador: (o· Sr.

Costa Ferreira), e~t,~,J~'~)Qt,eJa;:~.• n~ç_,,y~ .os ..san!9.~!?"itin:·.. ; ·::i
.. !.:,R. 9~. çps.r.A~f,E~B.~J~A. -:-:-; y~jot v!3Jq.,-, ·. :E\ __:.•. ·,.; :•:; :; ~.:
O SR. .~.P~.~AN.I?~, :Ç~Vjl.LÇA~Tl: 17: Po.~tOu·que D~S.·:·melhor-es
int~~~q_e~:·,.11~.9. •.faz.erno.~:_~e~ão,·, ~çorpçqar:.·,a.fra~.de., '?i ·premi.~r :.o vício.
.
i S:im,; .a ~~s.~~. b,a,nço ,.qu.~.se. ~~ta_q~l~ce.u, .pqg~r-~~~.ia, dar:.ym!:pri·
vil~gio,:·um úpico.~gue ~r~~ urna.. e.x.~~ç,ão :àJei geraL d.e.. ·ninguém, :pod.er
contrâtar.-.:s.ê:m' obrigar ..tq.~os 1 :0S,~Sêi:'~ havere,::;~;prêS~Qte.s, :;e futur;os.;
~s~a disp:~.QSél·:de.xia: ser, :res.erva9?~ ao. poder Jegi$Jatiyqcpara: ·conce·
dê-la qua.ndÔ juigâr conveniente sempre em benefício do Estado~;·~····
.. É Yêr.dade, .$r. prêsidente, qu~ o banco ·at~~l. tem d.á urna:;espécie
de privii é.gl'o pa~a com os. outros;. porque. essas ass,qc,iações. que ·exis~
tem ..e asr.que. po~ventu,ra se .queiram estabelêcer;rllJais: .dia .menos
dia· dev,em ,s~·L esmagadas. .pelo grande. banco . ·Mas:·:antes;,qe serem
esmaga'das têm de. causar grandes prejuízos à. .soc_ied.ade;' porque. os
aventuréiros e especuladores, estão· dentro, da IeL· e:.:.. . · ·
· --· ·•
Com· esse.s gra~des .P,-~ivilégios. duvipoque, ne.n.hurna. outra associação banéár.ia lhe possa.Jazer frente, :POrque •9. bànco, no. dia que
lhe. convi~sse, apr.es~ntavaà~· ·cal)(a,~· ~essasoutraSí,a.ssociações toda
a emissão :·d~las -,e as esn~{agaria.:~ Par9 .nl1nca açontecerjsto, será
preciso um 'cuidado tal que' não. poder,á, ha~~r i_rlteres.se.;!: ..
~esmo n.ão ,pode, .aco,ntec.er -com o. B:;tnç:Q.; N~pJonaL ·Que· gran·
des .abusos não é preci.so _que. haja pa,r:a que..;el.e nãp. ,po~sa pagar as·
letra~ que ·lh~ foren1. ap~esent~das?.·Eie tem um·· graTJç)e .endossante;
:~:·i·' ... • ..
.
que.é na·çãoL.... · . . ·· . :··.·
.. .·.. · ·.: · ::, ·
o·BFt BAPTISTA DE OLIVEIRA dá UIT! apart~.~>;· : ... ~'
·O. SR.. HOLLANDA :CÂYA~GANTI ~ _t'Jão, que.rq:;·Contar,. a .histó-:
ria
.do,.-· '..bànco,·
o .·que quero )é. ,chamar a. .atenção, elo çs.en.aclor sobre ,~a
;
'. . '
: .. ' <. \
inconveniência d.e·:. se .lhe. fazer. presen!EH"Q,~ntr? _alg.um, favor;
·-.:,··Esse.: ba~9o .tem u~-~ ,'.e~p~_r,a~R·~ •. ~e -~no~er~ê· .b~rn,· é . .necessário
cortàr' as 'esperanças
banco:. v:~.:.,::~xa. n~g·,.leu o 'qu~ ,houve' na
última ~eunião da .. assembÍéia 'geral? Eles esperam ~reaver os 20$.
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO'· :.:.;_ São desejos~ •.•....
O SR .. HOLLANbA · CAVALCANTI ~-'São ·desejos? Mas
V.
Exa. que o poder do ·banco é' muito grande. Dizem;' não séi ·sé'"é
verdade,. que essas associaÇões,· que os especuladores o· quê: pri·
meiro fazem é convidar os re'presentantes da: nação e mesmo !das
províncias para sérem acibnistas
:i.. • \
O SR. MONTEZUMA ~·Foi· o que' o· Banco Naéional nãO fez·,
porque quem quis ser acionista pagoü:' 10 por centq. . .
.....
O SR. HOLLANDA ··cAVALCANTf ~ Vai ia
pena pagar 20. . '
O SR. MONTEZUMA ~'togo não :d)nvidôu~se.
.
·. · ' ··: ·
O SR. HOLLANDACAVALCANTI-Teriho.muitomedo do banco;
..
e não preciso reproduzir os receios· do· velho Jeffe'rson.
Não quero tirar nenhum privilégio aó bancÓ'nem âigo que se·deve
tirar; quero partir deste princípio:· para ·qúe a ·fnfração da lei po'r_ uma
quantia tão ridícula? Não· convem p'Ois·re)eitar este artigo? O oojét'o
é insignificarr~e, 15:000$; ·màs hão é por 'isso, ê pelo àn3sto. . ·; ·
·o SR. PRESIDENTE DO CONSELHO.-·'O.âresto confirma'a regrà
'·
; ...:
r
. '
-.: ...
geral.

·note··
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O SR. HOLLANDA ·CAVALCANTI ;:__Tenho muito medo dessa
maneira de confirmar regras gerais. · ·
Não, esses quinze contos deviam estar nó tesouro, e não estão.
Esse objeto nem devia· ser compreendido ·na lei· do· orÇamento.
isto vem na lei do orçamento, com mUito maior razão Se cornpreen·
deria aquela proposição que eu fiz, não há: muitos dias, p'ará s~ pro.:.
teger a agricultura, proposição de que. não pode vir prejuízo algum
ao tesouro público. ·Parecia-me mais digna de atenção na lei
orça~
mento do que está; todavia eli não me: ·anhno a reproduzi-la porque
desejo mesmo uma discussão especial, três, quatro ou cincó;' é matéria que desejo muito esclarecida.
·
· ···
Eu teria muitas coisas a dizer, 111as ·receio sair da ordem, receio
fatigar o Senado, e é tanto maior o receio por sera quantia de; 15:000$;
Não é pelos 15:000$, é pelo favor que julgo ·não deve ser admitidO;
ins!sto nisto, eu entendo que o Senado há de rejeitar este. artigo·.
Não falarei mais sobre ele; se alguém na discussão entrar em
outras questões; melhor o desenvolverei.· Eu chamo. a atenção do
governo sobre os efeitos que têm de produzir algumas disposições
do código de comércio. ;Já há um projeto sobre esse códigó, pr:i)féfo
que veio da outra câmara~ mas não haverá tempo de ser tomado em
. consideração na presente sessão. Eu. também tenho 'muitó m~do
dessa precipitação, mormente quando· vejo um projeto em· muitos
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I
artigos .. :.Algumas, disposições: conviria tomar. prontamente,·· lim.itan·
do-se ao mais essencial, a remediar aquilôJ qu·e :::os· homens ,práticôs
observam de·mais::ameaçador;.: · ·
·,, :'· ·. :·.·
Por ora voto contra o artigo;
·· ·,; '.. ·
· ·.:' .;
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O SR. VISCONDE .DE PARANÁ (Presidl:n1t-e· do_Conselho) '~_·FOi
no orça·mentd :dê 184'3 qúe ·se .estabe;ielceti··:o seYd: ~p}ô'poFdibM~I;·i~
entre os c~ntratos. ~ujeitos a esse seib~'nãt>·"s·e \ me!hciollar~rtr ·~x~re~·.
samente os ban_côs:: Todavia,
vírtüde·":êlr.h3~oiu'ções de.cohsu'!tas,
tendó~sê · esta~elecldo·:ci ô e·
band6s'··sã'o ,/~fdade'iras sódletíàdé:s
~ ,~--~·--:~---~~;
:;··.\·_,·::-:-;~-;-·:.~-.
:.ir:'.·_·.-:-::·::,·-~-/~
;::.~. _· ::·.:··,.·_·
-~---\ --~·~··. :~--~
comerc1a1s, e··que·~seus estatm:os sao o"1nstrumehto ou a escntura
dó corHrato, :tor'clêc:idid.o .pé I
'~qB~'.a,s :'~bar~cê>s ·éstàvarn; sÜJeitos' ao selo proporcloríe.l dd fdndo '. que constitúf ··o seú capit'al ~: C:Ón·
seqüéritemente· :tem·s·e ·,exigido sefo dhs · bárico~. ·.M.as; :·,a, meti·:·v~~.
ainda se nãO tem realizadÓ 'esses:'pagamehtos~ pdrqüeos:·b·anéb~ .·fêH,
duvidado, pe'!a l~tra da lei,;:fazê-,los; será,\ ~e-be'ssário' 'récorrera .pro~
ces·sos ~ara. iss?: .• ·.. ' ·..... .· . ; : .. ·:i: i-~~·",~.·. ·, •., . · · (_:. ~ \· :~
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Quant?ao Banco. Nacional, estaria no,mesmo.caso, e ele não·.te·
ria a menor. dúvida'de pagar. Mas ef!tendeu7se .que, tendo a)e.i d~· s~a
criação isentado. seus bilhetes. do pag~mento ·do ·selo, i~to .é, dejim
pagamento·· que podia dar boa ren9a >~o tesouro~ .• renda que .s~~·.B:~~
veria reproduzir todos os a'nos pelas emissões que o banco houye.~
se de fazer, er:rtendeu-se, digo, que ter,~do álei esta isenção:.·de.êêrto
nãopodia ser sua intenção que.o fundo.capitâl fica~sê sujeito a_esse
imposto. É nisto que se baseia o artig.o·queorase,discut~.··P.ar,ece
que ele é interpretativo, que não faz .senã.o estender.• áquela: isen~ão
concedida' pela lei da criaÇão' do bane(), isenÇão mu'ito maio~. ao. fu~~
do que .constitui o seu capitaL .O.r,a, esta Jsenção. se-r.~Ú3 para. firn1ar
a regra, porque, como disse, os oyir-os 9a~cos. tem' pos~o.~ªú.\rid·?.s
ao. pagamento do selo do. seu: fundo ·.incp~por~aq, servi.nd_o-lh,es. d,e
argumento as palavras co.m que_ foi i!ll_pOStOc?,· s~lo p~Op()rqior~J ~?
lei de 1843. Decerto, pelo regulamento dado .pelo governo, e por
certas explicações: estão os bançgs.s~J~itg's; .a.~ste paga~!3nto; mas
creio que nenhurrt d~les .? r~alizou aipq~ p~,lâs,:.;~ú,yida§ que, :tê~. si:do postas, .e po~9u,ê ._rn,e parece qu,e não .foJ:Iev~doo neg9qi() ..ao.jljí·
dos .feitos ,~a ~a,zenda.
. . .
. ..
. . ,_. .
.
. Portanto, Sr.,·presidente, parec.e-me que, ·longe·.de ·causar· algum
mal a isenção -que aqui. se·~estabeléce, servir:á:e·la de firmar a regra
a respeito dos outros bancos, para mostr'ar. que estão sujeitos: ao
pagamento do selo proporcional pelo seu .fundo. capital.
·• -~, ,
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• São as explicações ,que tenho de ·dar;. não<me: .ocuRar'ei. com>as
outras questões que se .• têm suscitado;
:, .. · ::. ·· ':, .• :.<<<:
O SR. MONTEZUMA - Eu levanto~met:unicàmente para·~sus·
tentar o artigo. Não sou dos inimigo,s ~o. ~t:}_nco; Nacio11at, Jl~.m de
outr() qualquer,. por iss.o.. dt3S?Jo que Banco . Nacipnal n~o ,pres,cinda
de alguma isenÇão _no c.~~·o.·
assirn t3nt.ênd~r:. q~
l~gislatiyo
e as .circunstâncias o exigir:ern., •...• ;.~ ::.,.,,:
. ·,, ......... .
ouv,i COJ"D t~da:a. a~_enY:·~~)g ,di~.cur~o d9:ro*a~~i,r,tl~1!l~ro ·A~~:P.r~·
.ced:eu o flobre min,i~trp. d8~,.:n~g~cio~ 9~ f~zr~d~~·,..~~~ p,~_9.·PHde pp~pluir,
cpmo ele concluiu, quea.tual.rrent_e exJs~e .um~ anar,gui,a,bapc~ria ~-:l,e·
IO C?ntrário, eu (v e1~ as .·:co~.~à;s'PRr ~~i .-fqrpia i r~9·,~).~~~~-';:.:q,~J~ ~:PR~ S.o' :~}M
zer ·sem ,medo i~ e' sér)~e.~·'ll_e~ti:d,á~;;9.q~· ri/~9: D~.; hpj~~-:,:R~í~_ ,qq !ffiUqdo
c~Jos bancos seJam .. mais. re~ülarljl.~n,t~.r~~~}dp~,r.~·, étH~·, talv~z... P.,~~s
tem maior' . interess·e
aos seus.resp.e.ctfvo,s
países_.
. Disse . ~·taiV,ez ,~
::· '
.
' ·. ··.
:. :; .... ··_... · . t_·,.::..·.
.. :.-.•. ;
porque não posso ter be~,c pres~nte)pdas ,as;_van.t~g~ns. qu~,·. re.sultam de tais estabelecimentos nós países que os t~.m, fL1rWad9;,.rnas
pelo que é. concernente. ao nosso país,' eu vejo qiie' as' i~'stituiÇõês
ban.cárias, seJanr· elas ·:bândqs, sejam ·ca'i~aá.~'He :·dé~Bd~tds:,: :du··como
· 'sejam chamadas, atuairhêríte ·estão, d rllais ·que ::é' · pb·s~'tv~i; bem
_,.·1
'•:
'
· reguladas,···· sern-'anarquiá,' nem· desordem alguma,''prest~mdo ao ·im·
pério, nas· províncias ohae estão estab~lecidas, ':as ·m~is ·er~6ididas
vantagens; . ·.. ·
'' ' ..· . .
_:, :~.: ~,~: ·:; ··~ ·. ,:,.:·:
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' . Aqui v. Exa., assim 'como todos, . conll'-ecêiT{"peHeitàrne'r1te· o
·> ,..·.; '•:-•
·,::.::-.r,
:; '.-:· ·,.,..,. .,··.,. ;
modo por que os dois ·báncos que existem atualriiente;·· o Nacional
e o Rural, estão· desempenhando suas transâções
grande'. van1
tagem do comércio, e corri ·grande· serenidad"e·l-JBs
s: rêgulâmentàs e operações; não há queixume, não há razã'õ--'arguma' pará s~''po
dizer do modo por que funcion·am, nem sombra dá :qúê. se cos'tuma chamar anarquia em'· qualqüer cousa do :rriB~do.
::me ~10lto
para .á ·Bahia, vejo qúe :as caixas. bancárias ali~ :estábe!'ecidas .estão
funcionando perfeitamente, dandô. bons •'dividerid'O's: :a. seus' acidnistas, auxiliando o cOmél-cio e' •a indústria 'p'eía ITiâne'ira mais regulá-r,
honesta e profícua a·o paíS. s·e che.gO-a Perrí'ám6\udô;' mesma cousa ·
acontece;·· não vejo ali neín son1bra:de: qúéix'Uhíe; p'elô''•contrário,
acho; senão louvores. àquela' instítuiÇão; ·os')'Cbm~rciáhtes .os 'rm:lis
probos, todas as pessoas de crédito prestam:,~·nnàfor'::confiança ~àque~
Jes estabelecimentos. O do Rio· Grande. do;Sul·está . n'o me·smó 'caso.
Portanto não posso imaginar como seja fundada a expressão - anar·
qui a bancária.
;: · ·,, o ;, ,
Por outr-o ·lado, vejQ que pode. esta expressão ·caUs'ar algúm de~
·
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não

I

lI
l
I

'I

sânimo~ no. esp(~ito:":ip~bl:ico, qli"e:rpode::par.e·cercqüe·rhâ~::algüm·â êoisás

especial,: ·que 1.ow 1a :ne·cessidadé, 'io"lflóutror:pretextcflqUálque~r . i'rifpa~ro):,
dever:.de_ não ~man"ifestar-. :Por;:isso:·:eu-deir:úrrFápaltel aóiJhôflrâdô:iTú~ml·~:
brd" ped!ndó-lhe·:; que:i •houves's~e de · d'êsig'nàr; ;bem, ;::ql.fei '=hbuve$sé' de>
especificar 'mui clârarr.fente:::o· qüe~)ehtetidia0por.ianarqÜiá::bánéáfla l;:i:;
Qualquer si Iêhcio: ~a~ esteYresp·eito• ;pode ser: rorlg'e·m dê gfancret incón~q
venientes. V. :Exa. há· de recordar-se de~i·quà'n'dó se·:.:I:JiscutifFiá lêi(de\1
1853 relativamente à instituição do banco i ó1 'queTs'é diss{{.'âqúi 1'r"eper·.
• f ora··.. :!.>,·
.,_,
,.: ·.; .;.·_.
r
..
.-\
r·
•.
r·.
ctlttuu
:; :~.:1
... ·'"··..... ., ·.. • > ;. ~·~. ' .. ·. '·:'
.. ~;,;:~Isto ·:posto.;.··éü,;;sr f) pre·s·i(fente·;·· :étifendo:~ que "'b :eã~ricó;~Náciõnál:r:
não: pediu.1:a Js~nção :de:: que: trata: or:~at-t :r:r~l. rda:: despesã 1'qüEf'.térÍlcde1b
fazer:rcom;~o':l'selo doo<funâc>"~Jinc·orporad<>V· :pofquê~Jccorno Efá:> sé:::~~it}:::
não?eXCêdêrâ·:d~ tS:000$~i'""másf:eU 'e~ffOÜ ~cón\iiÚfcidà \de (qúe·:Zjg~Qi~trà~ 12
rá in·conven ie·ntes: nri' mãn;e:joi dó>bânco,: trãra· difi~útdaâés ~:que' ~ê\J) ·~go~:·.
ra não:possor:bem expU car:; Será' rn·ecess·áriô~~taiVe'Z'/ést~ftódos õs ::(rras' h
a -dar 'a ·s.aJ:re·r a1quar1UaicJà:;fündoi'cjú'Ef'estâ :ind·l'i·pôrãd6; V'? Exa ?isao·eic:
que não• :há:!de 1:pagar:.s'êf o ·sei o"":de!:: ao .:ooo :000$~:': não' ::'s~· ;, aclí~m·::<~õs':;·~
30·: ooo :000$ incõrpora'dos;: :isto::é;'; pagós;::·rece.bidôs. ·tàlvez-, est~s a:pr~
1
ficuldades~·: este\traoalno:,; e: outras :circún àtâtí"cras dê"sta hrdérrif façarrri"
COm que· .:O' hanco·>peça: OÜ: aceite· est'á: isêriÇão:
·· ,: ,. : ;·.: Ci c;
{ Q:. que':êra '"'importarité\?,o:qt:Je:>:o ;:bàrí'c()t'não: pediu. e que ·o corpo··:.:
legislativo não::cóhc~deü<àiridâFerâ a:~isênÇão~ào zelo nas transférê'n:>
cias das soas-ações~.~:Ess'ê·:já·aquF·se: disse 'qi:Je há ·a'ei o bâncb pagar/:
assim como pagavam os outros bancos, eu há de pagar por mefo ·de>
uma avença; ·eu à:ij5roporÇã'o qUe ãs trahsfe'rêhciàs forem feitâs. Mas,
suponhames:{:Sr-.:'pre'sidehte\;'qüe;•apafécefaní''rsenções desta ·ordê:m~:
encetava::secoufra -v~z;·â: que~tãó:quer:hoje·'foi 2rnstítuída, e a respêltó~='
da quàl v.. Exa·;::perm"itirá": qtJê:~eü prdi1uhcie. a minha opinião. . . ·.: \.W';
Tem-se· faladtf'aqui··. müitôCfelàtivamente' :aos· pri\filé'gios. dó'b'ch1éo\''.::
à maneira .solida-.:ecvanfa]osa~·~·por:·~que o ;"êonstituiu;·a lei da :suéf>org:·á::,:,
nização. Sr~ preside·ritei/~eü ?.cónsidêro ·a ·lei !que· o"fganlzot.Fc{bári"cô rnúl~/
to proveitosa: :aoi:bancp, :lei ?querdá' 'niüitos·· privi Iégios 'é~: vérd"âde:,' ni'ás ~·
é necessário~ ·qüeJtodas:·,a·que·l~is':i circuristândâs váritaj()sás ·.-do oâncó'":' i
tenham efetiva existência.
· · · ~.. :"' i> ·~;:;,_H':,
. o··sR::·nANTAS :J:J:Eco· sêtviÇo.:,que: prê~ta ·:àol.gove·rnor:
.·. o sR:MONTEZUMA·t _:;:;'Mas:,nã9Ysê·i:pode':diier;·qüeito;aas} es\sas-:c!
1
vantagens> .estãO!i'hôje,i::rêàlizaâ·aS'il'n~fli?·1-~ó's"poderemo S':'M.irm~r(::qÚe·:c.
hão:de'-'realizar~se~ê·m :pcfúc():têmpo·rdep:ei1ãemi·CJer~ci'fbuhstânci'as;'-qiJ'é :'estãó. nas ;mães· 'óti 'derifrb "dà~ãlÇad"a~ dé'íairetorrâ dO' ;f>ané6;' 1iião (pôdehi' C:
dar~se> ·coino verificadasc.·a·s~' v·antagénsJ·rquê a: Íel'·::t~ve Cem: ·\lista ·d~r:·~-,
~

·--:'~:--~,,_. r~.~./·

}~·:::.~

aqu~le e~tabel~cimen,to.·,.Enquanto, porém ~s.tas,:·~antag~ns

não:'.ti\le;.::
rem .lugar, o.• banc,o há,de;existir,corno,? ,Gom :os. seus :,pequenos lucms•, •.
filhos da$transaçê)~~· b~:m.cár,ias .qu~;thouver~de .fazer:,~dos,seus descon~·~
tq~. v.. Exa.. quer que lhe .diga,:n1ais:üma opinião .que.:tenho? Se: o fw;tdo .•.
de banco.·:de.
. ,_..
. .30.000:000$.
. ' . as pudess.e incorpo.r,ar.já~ se fosse.isso··
'
per~~ptório,. se se exi~isse a sua Jn_corpor,aç_ão, posso. assever.ai";>à':.:
V~.Exa. que,:n,ãq,dava l":l~m,60fo.: ..' :··:::· .·,
·~·,
...., . .
.~. ··:,~
... l.JMA,VOZ. + Nem.:queixo... '
.~.:: .. ;.,~· k>:i · .-•:
.
·.o:
O SR. MONTEZUMA - ... porque não era possível; porque ..a ·
nossa: praça _oão· admit~ d.e)maneira nenhum" a ~exig.ência; a ;necessidade de. tar:nanh.os c:apitais para suas transa.ç.ões_;, lÉ precJs.o, po.r: conse~,.
qüência,, q~e :(). bancq ..vá ..N.iven..do . es~.e judi_cioso.. :e prudentemente. a:,
sua. ~Hretoria o vai .dix!.gindo.• e ·{)obre .a.,qu~l.n~o..-~tenho a:.menor:.~censu~. ·:
ra fa~e~, .pelo contrári() tenho. _muitos ..elog·ib.$,;:·Aquilo :que~eu ...teria·:
de diz~r. i~so ela expJJ.c,a. :de uma maneira sa~.isfatória; ::quero, ,dizer,
não me ;p"rece _que _é.. ú.W.-.Para aquel·e estab.elecirnento tet:;já.:feito
tantas ch~r11adas;. creio· gue: :rtão ~ra::.precis.o, po.rqu~ -:tem·:capitals de
que. não pode: dispor, ·qu~, es~ã.9. plenarne.nte:·:::mo~to.s;,.e para :quê?'
Tinha. dado rnelbores div,i;c;l€lndos,, ou as :transaçõ~.s:;tinham~ sido,_·mais
proveitosas ao pàís, e na realidade nã,o.;tioha: esse. prejuízo. com os.:
capitais que estão mortos. nas-.:suas cabças.:.Eis;a~.censura.éMas. r.espon- ·.
de-me e.le de uma ~ane,ira qu~ não po{)so:_deix~r~rde.diz.er.:.que~ é sati's- .
fatória: "Como. havia de: ~u pôr termo: à agiotag:em.:escandalosa que·
apareceu na praç~? ~· .
. : :::;(j ~: .. , ,/ _.. :~. ; ·
. A diretoria não me. qiria que ªqu_el~ .~.ra·;,O;,ún!co, meio, ·de que
podia .lançar ~ão; n1f1S que foi um dos·m.eiqs.-ppderosos,.não .há dúvida alguma; uma ,qhélr:nélçfa de 20% ede,peis .outra.Jie 10·jconcorreram.
muito além da elucidação :que então se :~s.m.~rou: a ;di:reto_ria em. fazer
do estado de lucros :daq_uele estabelecimento·.-: P,ortanto.: por\.mim. não
temho censura nenhq!lla :a fazer. Desejava pq.r,ém, e:.para:Jsso é que·
tomei a pa.laxra,_ responder a uma·· prqpQsiçãc) .'d,o:_honrado membro . a ..
quem
quando,diss~: .'(:r::tão..toquemos.nessa;.
.. tenho-a.. honra·de referir-me
..
lei, não toquemos nos estatutos,.é pre_cis.p,que:..$e:co.nserve.tudo: no.
mesmo estado."
;.;.:~·;,., :.,?· .... •
,.
Senhores., eu
defiro ....
absolutamente.· da optnião -Po ,honrado. :.mem·
.
bro; os estatutos do-. banco admitem,,. e~igem, r,ecl.amam· alguma·s alterações. Em objetqs. tais, §r._presidel)t~.• ·u.r:na ~cirçun.stância que. pa,rece ·
à pr.imeira vist,a, insjgflifiç:aJ:tt~.~~_r,na-~~ d~ gr:ªD9.~ .vantagem:.· P.elo_:.que ·.
eu Úmho pedido.sa,~er, you . ref(3rir ao.s.enad.o (uma:.circuo~.tância:·al.iás.·•
muit~ trivial. O banco.Je.z a :lot~ção das. c.a,sas:~:c.om. quem ·tinha. de·:
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ter ·transaÇõés;' e·:então·disse '2.:. tal essa 'póderã <1'~sc6ti'tàr 'até tàntó';t
quer>dizer ,:valerá"'itàhto :pará nós:-·· · mas:·riãd~f~i' log((no-~·.·;p~(mêirÓs~·j·
dias: uma:distihÇãói entre ·ó''qüa···era· tr.áíísáÇ_õ.es·:tortiêf·:~i1d'üs'§ãdbr,· e·
transações como sacador; isto produziu tais conseqüêncil:is.;q:fi:e 1f6ramL
bem·:avalladas· ide pOis:. pela dFretoria; ., fez· es·sa :·disúhÇãl:ir~Mndcf ~aio r;
crédito pelo que respeita aos endossos e. dàndo menor aos saquê~"~}:;
Este -m-aior crédito' pelo, qúe: ·respéita·'aos êndossO'~f: p~6duzll.F:·grã:nde ·
vantagem:: para ·.o banco: 'ELil'trâgo ·isto•:só>comó:e~êm'pl'o·;.pa~alffàzér~·:
ver;. ab senadó quan·do·"importa·lretOêàr· ás·: -~statúth~f-dbiHancoP'PHnéi-:·.
pai mente .;pelo:'qüe.-respeita·-"ao::;tem'po, ãôs .prázós'•d~~ -~~~Yr'às?otG'~t~rÓ :
meses,<a praçá :do -Rio· de Jan'8:irô hif dé móstfâr ··que';:(f muito ':pouC'b::~
tempo~- ·
···
"
· ·· :·:
. ··' . ··
·
:::.,;:;p;::• ·~ rn~~KL~·r:.l
· · Ordinariamente,.sehhores:;, na·prâÇa dêFRió:de··Ja·n"el~tr; e':êrri~~e~ral··;
no :comércio:::do Brasi:l; faié'm:::se: düás:·éàpécie·s:d'eftráhsaÇÕes;rrâti
transações.·feitas'·.·.pelós~com'erêlahtes' dê: fazendas ·são;'1 reãhzaa:ã.~\'pBr '
meio:de·:contas correntes';·: e\ as trahsaçõesi feitas ·p'elcf~.:~nbmé'ns; cfue · · .
negociam em· •gênero C:hamadós:da estiva· são feifâs'Bbr::letras'a ' r:lral·•:
ZOS 1 de~ 6, ~-de:8; de'1 o é de '1:2: meses; n1as não há lefrâ'~:::·de:·,4 :llJ1~se'sc~;
Ora,·· es:ta· clas·s'e ··de·:negodarités· ou de ·aceitantes· ·dé .:letrás~; ÉP u'lna ·
das. mais importantes, e -está::forá:dó abrigo, da proteÇao' a~·rl)·á~êo,, ~
não pode ser favorecida por meio das transações do bancoi·~por';issb'~
que este exige 4 meses; elas 'hãO' podéfrf ·de forma:.::àl'gumà âCéhar
letras de 4 meses, não teni remédio ·ser1ã0, elas· descontar, ·mas pará '
isso é ;preciso preencher· as formalidades·:··~ o banco. 'Há'·portahto·n'ei:
cessidade, por este lado; :de· algurh rêtoqúe; além de qú·e·; ás· ôütrâ's';:
_._classes industriais do país~ tàmbém<precisamde:ai~GmJài.Jxílio;:·ae·:·
serem contempládas de ·algumá·::maneirá. ·~::es:ta· faFt~l'dê· contempla-· .
ção que tem feito com que outro estab'élêCiménto'bancá~i(ftenhá~féi'~,.,
to essas transações, esses negócios; ':dáh'do ·os-~ lucros 'qüé·' tem dado
aos seus acionistas; porque.' como i()·:san:co·Naéronai: ~ria:(f6oa~. f~zer
pelos· seus estatutos todas· ·as:,itrànsações· ·exigidas ·pelas'· di~êrsàs' ·
classes. de negociantes, e ô':Ba'ricó'.Rurâl as. podê fa'zer,, ·~#rqv~ità-s·e: ..:
.
.
., .
' ' '
' •,
,'•
". " ·' ;' ' . .., ·1· '' :'\ :....... . .• - ' '
• :; • ·' ::.
por conseqüência dessa diferenÇa' para dar· grandes lücros' a ··s~é~s·.
acionistas.
. ,. .
·: .., , . . .:':':·· "'·
:, .',·.-..':.: ~:.iilC:~:- · · ·· ... - · ·
·. Eu: não espero que ninguém :breia'
que éstcici
aqui·
f~lando pà'ra·;·
. . . . ·. f
, ...
. ., T'. ,...., ... , ,.... , .... ,
que o· Banco· Rurallnãd ténhâ~:mei'os' de fazér grandes· dpera·ções; eu'.
desejo.(que·•faça ainda mais· dô:'qui{asque:estáf~zénd_d,~t:q'Uci.se-~éhti: '
queça;· p.orqüe ·estoU. intimamente: conyenddo :de.::qué::~algÚma qÚotâ •.·
nos há;de' caber; porque é tal' a cadéí'a~ sÔcial 'que' éjú'ârí;êfc{um:'ddii'dãq ,,
se enriquece também' ·o outro parti'cipa àlgumà· coisa ·:aessa ·dquezâ;~' ·
1
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se não for d.ir:~~a;: há d~, .ser , i.n.~!re~ame11t~,. 1 Eu, :. d~ª*' o:P.ortanto~·~ ve~. -·
to.do ·o: ~~n~o.;rig? •. q~~des,sa r!queza.:~Jguma quqtªli'Qe3bácd,e;.caber:.:
.· Q ~~.~::~RpºRIGlj~SJP,~~ES.~.-A,s 2y_eze_s :~:ri.qu~za.·d~:u.ns;~é :.feJta.
à custa:de.,outros. ; :··..
···· ...., .. :.. ·.:.-.·:·::.:.:.c:.,._.·_:.-:.·.·~- .:. ."..
OSR .. MONJEZUMA--.t: verdade; mas: eu falava em·outro.;sen~.,
......
..,,.' ··.,·· .... ·~·-'' ~-·.......
~
'~.-~.··.'·. ·.·;··~ :.·•. ,· ,:·.·..·~.. ·.·.·.<:..·.
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Portanto, Sr. presidente,~,geralmente falando;cSOU: Joimig9Ldestas::: ·
propps içÕ~s·· .~.9,9.máticâs.•.~.x~ger.a~-~~:.: ::qreiq;gu~:·,s.e..~.não .:poqe,-.aftrmar .
n~da ,.tão_,..po~i~i"-~.rn:~llt~, di~e~do~;;~_; 1 ~~Nª~'·.se:; :rE)~Qqu~·· ·não:; se faça-,·:·
n~o 5,~,-fl~::. nad,a. ~; .(?epoi.~.•; gu,~m ~] ~w~i~pQçfe;: .n~g.ar;; ·que, !~s.sec:estabele~,=:
cirne~to .• ~: u~ ~na.panc~a.l! 9.~. ,rigt.Je~.~ -~h~.~: ·9.rd_em, :_QU:_qu~. ~ t político;:e ,.
também ·fin.anceiro,' e que portanto,· é: preciso dar•lhe todo o :ap.Ç>io<
n~C~~~~riot:' n?pi: .O·: ,de.~ani,mar:, ·.Pe>rqu~; 1 é,:; cUJJ:l.! ;e.s~abelecimentoyainda
inf~nt~; :q~~ :~- precis(). dar-se~lhe.:·. a::. ·llJã.O;!pa.r.a cht:)gar à::adoJescên.cia.,
e, à. viril idade?. Mas, se o corpo l~.g.i,sJ.a.ti~o,,o~:aband_onar; ':;Se.:;pr:()ferir~ ,
m9s. proposi9ões que possarn. incutlr ·P::; menor. nsusto a.·respeJto·~~do ;
modo por .que .. ftmciona o da sua.:: utUiçf~c:fe,, .aquele~es~_abelecimen!o;·:
não. pp.de · march~~ •. não pode: chega._r:;;~P grau;de prosp~ridade:ra~!quec
deve. che~a.r. !Eu. ·direi mais.,,Já .. qu~~·tra~o.,de~~a ·maté~ia;,(desejo:, que·
. este. b~nco do :Brasil tenha:-.filiais· ~rTI JQdas: as: províncias :do império~
·
"··
· ,. . _· ... ·.·. ·.-~ -·. ·'.'· ,-. ~·.
·
(A.po.··ad·'os· )
· ~.este .·o, m.~u:,grand~.d~se,jo,:go~_to .de .yer.qu_e .a mln~a:;_província_·.
está fe Iiz. com. as . suas .duas caixas. comerciais;, encho:-me: ,de satisfa-::
ção pelas notícias. que t(m~o:,d~ baf1qo:.'~cl~· P~~na~buco·• mas.:·de~ejava~:
que . assim. como "~e-ssas duas . capita.i~~ · na.:: do .. Maraohão, .. e~c;·,~ :exis- ..
tissem banco~ fifiais de ,todo:,BrasiL. N,ã() é cpncentração;,quem falá
a este r.espeitC? ém conc~nt~açãç:>_há,d~.,me_permitir que·eu diga que·
não tem ben1 ..irt"e~~igad.() a 1118.~é.r_it;l.. ::· ·.
· .·: ·;; '~: .· . ::. .:-:
..'.· :,
. O. SR. BATISTA--DE. OLI\fE_If3A iT7 -_t: -~xpa_nsão~ ·,< :
. . . · .. . . )'
. O SR. MÓNTEZlJMA- t:verdade;;·não~se-tratade concentração.··
corn,t~is. obj~~9~. é bom despr~y~hi.r: ~~: :Proyíncias .. d.~ .-~ais pr.e.concel~ .;
tos, p.ois são preconceitos. de ,que., pod~rn ,re~ultar··inconvenientes ·:
gr?ves·..·Não.');~,ã "tal, concentr~Ção, n~9·i se,~:·trata, • disso~: ·trat~~se; ·:pelo···.
contrário, como disse ·o· nobre senador pelo. Ceará, da expansão,·: que~ .._:
remos que o~ c~pitais do ~igí de .J~n~!r~ ~~~jam: :~omunicados às: pro•
víncias para a.ume~to, 9~. sua in~~str!.a.:~.e,p~psp.eriqade.•:··Esta.é~a,minha ,·
opinião; mas .não :pÔde dar~se. esse
se
acaso .os:•estabE)J~ci~.,;
>" "" ··' resultado~
·--·r,,, :-..• " .. ·-·
' '· . ... "· . .
' "
. :
'·
ment~s forem, :singulares. Pc;>~e)-_.d~r~sE), ~:~erdad~·~ ip:or:. meios ,qu~·(não.:::
são os mais legítimos, que. não sã(). os mais fácei$:ue que por: conse->
qüência não. o.f.ereceu
t()d~s
.as :van.tage_ns
·q(Je of~rec.e essa.,·P.orJsso
..
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-eu desê]ara ~que'-3~S i 'i)róvtnd~~/tivesá'~ri{l ~rlte~~: 'éãt~bil~di~~ht~s feli·
zes ')do:• 8anê6 _Nâcícm~'Pid·Ó,::~ué ~est-~b~-tibi tH~~ft?b~hdái'~- 'is1dla~~s.'J ~~
·.: , , ----~ Nih9Üem~ ~iMi::tat:e::'~m --, ib.erêl-~di:H~·);fg~~j~~~ª~r. ?~~~:~_aQ9 9t'.mh.
guêm~;rne.'trii9a ~éiol 1 :0's· ·Eâtâdo~~ üni)dós,'~'ril:fill'. â'TH9iãte.f'rt ·riem'~ a
França, -ài_na~~'-que'TesS.~s:i.~~~thpi.~ff:rr~~~-êitj: ~~~iº~·-·~qdã&iff::._Q)~(~:;·q~e
-o si~Wado ~ sao~1 :o êônWâHó; (16a$ffr"l'e'r ~:;a ~kfst~·fi~:~áelsse~~--lla'rí'c~s~rpara
·_ veri:qüe --~nãô;:~êieVe(niBs -:::aHotàr'~~-~ffie!fh~hté:i]i~iefri:~:~~ti).c~Bet~_~ia ~~~~a
o estado ·dQ ·no_sso ·pa'ís·,; eü'd~:~·~já~i:~tq[~-~~~~,ri{f~la~~~--PP~~~~~~§~Jb:;~a
r;..t.:·:··r.
...
·estuâass'eJm'aiS' aseCircunstârrcias:especiais 'dó'"'BrãsH: Nã'b ·:tenho 'susto
de quê' d Brasil '·n;ã.ó pfdspePe·;:)ténhí8~-~sá~t~ 'dê~~1;·1~r,iJ~~\d~P,~~,~~~.
dessa··comich'ão; d;é riqÚ~za~qu'e·':pôdé':f~z~f:_~p~~fga~.;"O~cr~~i'tQ.(~~-u -.. :
1

; .\.·

::".' __ -:··:, 1 ·.·-;:~···\,t:~··'
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O SR. RODRIGUES TORRÊ$t~':Apolãd,&:.:::~·:~.-~tt~<.:~:~·:.· ,,-~~'. j~·
o ·sR. MbNTEZÜtvÜI!(~;:Não 'te:rincb.11~usfÓ -~{'q~(to.JB,~a~il não
prospere:.::-.. ·. . ;_· ::· ::.. ·;,: :···-~-· ...d.- ·.::i~·::):·.' ..: -~:.,_:e·;;- ..:_: - :;: iD>:!:~~·nE>_\··. :·~\:\ ·.- :e·2;): :·~
· O S~. VISCôNDE'DE:ABR'ANTÉS •;cí.:{i~t~i-ftd1'g~~t~d:' r·:;;.; :i-Li.~
O SR.''MONTÉZúM'A L 'S:€.:hbu~~r::;e$~~~ fbrliê d~ Jriff~Ue~i€f pb;d;e
muito bem ser·qué o~e:rédito;:·t:Mé; é:;úmar·~~~t~rf~~ -~~ ii~ógia~:s~~\ó·in·e
•.
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uma grande alavanca de -demolição, d~ .destruição~ ::~.é-·'iá'iôs.·;é~ q0Jé:.; -~-u
·
·. ·i
.:.·.; :) : ·. ; () n
·.- l
.··; ::-:·._r:: ;.
receio. · _
_. _ _ . _ . _- ___-. . . _ 2_ , ___ _. _. ·-· ___ ..
Quanto p'ortanto ao ártigo; sr:_-pr~~féf~nte:,
'pbâ~;:)é'dev~ ~-pá~~àr:
,.""),"''.·:···f··d
o objeto não ê de tamanha móhta, ··..·e=p~r
conseqü~ri-êia' estoi('qi.fe ~ há
. . .... ......., ·'· '" •. ": r :,.. .. ..
algumá razão espeêfaL 'Não sãõ' ·ts:·ooo$: ·que' :po~eriarli'''fazer"'qí.JS _o
banco solicitasse ·esta medida;·· e: por causa· ·de·' nov~ ·escrituràÇão,
2
OÜ coisa que O valha, de que·. não ·estoÍ:F'ao;:·fautÓ.:i Se(qu~ :BGÊstado
não há de enriquece·r com ·1s:OOO$, e poHarhô~vôtei~ pe·íi(, ~rt-i,96~o~:;~::·
~·· :~,
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O SR. RODRIGUES TORRES·--· Seref'Hrevê,;s·r. ptes.id~tri:~:::

1
.

Tem

sido emitidas na Casa algumas proposiçÕe~' êdntri:r··ás~: qtià'i~ :éfes~1d,
senão protestar, ao menos dizer al_guma coisa; par(qútf~nã(r:fâssem
como verdadeiras, como exatas, qua.ndo· na 'i'ealidadê'··n'ã(((f sãó'. _,~'"i :- .
. ... ''Disse-se que n'ão se deve :félzer'a coricé'ssão=:ag:;c{ú~th{t~ H~rtigo
que •discutimos, _·porque o··Bal1có · Naciori~l: ;jcFtefu e~ce:S:sív~s~;p~Wi.
·lêgios;··.que· já lh~· demos·'tanto~,(qu·e.: . se.~~a·'.~99~-~:;(~~~51ffta\=,f,~if~-~-~
senso comum se algum: favor; mais' 'lhe quisésseino•s ·,'_fazer.~.·~· ·" .
·.· · Eu não:' digo ·qué·se' riãb:~flzêssêmnfavores:~~o)bãlibo/tnà~:t~é~fü.
zem-se eles a muito' menos::·ao 1qu~ 'se•~'qúér:' f~zer~acr~ditár.: Pêi"mitiú~
se que às n'otâs . deste êstabél~cirljehfo'"Sêi~m 2réê.~hi~~~~~.~~.~é~l~ções
públ ic~s, e :cón·êedeu·s·eEih~ ·fPis·ê'n'ç~ô' ·'à_b 'i>aaarn~ntó~ 1d8 ~~~Hf·ci~!Wí~~
màs:•notas. M~s pelos' 'fàvo;fes: 1qúe ~flzfÚnos' acraâ1ico rtãÓ:. lhéi nfip&á~
mosônus cónsideraveis?··(Apóiádos.)r>:l": ,:, ·i;:::::' e::~!G~;n --···-~·:}··:!):,c,:·
d sR.'MoNfE,iuMA : . .;_ lmportantís's'imos~ •:: -..: : . . :.}n ·. ,. • ·-' .:. ·· ·
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O SR. RODRIG.l)E$ TORRES - Não se, obrigou ele a emprestar
ao governo pqr espaço ~e~30anos 10.000:000$ seus. pagamentos de
juros?· E para· evitar os perigos que. poderia·~·resu.ltar ·do .prim~Úro
favor, não .limitamps ,suásopéniçÕ.es .? . um ~círculo qu.e ·se di~ que. é
·muito acanhado? Não o obrigamos a ·não dêsc.ontar letras a mais de
'4 meses; não 'limitamos sua' emissãô'ao duplo 'do fundo de res.erva?
Não lhé impusemos· Outr;as, re~tri,Çõe~: a que
~estão- sujeÚos os
:.>'
outros banco~ que tern. sido organizados no país? . .
. .·, , .
A faculdac!~ de sererrias. notas recebidas nas estações pÚbli~as
·é sêrií dúvida um favor, mas
favor que não pode aproveitar inuito
rio banco desde qúe ele não puder dar expansão às suas operações.
O SR. MONTEZUMA 7 É verdaq_e. . ,
O SR. RQDBIGUES TÓRRES ~ f:?'isse~se que. o .banco há ,de dar
'excessivas vantâgens a seus acionistas, porque 'suas ações s~o vendidas com prêmJo exagerado; mas .. era preciso_ que o· honrado ·mem·
bro qu~ asshn ~ê exprimiu' examin~ss~. ave~iguasse. bem ::S~·. esse
prêmio. é devido ~s vanta'gens que delas_· se pode colher, ou a coisas
niuito ·diferentes.
'· · ·
· · ··
· ·
.·
·
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Tendo também concorrid~ com ó;~:~u voto,· e tendo feito 'algUJ:lS
esforços para que fosse decretada. a lei que autorizou o governo para
organizar o'novo Banco do Brasil, não podia deixar.de dize~~as palavras que acabo de proferir· à respeito da proposiç_ão e[tynciada na
Casa, .porque_ ela importa uma cer:tsu.r;a grave aqueles que. concorreram parà. a. criação desse estabelecimento. Dar ao banco privilégios
exagerados que não estivessem em relação com as obrigações .que
ele contraiu, seria. um desserviçoao paí~ .. Mas não basta asseverar
que se lhe deram privilégios excessÍvps. é p~eciso mostrar e_m· que
consistem esses privilégios, e que. não se lhe impusera!'ll. ~m. ~roco
ônus correspondentes, (apoiados.) . · . · · . .. ·
_
· · -.
. Se· se deve. rriédir esses. privilégios pelo ágio ou pelos pr~mios
qu~· as ações.:do banco tem hoje no m'ercado, .então pergunto,: quais
os privilé'gios' da camp~nhia' para a iluminação a gás tanto na' corte
como em Nite.roi.? ,Otlais .~s privilégios d,o .Í3_anco Hipotecário? E entretanto as ações des.sas companhias i têm talvez um prêmio compada~ aç(jes do ·,Ba~co NacionaL . . ' .
rativamerüe superior
A concessão que se trata de faze'r ..a esse banco é de muito pequena importância. Para. miln. seria indi:ferente concedê-la· ou não; porque .se 'reduz .,a isentá·l·o. de pagar uma quantia que não excederá a
1.5:000$ ~ qúando estiver realizado o seu fundo capita·l. Se,.algum
dia chegar o banco a incorporar os 30.000:090$000 a que pode ele·

aó

670

var seu fuJ1qo, s_ocia!, terá. o. tesouro direito. de, .receber ~,integ.~aJmel
apequêhà 'somà· 'de 15:000$ ·do fmpbsto. d~-~eío. :. , .. ~'.·-~· -.~. :~~, ....
•

_:;):.:.·

.,,, I •.. :.. '

, "

. :•

Por ora só se tem real izadp, :creio eu.,,~~ .quantia. de. 14~0.90:$$~
po~tanto
.,o · •~anpo
só., t~r.ia de i)ãgar. agora.!E5oõ$0'oó·?:',:· ~ ... ;.,<: · ·,
' ,
' .....'. .
• ,. ·
, ' " : !..
· · .Nao ..en,trar~i. ~gora. no. exam~ .,de algumas .observações, que ,t.e.
honrado membro que me precedeu;· mas dev.o.decla.rar .queicom.ser
mente divirjo em um ponto .q~.suas.opin.iõ'ês, ..pqS..t.o~q~e;)pão,·~.~l~-~g··
ocasião oportuna de desenvolver as razõês. e.m . . que...
·fundo. Est
convencido que a permissão de descontar letra·s de mais de 4 rr
ses seria muito perigosa em ·uma instituição como a do Banco ,
·Bras i I; entendo que ~s garantias mais essenciais da solidez dos b_
cos em geral são duas; e uma destas é a fácil e pronta realizaç
dos efeitos de carteira.
Quando se descontam letras a longos prazos, o banco que assi
·pratica não está habilitado.para o pronto. pagamento das suas not_
e se lhe so~revém qualquer crise, corre grande risco de falir,.de· n
poder satisfazer as obrigações a que se compromete com o públic
e eu não entendo que um banco como o do Brasil deva ficar sujei·
a esse perigo. Esta discussão não tem relação com o objeto de qt_
tratamos, e por isso abster-me-ei dela, reservando-me para expor e
ocasição mais azada as observações que teria de oferecer à consid
ração do Senado.
Também entendo que o código do comércio, segundo a inte
gência que lhe dou, não consagra, como já disse, a marcha bancári
pois nenhuma soc!edade desta natureza se pode estabelecer co.
responsabilidade limitada, sem prévia autorização do governo, o qu:
sendo protetor natural de todos os interesses sociais. deve examin.
maduramente em que circunstâncias convém autorizar semelhante
incorporações.
É porém verdade que, se se quiser dar ao código comercial
inteligência que alguns pretendem, muito risco teremos de corret
e será infalível a anarquia banéária de que falou o nobre senador po
Pernambuco, isto é, perturbar-se-ão todas as relações comerciai_
porque ser-nas-á impossível fixar o valor do r meio circulante qu·=
como se sabe, é ainda em máxima parte papel-moeda; não teremo
meios de regular a emissão dos bancos, e portanto de estabeJe·ce
as regras que são indispensáveis em 'm\at~~.ia tão i'i'nportante. ·
Limito-me a estas observações, Sr. presidente, porque a hor
está muito adiantada, e a ocasi'ão não é própria 'para alongar-se so
bre a matéria.
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Não:havendo:·mais··quem
peça·~ palav~a é posto··o ·artigo·á y9ta.-,.!.,.
''•,•',
ção e aprovado.
··'·:·
· ··· · ··
., ·· ·'
~
: · A discusião fiêa·adiada pe'la;'hohL·: ·:· . _. ·.·~·· · · ... · ~: · ·· · .. _.
o sR. PRESJ6ENTE ::mar'câ . par'â . ord'é'm 'do~ dia ~- rdê~rlia ~d~{-h6j:e,
·e mais ·a primeirádiscüssão da proposição da ·câmará '9ós ·Deputad_os
SObre ÓS tribunais dôuc'i>mérci()'.' '· . ' ....., ··'. .
'· ·' "·' ... ' -. ' " .
. Levahta-:se:·a· ses:sãb às:;2:;e-n1ei'a hhra·~'. ; ' :. r< ,·'< ~-.
c·.:
•

'

' ,

,

. , "

"

,

''•.

·•~I

.}

·'.

:~t·

,• '• ' , ., I

'o

· "''

:'

'•:

,'' "

,•·'

1

I

>.,

;

•',

,' -,

I<\·'

.1.

,

.

··. . ._-,·

.........

•

·,

~-~'-"

... i.\

1 ·.

,

i

•'',

. 1.

.

:~i.-;

.•. ,..,.,.

··.:1

-·.-,

·:

·,,

'

·."_,!

···('"''·.--·.

.'~-···r·

··•"",'

(

:•·•·.

•"i . ('.'

I

• •·

'}t .. ·~~\, ',·'···:·

...

! .._~·· ::_·j·-~l_'iC.·

•

,· . .'.!t

,,.-·.·;,'''\'_,..:~~·:··i

C"

1 '1 r· .. "·,·

j

·~·

··~

,·

·. ~. . :"·:r·.;_

... . .

"

...

.I~.·

r;:\

•

· : -_. t.: .. :.·,; -:. ·\

'I{,.'

.....~'

•....

"' ~

I . -~·'
:-.\ ..

''·

i'

·:
'\

-~

,_.1

•

•

' f ':

~.

·,, , /

__ ..._._ ~· •

:' '1

\ .. ,- .. , ···: ·- í'
-··-·

'

:'.'·

_i.· ... .};.

.,

'.. ;

·:·

-~ ·,

'

.. ,

...1:

'

'"

. __ ;.

~F

.,

.'

'

I '

~

'·

..•..
·~

(

.

.... '

·'.

·....
'•··

•'

, ...

.·.. ·

,,!

,,-'·

,,.:

·,",,·

\,•._

··,•'

: '~- . '
'

.. ,. ''"<

t,;•",

.: ..: ~'' ·.

.,.·,
·'•'

,·.
f:.

,·

...:i .

\i

-~-

·.

.··..

..

\,

' .:.: •,

;,

. ~''

67·2

.. t '

'

'(''

. ~ ...·

,.

.'·
;

. ' :.. : , r·
, '

. '

~-.

:

' ' ' -,~,

'

; "•

• ••

J

.,:l'' .
'•;,.,,,

,._, .•

.~

,. ;

.. '''·-• -..,·

......

·4, ·..:.; .

•::•• • 1

'

I.:

~

'~•

!:: "'

··.;F:.C

. .

.·

~ -;...

.

SESSÃO EM 2~r· DE
.... . .·•
I

)

'

~

' :·' ,...,

;,:; J • ::

'

•ÁGbSTôtoÊ 1854::
..,

•t

I

l •

'_;

SUMARIO ~::Prédio·:ida• :rua do .. Cano:~! Discursos dos
. . . S.rs::--rOantas .e!!Montezurn~,7":'"""·Ártigo~ ~ditivos ao orçamento.
Votação;) .~·.·.·.H~forma:·. .~os tribunais:~~do:. com~rc.io·;::2.0Jscür,so
., · :· do ~r:::;'tosta-.'-... .:Reos~.9. ;à yisc_ondes.~a. da·. ~a.guna... Djscursos
dos Srs. Montezu.ma, :visconde de~rP:ar.an·á,:lopeslLG.arn'a,:. e
·: ·~. c:. PaQta~~ ~· :N~tur~lizaçõ~s. Discurso: ·90. S~:·· ~Pedroo.'Ghaves.
dez horas e meia
~ánhã, reunido: ~;úm~-~0· suf\.~i~·~~~;,cie
Srs ..senadores.... abre~se a ..~essão;. Iê~se e aprov:a~~e a atá;~~ ·antecedente.·.... ''. .
..··· .. ·-· ... ·. . .. . .·,. ,,,:_,,I.;-~·
,.
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·.. ·. Dois:.:ofícios: do secretário ·da>Câmara·dos Deputàdos aêompanhalido:···:' . -·
:·;:·::.::_.·:.:.c·
··'· · .:: :·:. ·· ···
· ::~:::H'4'~o.... ~ Eméndàs e adições~ :teitas<e ··:aprovadas·:~pela· Câmara :dos
··Depütados• ã-'proposição·· dd~~senado; qüe ~:autoriza a. .ordem; :Terceira
de::são Fral1ci'sc·o ·.da.Penitêncla!·da cidade··::de S: Paúlo para: possuir
bens de raiz até o valor de 100:000$. · ·.· · /., · ·:> . •: . 1 ' · r:~o:~
., .· Y:~Art.: 3.0 (Aditivo)c.:lgual·:·rautorização,.e com.,as:.;mesmás cláusulas dó. artigo.' antecedente~··é ,:é<?ncedida::_> . , . . . ... "
· :.:.~,. c.
0
"§ 1. .A Irmandade de·Nossa·Senhora ·do :Rosário de. S·~':Bene
dito :da:vifa:de S.:João do:·Pr.íncipe:parai,possuir:,até .:10:000$000 .
.: . "·§. 2.0 · A..l~mandade ·do ·Sant.íss·imo :Sacràmento;~da· . freguesia, de
S. José da corte para possuir até 80:000$ além dos S: Prédiostque
atualmente possui nas.:ruas: de S; Jos.é.,. do; Cotovelo e· da ;ta·pa do
Desterro; cuja posse fica por esta .lei. revalidada·~ .: ··
. 673

"§ 3.0 A Irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade de
Maceió pG~ra possuir até 80:000$, compreendidos os bens que já ·
possui.

A arquiconfraria

de S. Francisco de Assis da capela da
luz, da cidade Diamantina, província de Minas Gerais, para possuir
até 12:000$.
"§ 5. 0 A.. ordem terceira de S. Francisco da cidade do Recife
para possuir até 100:000$, compreendidos os bens que já possui.
"O art. 3.0 do projeto passa :~a· A.~., ;· .·. . ..
"Paço da Câmara dos Deputado~. em
de agosto de 1854. Visconde de Ba~pendi, pr~sidente. -.-- Frar~clsco. ~e. ·Paula Cândido,
1.0 ·Secretário - Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0 ·Secretário."
"A assembléia geral legislativà ·resolve: ·· · ··... · . ;
"Art. 1.0 ·Fica o governo autoritado :para reformar a academia
das belas arteS,' observando as seguintes disposições: .. ::.
· •"1 ;° Conservará as cadeiras atuais:'de- arquitetura, pintura, gravura; paisagem, desenho e anatomia. · · · · .:
· . ·:.· · ··
"2.° Criará:as aulas de desenho· geoínét~ico, desénho de orna. tos, escultura de ornatos, matemáticas aplicadas, e histór.ia das be·
las· artes.
·· '
0
· Supri.mirá os lugares de substitutos, consérv.ando·
os atuais, até que lhes possa dar conveni~.nte destjno.
· · :1t <
"4.0 Anexará o conservatório de· música· à âcadelllia de ·belasartes, continuando· porém aquele estabelecimento a manter-se com
os seus próprios recursos.
"5.0 · Criará o lugar de conservador e restaurador .~e quadros.
"6.0 Dará à academia novos estatutos para a execução _:da 1presente lei, regulando nelas a distribuição ·das matérJas,.. a nomeação,
atribuições e ve.ncimentos do diretor,, professores .e. mais: ernpr.~ga
. dos, e bem assim os prêmios e concursos. para as viagens artí~ticas
a Roma e a duração destas.
':: ..
0
. . ·~ 7. . :Não poderá despender com a. reforma, incluído o. aumento
do pessoal e seus vencimentos, mais do:.que a quantia de cinco .:contos ·de ré is anuais além do que se despende atualmente.
"Art. 2.0 A reforma que o governo. :fizer poderá ser .desde logo
posta em execução, dependendo porém: de aprovaç~o definitiva do
poder legislativo.
. · ~-.. .
. '· .
"Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrário. ·~
14
Paço da Câmara dos -Deputados, em .:23 de agosto de 1'854. "§ 4. o
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Viscon~~ de· B~~pe~di, Presid.ente, ~ Francisco. d~ ·Paula C.ândidp,

1.0 ·Secr~~~ário :-·· .francisco .Xavier. P~es.:, Barr~tQ, '· i~~secret~~io ;:-~!2:
Entra E3m d.iS.9US_são o .requerimento. do: sr~ Montezuma·~:apresen

tado. na ~~ssão aflterior, que;} ficou adiado._pela,hora, sobte~a avaliação dos..prédios,.da-rua_do Gano. . .. · :'.' ,,:>::;_!":.,:.• ,;_•. ·'.-" .·; ... ':
,. ·. Q,SR... J:>ANTAS.-:--- Sr;. presidente,.,e_u;•::respeito: muito...as>,boas
intenç,õe~ do:·~"opre ·.se(ladqr~.p~la província::da· B_ahia1·.autor do :re_querimel1t9 em :~J~cu~.~ão; mas pe,ço :licença,,a, .S. E~a.· para ;fazer ··.alg~;J·
mas obseryaç~e~·;:: ~qt19- qu,e. este requeri,rnentp: não .p_ode. apr.oveitar
para. a d_is9ps_s_ã9 .~a :resolução que, vai él,Utorizar·:a inc.orporação. de
um~ cpmp·~flh!~ para é! abe.rtura da rua do Çano,-ie,:n~n:t mesmo_,.pode
aprovei ta r p9steriorm.~_nte .. p_ara. o ato: •da. d~sapropriação. d.os: ,prédios
que têm de_ se. r de.r:no,li.dÇ>s. Ob~erve~se,; que: o trabalho de· :avaliar
245 prédio.s nãp sej~z nem ~m 2, nem. .em 4, nem .em:B meses,:·:por·
que. é necessário que a avaliação destes, prédios, por-mais sumátJa
. que .seja, ~,e faça ~obr.e .uma vistoria nos,_mesmqs :pr.édios,.·:e. exame
·dos rendim.entos ~qu_e dão etc.: Portant_o,;_a.cho que. esta avaliação. não
_pr~stando . utilida.cJ.e alguma, traz •entretanto· uma despe_sa infalível,
porque o nobre senador sabe·.. muito bem que apesar de termos· jun-tas de engenheiros, juntas de obras. públicas, .e engenheiros no.·:arquivo militar, todayia o governo quando ·.precisa: de algumas plantas
e orçamento de obra nomeia um engenh~iro: .especial. e~ dá:.lhe. uma
gratificação; por exemplo, quando o nosso.Jalecido c.olega,:o Sr. ·Cl.e·
mente Pereira_.requereu o levantamento _de. uma. planta•e orçamento
para a edificação de um palácio paraS.:M~.-o-lmperador,:se·me·não
engano o governo nomeou um engenb,eir~r,a·,_qu~m. encarregou deste
trabalho, dando-lhe uma gratificação; e clá · está . a planta .postcl.:IW
arquivo da secretaria sem ser aproveitada a de.spesa ·que càm ela
se fez; .além d.o que acab.o de ponderar, pergu,nto eu, não irá' este ,
requerimento assustar aos.proprietár;io~ :dos prédios .da rua ·do Cano?
Não poderá mesmo .suscit~r obstáculos. à!,ln.cotporação da companhia?
. Entendia mesmo que, sen9o a· matéri.a do r.equerirnento: um dev.er; ·iJ:llposto ao governo, algun_s. :dos:.Srs.. ·rninistros: de:viam Jnformar-nos: se
acham ou não· dific,u.ldade em que este. orçamento possa .ser ·apresen·
ta do em pouco tempo, se em 2 pu em 3 m~_ses se .poderá fazer .. esta
avaliação;· porque já digo, é preciso para que ela se -faça :que :se
proponha a vistoria. nos prédios, é pr.eciso~que s.e :consultem ,os ren·
dimentos dos me~ mos prédios etc. ··Conseguintemente entendo· qúe
a ava.liação de 245 .prédios, os quai~. formam .a rua do Cano i demanda
muito tempo, e v~m trazer aos. co.fres· públicos uma despesa sem
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,·utilidade alguma;· porque esta avaliação não pode sêhtir pará,.ós· aios
posteriores da ·desapropriação·, e p'orta'nto votê)'coritra·o ·rêqüêrim~nto.
· O <SR. MONTEZUMA·....::.. Sr. presidente,· ·qúa'rido vil11 pará· o Senado trouxe um. propósito· relativamente i à este: ·reqUerimento~ As observações que acabou de expender o· honrado· memb'ro· senador péla
província das-Aiagóas são dignas da niaibr cons.ideraÇã.Ô.
verdade,
nós . até hoje temos visto: ·que·· pequenos· trabal hós · fná'ódadds:: fáz'er
peHo governo custam muito: dinheiro e sópodem'sér l'~àlizâdoà:Clêpois
·de grande· demora.· Eu tinha:prevenidó ria realidadé'~t'a·ntô'o·:~ririíeiro
•como o segundo obstáculo. Enquanto ao 'prirrieirô, lsfo; 'é'; à despesa,
entendi eu que ·esta avaHação;· hão ·sendo uma âvãÍiaÇã·o légál'·da
. qual pudess·e. resultar detrimento a il1teresses:de ·terceiro, ·mas' unicamente para que o Senado ficasse informado da ·irripôrtâ.ncia do proJeto, podia ser feita por alguns empregados ·at'uals debaixo. da dlre·';Ção' do ministério do' hnpério. .
.
' •.:
'
...
V. Exa. sabe que· atualmente o~ governo~lrata de mandar~ nivelar
algumas das ruas destaicidade. 'Há ·mesmo uma'questãó,>e uma;ques, tão importante relativamente à rua de S; Pedro :aa C'idáde·Vêll1a;·:o
primeiro nivelamento dessa rua· não· teve lugar, ou· pareceu qúe hão
era o mais judicioso, teve-se defa;zer outro· hivélàiliento, em ·conse•.qüência deste naturalmente a rua tem de· ser rebaixada; tem havido
contra isto reclamações~ dos proprietál'ios dos prédios que àí êxistem, e está _uma comissão: encarregada de solver todas· estas dúvidas; portanto não era muito que o governo desejando :satisfazer às
exigências. do Senado, mandasse também ·por· e·~tà' mésm~ coinissao
fazer o orçamento ou avaliação dos prédios da rüa do Càn(f~ e·conseguintemente a despesa não teria lugar.
. ··
· Agora vamos.· ao segundo obstáculo, isto é, o terripb. Eu~ prevehi
também no meu requerimento a demora, porque disse que não podia
um orçamento como seria· necessário para· pàrtilhás 1 más expressamente que apenas queria uma avaliação 'áproximâdâ; istó quer· dizer
que o encarregado de fazer d orçamento ou a avaliaÇão nãó ·s'e demo. rasse, que olhasse para o edifício, que visto se era. de' pedra. 'cal
ou de tijolo, se os repartimentos também eram de pedra"e cal, se··as
madeiras são de lei etc; e que dissesse quanto podia ·'Valer pouco
mais ou menos.
" ··"
·' · Por esta ·forma o orçamento podia r feito :muito 'ligeiramente.
E V. Exa. sabe que estes orçamentos nunca serv'errf qüando ·se !trata
de desapropriação, porque a desapropriação tem -outrás bases, 1:em
uma contestação da parte do proprietário cujo' prédio vai ser ·desa-
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p~~pr,i~~q. E.~~E}c.P~Q,C~~s~ :e~tád~:_:esta~eJe,q_i,çfo·!;r:!~·~:tei :. q(J~~;pq~ r.~9~~·.·
e .~~~im; n~o-. ,er;a.:,u·rn ...~e.S.t,e.s. gr.ç.~r:n.e11t9~ :q~-~. ~it~r.i~~' (ug~r;J ç~ll] :<E.t:n.etJ<
requerimento. Pelo 'que resp~_i;ta:~.aq~~~-~~:Q.L!~r;_q; qrçarp,~!)~Ek'9U: V.êrd~·,:·
de ira. aval i~ç,ão, ·,sé ..s.e. . h~ :_de: faz~r: quanq~ _s~.:-~iy~r: de: des.apr()pr,iar as
propriedad~s.: .
· .. ·_,:,; •.. -~- ·.x1:
· c:v
.; ~-.:ú:J ; ,;·:. ,,, . :·: . . . ... ·
·v··· Álém·.:disso,.Ó Senado ,há. de recordàr-se,das palavras,.que::então:

.

.

p~ofe.~i '· q·u~~~-~-· :~ei~~-~ri·t~i:_~'º "m.~Ú -~~q~eam~riúi:~ e~: -~Ú:~s·;.:,q~-~ ~. óã.~:

tinh~. por .f.i~r:n~.q~m.or:?F a;:gis~y~.§ãg·_.çlo, P..r9J~~9. cP~di_:. me~r:n.o .~o:;;no.br:e 1
presi.~~~,t~ _qa . :ç~§~~ qy_~:. . n.~g-:ti_ye~s.~;,eJ11, c.or;~sid~ração terern:·cb~ga.don
ou :nãp ,~s in_fqm~.açg~§,·;Q~ q4~-Jrataya;,:.nQ; reqg~rimento,.:queJ.dess.e;;

para a~ •.o~cl~rn 1 ,cJP ..:clia ,~quar~dc;t-~n.tellcless~: ~mcs.Lia, sa~\e~d.orJa;·; :sJ~::vres:-'
sen, a~; _i,?f9Ún~9q§s 1 p~ra , í:l:·: ,1,.~,, çli~cuss,.ãp<•.d..o::Projeto,, · b~m;~:~se ,não:,
vi~s~errt.: P..~ra;,;.ª:· -,1;.·:à·.J~hegari?rr:t,-Pa.n:r ~ ,2 . \ :.e:s~- n~o -.~h~gass~r:n ~:-o em·
·para.á .1.8, fl~m,,J?~~~l ;a,:~2.a~,: ..e,,1nE}mi;rne.smo! par:a a 3;a disç~ssão, ·nãor
teriam)ug~r.J§l!~ ~_pfo~J'T'IaÇ_õ~s.:. . .
. /:.
·'·"
..~ , :.;;;,
.: O ·S.R._.PANI6\~<~~S~ria).l!mª despesa inútiL·:·:,. ·:e• .. ::~~~ ,;;;_ '"
·
.. 9·.. 9R. ·.M.Q.~T~?Urylf\5 ~ Eu.. porta_nto satisfaço ·:c.om.p.le.tarn.e_nt~,
as v~sta,~~ d,o ho.nr;,~.do. m~.~~;ro. a- que,m,.,tenho a. honra, d_e r~fer;i.r~r,ne. ·
Verdade é:gue q .h,onr?dO-:DJembro. ªca9a de clar .um:aparte diz_endoque a desp,esa.seria.il]útil-. Perdoe-me o_b()nrado _me.mbro,,:não~.se.ri~h
ingt,i i_ pq_rq~;e' ~s,!,o:U,; ,J~~ei r~fl)t3nte conv~nciq9, que Qo': gpy,er.n.o.; ;;não ,há:
de.Aef:.i_r;ti:ti:varnent~.·:~~r:::(). ~.ontrato. ·:PRr f~_i~o~--em, que~ s_aiQª:::.c:>: xalpr~:
dos< . prédios~que "t~,m_,,_de:~er des.~prqpriados, por isso. :_!ne~m9 :quJ~,
acabou de.dizer.o honrado.membr.o que.são 245_-casas; estas;:c,asas."'
segY,pdo ··o·< _rll.~n'9.;~··.P .. que':.t~~h()·:.oy~ld~. por· ar. ·têm. -d~ :s~r~--~~sap~q(;,
p~iada,~.tod,as d~-:fpld~9J:~e. ~~o:.à. pr9PP[.ção qye a ab~rtur.ª~dª:T~f!:"~/=t
for fazéqdo~ .. Por. e~ernpJor . ppr:.gua.~:ei~ões; _não.•. há. d~.::;~e~.,::f_~jtª_,:·~~·:
desapr.opriação.,de.
toda_s ~s, çasas,,pqra d.eppis o empresário. ;ir
Ja~,
... ....
·.;.:. ·.::>.'; .....
·r"
·• ···.
zendo a obra à proporção. Ou seja este plano, ou não, s~ja, ~~p_o~h?l_..
V. Exa .. que
.não é. isto, que
eu. ,estou .engar;tado. nas· inofrmações.,que
',
..>
tenho, mas que,,me.;cfizem
'são y~rdadE:}iras (porque; como ~se
...1-.:. que
·, •..•...
isenta a décima··por.espaço de 20 anos, pretende-se que a companhia
comece a obter já este beneffcio ..-de.sde· o··dia da àesapropriação, e
por conseguinte não se quer fazer a desapropriação por quarteirões),
suponQ_a-,V. E~a.. qlj§ n_ão- é· este o ·planp,,_porque::O plano :.deve.:ser a
arbítri!lJªn!o r:) o gqyerno, como do.· empre.~_ário,, o .:q.u.e·.eu.digo .:é, que
o governo jamªjs!Jªr:ª. ~ste_çqntrªt.o~ .sem.rnanda,r·~a\faliar. .os prédio.s:;,
par.~. poq_E:}_r,sé;!b.~_r..ma!is .()U _mengs.gua.J..:~ o;qeQefí.cip que. s.e dá à. c.om.:
panhia relativamente à isenção d.a •. décirna. por 20 ,anos,; e, também:..
os. ônus ·,quesobre
... ela: devem pesar; porque. se::fo.r.em êpequenos;os
.-I
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lucros, pequenos devem 'ser os ônus, e se forem:·grandes. os lucros .
com razão ·podem ser maiores os ônus. Portanto veja o honrado mem· ·
bro que a despésá nãó havià de ser inútil~Agora pelo que diz respeito à vantagem do requerimento, V. Exa.
me permita que eu diga que já estou. satisfeito, que o requerimento·
pode não ser mais útil, quê já. emiti minha opiniã~ acerca da neces·
sidade de se ter em consideração o valor dos prédios quando se fizer
o -contrato, assim como outras circunstâncias; êu convenho com· o
maior prazer do mundon·o -que disse o honrado mernbro. Podendo
haver escrúpulo nÓ juízo de algum nobre senador qua.rido ·se tiver
de discutir. O Objeto, não tendo em vista de forma àlgÜma· EÚrtbâ·
raçar, nem pôr, permita~se-me a expressão,.· um grão de. a'reia na
passagem deste projeto; comoV. Exa; há de ver ·quando ele se dis- ··
cutir, eu peço ao- Senado para retirar o meu requerimento. Por esta
forma satisfaço ao hónrado membro, e também eu fico satisfeito,
porque já declarei o meu perisamentô relativamente ao mo.do por que
COnjecturo que-se deve' proceder quando se tlver ·dê fazer O C·Ontrato,
e .o governo estiver absolutamente informado de' fadas as circuns- ·
tâncias essenciais e indispensáveis em· um contrato desta ordem,
devendo não se contentar somente com o presente·, mas tendo muito em· vista o futuro, de màneira que não se principie a·obra sem que
haja certeza de sua realização, porque entã·o ficaremos ·muito incomo·
dados como é sensível. Portanto peço· ao Senado para retirar o meu
requerimento, desculpando~me de haver ocupado a sua atenção com. ·
este requerimento, assegurando que em ·Ólitra ocasião evitareí fazer
requerimentos para depois pedir a sua retirada; poréni em grande
parte quem tem a culpa é o honrado senâdor pela província das Ala·
goas que me veio ilustrar por modo tal·que não tive remédio senão
·
pedir para o tirar.
· Consultado o Senado a este respeito, decide pela afirmativa, e
portanto é retirado o requerimento do Sr. Montezuma.

a

·oRDEM DO DIA
Segue-se a 2.a discussão do art. 15 aditivo, aprovado pela Câmara dos Deputados,. à proposta do governo fixando a despesa e ·
orçando a receita para o ano de 1855 a 1856; é aprovado.
· Entram em discussão por sua. ordem, e sem debate são · aprovados, os arts. 16, 17 e 18 aditivos.
·
· Entra em discussão o ·art. 19 aditivo, dispondo que os prêmios
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dos:::h.ilhetes de loterias .c~nce·didas .:.pelas: .assem_bléias,provinciais,
que~·gão:,forem· cobrad.os. no;tempo .mar.cado.nosJ;reg.ulamentos,'·seja~m;:•.
recq_tryidos .ao.s ;cofr.e.s.,:proyin:ci:als. ··• ·'·• . :··:. ..••..
-• ·- •• ·~ .: ..-::.... .::~ :, · ·
.... 0:-SR;_ MONIEZ.UMA ~.ouero uni.cament~ pedir uma informação~-;
ao. n_obr~ ministro:.da. fazeod.a.\Eu-: .não -entendo .:qual·: é.>ó. .fim:: deste..
artigo. Este. ·impostoê_.é,;~ge.ral);·e:nós; ~amo.s:_dar o::;produto. às::provín.:.;.
cias, ou :é provinci.aL? Eu:ap_r:.ovo_,~:.o :artigo quer ele::seja·;~onsiderado ,
imposto. provincial, .quer·, geral.·
-.
! ••..
. .
··~
.· ,.o ·SR._ V.ÍS.CONDE: :DE::PARANA:.Cpr~~idente.· do. c_onselho.) ·~-'if~a~_::)
que las províncias: .em:que aê ·:a·sse.mbléias:,· expressamente-.legislam:a-/
respeito do imposto;.de·.suas~lote.rias, .quando não~apar.ecem os.donós~-,
dosjbilhetes-.:são:::as mes~as-.~assem~lé·ias ,competentes. para::: darem
de_st,i no..·aos .:resp_ectivos •. ·p r:êrni os·; ;:mas.~~ nas ·províncias; .cujas· assem;o ;~
bléias .não .legislam a este:.·:respeito. :devi~m'::.os.·, pr.êmios • n.ão recla.;. ~
ma dos..ser recol:hidos-. ao tesouro. :P.úb~rco. ·O. ai'tigo.;·dá a·.esses ·:prê.;.
mi os. o. destino . que. Ihe. daria._ro as·, assembléias provinciais ·se .tives•."
sern::legi.slado, a .r.espe.ito ,do.;imposto.•dasr-loterias ·:concedidas, ·isto.3 e,·-··
manda)que seja:m· recolhidos;" aos. cofres provinciais;.:: ':: ·: :.
··::< ._.:
· .. Não havendo mais.que·m 1peça a palavra,·é posto·:o.~artigó-'à':·vo~! :,
tação --~ aprovado. Os. outros artigos aditivos, 20 ~e 2t,,·são~:aprovados
· sem;.qebate ... :....
. . , .. · .·.
··: ·..
··.~
.... lgualmente_.o são ,os arts;: 1.1·· e ·12 da: proposta/que· passam- a·
ser 22 .e·23.- · -···. · · , -· , _,_
,:,
..
. - Dá-se- por .·concluída.•a :2~~ discussão da proposta: ·e··~m'en~as·,' ·e:··
são. aptoVadas pat:a passarem: :à 3.a discussão:. · .-·. · -: ,_\'.c · · ~ (: .:.:•
,O SR;. MENDES DOS SANT;O.S·: requer ve·rbalniente< que ~seja 'dis-' .
pensado. ·o: .interstício para ~ntrar ·em- 3~~ ·discussão~·.: . e: é·. aprovado:·o . .
requerimento. ·
. ,.
·. i: , .•
·· · ,: ·,c·, ::: ~ :: ::: •. ,::.-·:0... '
_Segue-se a ,1,a discussão. do projeto 'de ~lei· vindo·:.da·:Câmara·âos
Deputados sobre::, os ,tribunais~ ide comércio .. - ·· ... ·:
· -·:.:: ~' ~ :.::: . :C'í(i
O SR: ·TOSTA~ Eú julgava-conveniente que .oe'ste:projeto•.:fosse",.~:
mesm.o em 1.a discussão, adiado:,:,até quer:·cf.Sr~~~·ministro':aa·· justiça~:~
sendo convidadoc•para :.a sua discussão,. se achasse .presente.' ·
;·: .
.;_. .Pare.ce~me. que:::a' .maior,:idiflculdade ,parái à aprovação:.·do,p·rojeto.·:.
está na.>demonstraçã.o. ,da. sua uti Iidade,, porquanto·: nãp ,há nos: seus: •·
detalhes:- coisa que . mereça:a. pena.de: ser ,emendada; -.tudo-quanto. é •
essencial se deixa aos regulamentos do governo; dão~se :bases muito,
gerais s.obre ·as. quais deve:. o: governo.:prganizar es·ses: regulamentos
COJJ;IO melhor entender. À. dificuldade, pois,o:par.ece~me :ser. ·a'cercar·.da ·utilidade do projeto. . ,_ .. _
'·
· :·. ·· · , >: · ·; .•
I'
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·No relatório ido· Sr.··ministro ··daqostiça não:: ·e·stá.:~demonstrada,:·
suficientemente•sua:-'utilidadeç:Uma das' razões·~·qu·e:·.ig,. Ex~·~ ·ap·resen.:c
tou na discussão aberta na Câmara dos,·.oeputados .foi ;;qúe'·convé·m· .,
ter<nos tribunais. de 2·.a instâncià juízes, .'que. pôssuàml praticá! ·aó:!co·
mércio e conhecimento de seus usos.· MaS:: esta ·raião;·no 1 nieu pens·ar;:·
não é valiosa.! O<código do :.comérciO· ·determina:•qUEl':ros·;:usos'~do·.~.co.: :·
mércio não prevaleçam na decisão •.:das· causaS' sé não' iqi.ranclo :forem:·
provados; não autoriza o juiz a lançar rnão:·deles em·.:quâlquer~:crr~:
cunstância para··· resolver as:;·.questõés~: i'rl'as :~gõ:,'qti~:i'n'd& :·esfi.verêm /'pro·
vados pela maneirarpor que. o: rriesmo:,:código determina:~·Portanto.:esta r
razão· acerca da . utilidade não·:me .parece·dp·rocedente.' ,·,, .. ,. : ·.·d: •· :,,i·::
.., Além disto';(muito<de:Jpassagem ·direi~rque.~há incoriveni'ênda::em· :.
tirar ao tribunal·certás· atribuições de prin:ieirai: instância· que ·::ora' J.he . .
competem; e· também repugna :aos· princípios .. que•··réúna· ao :·mesmo··
tempo as. duas jurisdições .. Tenllo'•ouvido·ta·mbém~diz'er·que é preciso ·
dar um pouco ·mais ·de celeridade ao julg·ámento'·da·s.•causas. comer· :
ciais. en1 segunda dnstância. Ainda não·.vi :estabêiErcido em'·estàtísticà ·
alguma, nem foi demonstrado pelo Sr; ministro, ·qual-:é:~:o~tempo::'que ·
despendem os atuals tribunais de 2.a instância;'· isto é, :as·· relaÇões,
em julgar as . causas comerciaiS; vejo~ pela pouca prática· qu.e ten:no, ·
que não é grande a demora nesses tribunais; não sei se. ·a:: praÇa ··já .
se queixou da demora desse julgamento; não sei .se. houve· representação dos· comerciantes para se satisfazer a necessidade: àgora::pre·;;<;
venida pelo projeto. Parece-me que o. que houve foi ·'alguma repre·
sentação do próprio tribunal do comércio para ser convertido ;ertr.tri~. ·,
bunal de 2.a instância; não dou muito-pela exatidãô, ma·$ se ·foi isto,
parece-me que não será motivo bastante para que· u'm tribunal. 'de:'1.~
instância seja convertido em tribunal de recurso.
· : . .: ' • '
Demais,. noto· que se no tribunal do comércio da corte :há_ membros suficientemente habilitados para julgár.·as causas:,•cornerciais .enr~·
2. 8 .instância, nos tribunais das· províncias :não há essa abtlndârfclá de
especialidades para semelhante mister;· e.se não :há;::éomó vamos·. dar'
um voto decisivo a homens que. não estão nas circunstân·cias·!de bem
julgar dos pontos >mais difíceis de direito em· última::instância?.: É 'pre·
ciso que o desejcr·de reformar ·não ·seja tão- grande' qúe· no·s:·vá.levar .
a inconvenientes de reformas um pouco precipitadas, votando-as·s'em···
o n~cessário·exame~
· :· :· ·
. .. . '·
·. :·)1· .. ;
· Por. outro .lado·:. não vejo que·· este; projeto seja ,agora ·de· tanta .
urgência; que indispensável.)se tonie a :süa votação: na pres·ente s·es;.~:·.
são. Parecia melhor· que algum tempo se metess,~. em· meio~\[j:)ara.:'·_,
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C~~n.er,i. -~~~.~~~.~ :·;~·~fr:P{9:s .-~~~· .tR9H~~is:~:~Y..P.~ripr;~.~·~ q~~:.~}~,e. (J?~~r:~~c~~! .
Sem
maiS lnStrUJÔO_S.:
n~. t~gt~laç.~q ,qQrQerCI,af.< ,, ;.1 .. ·~ ,,,·,". :·, ;: ,., :,-,
.
•--'·:-: ;_ i:.:
·.:
..
l.n' '-·:.:•_..· .';.
,. , --:·- ·.
· Apresento ess.as. brevíssimas~ .considerações,. ao ,juízo :do. :Senado
pará .c1~e 'ele v~~rccm~O,-J~.~-;pár·~·c~r :r;n.ais 1 :Cq~ve_nj§n~.~\ S.~)!~ ;x.a~
entender que é Hcitq. faz~~-: ~·n,,: r,~~p~rim~ntq: par:~ ._q~~:·:~~ PPI1Yi~~k,q
Sr. ministro da. justiça a fim de .assistir. a esta. qiscussãoí:não,duvido
enviá-lo. à. mê~a~ Não ·prometo:. tomar. m~is riárte::~~~~~;"i1i~~uss.ã.9:•
Pod~ .ser que.· ofer~ça alg.u'mas·' obs·~·rvaçÕ,es .á~.
rnÍnist~Q, ~éls . ~.·~Ó
o farei se me rão ~ati.sfizere~·as.rafõ;es qy_~.:~!:~r~~H:Ji~:~so~r,e O;.:.qbjeto:;;
digo já isto para' que s~;:.n~q' ;~-upor.:~~iqu_~. e,~;~;qy;erp, ;,q cgrnpª~ec!r:neryto,
do 'nobre
ministro,,·._,1porque
:tenha
...tenção .. de Jnstitui.r,...lpngo~:;debate
: '": .... · ....•·
·.
.·>· ..':
·• _, . .
acerca da rn~téria. Não ~~ 80,11lB~9."1~~0:: a,,.fal~r.,.~.C?Pre:· ehl···c:;~. :.::: ;;;:)
. O SR. TOSTA.manda.à . mesa.<Oc,seguint~ r~quer_imento:. ·--:1 ·;·>:·
. "Que seja convidado. o:.Sr::,.~minlstro;·dos:·:riegócios) · :da:~qustiça.
para assistir à. discussão, ficand.o .o'proJeto_;adiado: a.te.•qu"esele·rcom:.;
n
.,
pareça ....· . · · .,. , .. , .....· . . ·-.::;·,y:: :::·':.:.::' ::
·c<:
... ·.
. . É aprovado;·.:Jica a discussão adiada~.). ·~ ,;: .:·:·
•·:· ·::.:·. •::
· ... Continua :a.· 2.a discüssão:::dn: ·proJeto \lih'do 'da'.Gâmâ~a:::aos:ists·~~·
Deputados ·aprovando .a:pensãoJ:dé';;soos. :con'c.edi'd'á:::à\íiscàndê'ssa· dâ:
Laguna; c·om·.úma e·menda· 'dó. Sf;::lótl'es: 'Gam;~Cap'r~sénfad'a~ riá\sé~saô;
de 22 do corrente•:\;.:
,i,
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: \
... :· ''i '> J:'>()···i·.::·. '': ·:;:1.<> .iA:
-.~.'-:~

•

•

,

'

•

,"

'

•

,

, , ,

,

,

·J~t_:"

,",

,

;

'

~·::::__

,

1

•

• '·.

<

,

.;~~--~·:\.~:

,' •

• ,

1· • ', ·· •

.!

,

,

·.'

, ..

··~.')_~.-~.

, '•

I!·

•

:

. ·' , " 1 , - I \

~I

.'

··~·

'

~~.:!.:.):..·)·.-'. •.i. o\_,

.·

•

:

;

....

,

r,.,

;~';ài,Í ,•

~~-

• '..

7- • '

: -.·. '• '

·.~

:

o

~--~.:

._.

'

·• ,

:_

' ._. '·' '· i .

'

'.-::_'1.. ~

;., .. :.·

"'

é•

-.• ,...J.-.~-: l ,,.,.~,..

•

,.

'

I

. ~··'

:

, _.:. ..,

, __· ,· "- ' , '··

s;::·
"

'·-'

".....-: •.~1,,._.

'

(~

' '

; '., ,~ ••, ·

• '-·

, .' I .-'

·- ' .

. o'

•, •

•

,, •' "

.

~~~_,1·-···.··f.·

•

,·

•

;

•

J

•

•

•

•

·'

:o. sR .... MONTEZUMA·· ~ 0 sr:: presidérite, 'éú··!·têhcl'~ ·it~céssiâade
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conde da Laguna. Ora, eu poderia crer qu~ os serviços prestados ,·por
este bravq general já foram recompensados
honras .. ;
··
O. SR. LOPES GAMA - Ah! .. . . .
.
. .
.

.gorn

MONTEZUMA - .. : e não peq~en~s. A admiraçã'o que
fez agora o nobre senador pelo Ri~ de J~nerio quando e,u proferi a
palavra - honras - ·dar~me-ia a crer qlle S. Exa.··nãO j~lgá que honram: sejam recompensas. Eu estou persl1~dido que. uma das mêlho~
res. ·recompensas,· que o cofre das graças é o ·niaispodo'roso .·meio
que tem um~ governo de premiar sehtiçds relevantes. Créio,ta,n~bém
que sem se poder considerar prêmio. Çe serviços dt;lsfruta, a \/J. úva
deste bravo general uma pensão do mo~tep.io, qu.~ reu~idél. à' de, 600$
não pode se·r indiferente.
.. . .
.
Sr. presidente, eu creio que o S.enado está. convencido que é
indispensável s~r extremamente econômico a este 're,.speito,' não' só
porque as despesas públicas são muitas é as exigências. ,são também
inúmeras, ·mas principalmente porque tOCOS· OS. dias nos élChéHnOS 11a
necessidade no Senado de concede·r pensões às viúvas dos . servi~
dores do ·Estado; carregadas. de filhos, sem nenhum outro' mei'o de
lhes pocler dar pão. Então temos necessidade absoluta de ·escolh~r
entre dois males o menor. Eu desejara que todas as viúvas dos servidores do Estado tivessem uma pensão, mas é q~:~e o tes·ouro não·'pode
suportar 'este ânus nas atuais circunstâncias, ·muito principal·mente
quando as e.xigências públicas para melhoramentos materiais :são
imensas. Não creio mesmo, como V. Exa. sabe, que as Circunstâncias do tesouro hoje sejam as mais prósperas.
'
'
. Tudo quanto tenho dito serviria para fazer com que Ô meu voto
fosse contra a pensão; mas eu me· não oponho à pensão, voto por
ela; porém não posso também de forma alguma votar, há de me perdoar o honrado membro autor da emenda, por um acréscimo de pensão no valor não menor de 9:090$. É este acréscimo de pensão que
não posso de forma alguma consentir. Chamei acréscimo de· pensão
porque o decreto que a concedeu não declarou .que a pensionista
a principiaria a gozar desde o dia em ·que ela foi conce~ida, .limitouse à regra geral. Regra geral, disse eu, porque é expressp em lei·vigente que as pensões não possam ser percebidas· senão da data. da
tei que as aprova. É o art. 11 da lei de 11 de outubro.
Esta é a legislação vigente, e o contrário disto é um privilégio
que se quer. estabelecer. Não .nego ao poder legislativo o direito de
suspender as leis. Quando esta suspensão das leis,:;~{feita com-toda
a moderação, com toda a cautela, e'" quando circun~tâncias extraordi-

o SR.
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na.ri.amente if11POt_tantes .Qbrigam ,a)~so .O' q()rp~A.egl~tativo,,-~,c.oJ;lcor~
do; mas quando não, peço ao. corpo legislativo' que~(~~.nha ·oesta;·par,te
o.ma.iqr·.cuidado>
(
·
: : :1·.~~:-~f:.:<:·S~\:' . ;::,~. :_:
;~. _§e.nho,res, p.or q1.1e rjlothto há. de o: ~orp_o. l~gi,~lat.ivo:.em,uns::ca~
~o~. :manc;f_a~ pag9,.r a.. pep~~9 _desde_ :.a. qat~ ::da cqqc:essão . e: ,em .outros
c~sos.:nã():?.:t\. nãq h_élv.e.r jm<?tlV9S êXpres~o~. [Ígoró.~os, Jr-nport~n~fsi
si mos, não. posso conceder que o corpo Jegislati\(q!J~ç~ .l.l.r:n:Jal::ato.
1orna-se.:-preciso que o:·-:bo.nr.é}ºq.,.mern,brc> ·-~~tor ;da.;~r:n~nda -..r:nostf,e às
r:azões. poQder;ppas ._q~e h,á .~rn. f~yqr da,pensãq-.d.e<;QU~J s.e. trata,. pa~a

pod.e_r.·rl)~recer e,,s.sa:.~xpeç,~cLq~rreg~a. e~s~·.Pr-ivUégje;:·prjvilégio,JSt;.

presid~nte;.que.nada.menos.~.é-~o·.que· 9.:.00.0$. ·
·
.,.;;:·.,.
··...• ~Óra/ ·~so.ra -~_6u ·e~~ro.inar, -u~~ .q~~~tã.o que:d:ne~. par,ec~: :coFJstitu~
çionaL O de,cr.eto!'da qoDç~~sãq. não de_~· qir:~ito:à;_conce,~sionária.,para.
perceber a pensão desde.-ocJ dia. :da data.- gela.; ·Ji.m.,i,tou. este. gozo: .de
maneira tal que., o incluip na:,regra·gerài.-Perg,tintp._eu,.. adotando o
Senado esta _.emenda,' nãô'·'fâz-.,umaverdad~lra,·c~nc~·ssão de. ~e~são,
um acréscimo de pensão? Esses 9:000.$ _não. devem ser considera~.
dos
como
-~tún~nto
,de; .•..pensão;·
e.·pod~mo_s_aumé~t~lr
..:pe_nsõ·e~?·.é're{~.
. .
.. .:
; . :'' ·... :. ·.-'
·' í ' ... ' ' . .
.' '
'' ' ' . ' .. :
. .
. . ., ·.:; .. : .. ; . .: . ... qúe podemos aprovar,ou r~jeit?r,,au,.mentar .. n?o., Es~a questão. con,s~
thucional, Sr. presidente, me_parece .._que dev,e t11erecer tÚna}esolução definitiva.
· ·
· . · . · . ; ···
· ·' · , ·
·
·,.:

·.·;

_-:,.".;; ..-::.·_;

:·-.-._

~ •.:

';··,

:.~_.,;:.~.'-' .:-:

,·.·.......•... -/':,.,·,::-._:_ .... ·.. ·,_.·

.-:.... ~·... ;.:· ...

'i~

;'~-·-..:·

·...• }

,-~.

· • Nã.o p~feça .q.ue . nôá': ie.m'ós··· o:· pode~ :nrm'it~do dei· legislar, que
qu'éremos' absorver: alg~ma. partéd~s '~tribuiÇõ~s. êon'stitÜcibnais do
poder e~eéutiv'o. Dir~i n~âis ao Senado qúe atenda que não
os
mais aptos para avaliar esses serviços;<é o~ pq~d~(execütWo qÚe:tEÚn
todos os meios, está em sua mão fazer o prO'C'e;sso necéss.áHo ·para
dar o \ralór devido' aos· ·s·erviÇd?qUe· se trata: de· 'rérriuiler~t-~ · ê por
is's6 que·:eu em ;·~J'eral 'aprovo·','as pêns'Ões, pórqiié: devo ·entêmdér· qu~
1
· ó poder execUthió :·p·rocedeu: da •niáneira •· a máis 'justa,· füridado ·ribs
prinCípio da mais~'figóros~a ~qüidade e justiça> ; . '
· · . E assim···qüe me 9éêido á votar pelas pensões;· ~rhás·: para· au-.
méntá-las·' ou no quantifàtivo, ·ou. dÍ:mdo ·u·m privilégio ·aoS conces~
sionário ·contra a Tél, 'Siispéndendó- suà 1dispôsiÇã'ó ·parà . 'qÚe is~ alteréí
os decretos e os concessionários venhaffi:·,·a:'--p'eráéber·às pensões•
desde :a data da;concessão 'acho.:; que .não+tenhá · direito.-par.a isso.
· Assim,Sro-presidente;c· não demoro ·mais .01 Sen.ado :.sobre esta~
discuss·ão. Tenho satisfeito a· minha consciênci'a;<não:pr-etendo:·dizer
mais coisa. alguma; O' Senado que..:vote·.como;entende'r.:em..·sua~sabe
doria; que veja. o <qÚe reclama a. justiça, que àtenda a este prece.;:
dente que vamos estabelecer,· e precedente Fia:~~época~ em: que; nos
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..

'

achamos, qüarido os dinheiros pUblicas devem·· sef ()::mais que: é' pos~'
sível edonomizáqos~;. · · · . . . ·
· : ç, .:
· · ·! · ) · :,-:···r: ·.):
. O SR. VISCONDE DE PARANÁ (presidente dó· ~onselho.):":;...:.·
Tenho .de·propor• qüe esta· discussão :s'e}a·--adiada·:pôr "três· dias. O
motivo deste adiamento é estar pendente Lim:'novo decreto qúe elév'á
està<p·ensão a 800$;. e a concede desdé a data'; do: falecimentO" ·dó
viscoridedalagÜria/.·
'· ·
: ·:··.
· ·" · · . :·· •·.. •! ;;:.
•. Os motivos: 'que há para a:·•conêessãa··déssa pénSãd''sã'o'' a' meÚ
ver, :valios·os .. O vis·conde de :Lagunas, cjllàndo \!eib pára•·.C) Brasil,' eià
já. tenente-general · é grão-cruz (apoiados)'; ~arites·'"dá indepelldên'óiá
·toi nomeado barão da Laguna, e· depois·' dá':·rndependêricià·~rião' •'me:
consta. que tivesse ·senão a nomeaÇão, de: visêoride -do ·mes·mo~·título;
e depois a su·a ·reforma:·ae 'marechâlldd exérCito ,c· reformá ia~~que ·111~
davam direito. os anos de. serviço :·qüé tinha/··
··· · ·.· :·
. O SR. FERNANDES CHAVES·-···.· Pelá tâbela.antiga: ....·•· · ':··~
. "'
'
_·· :·. ':._, .._.,
.
. ·: - .·· .,,',','
' .--_ ,· .:'.
;'''.: ··. ',
'. O SR:
PRESIDENTE
DO
'CONSELHO·.:;.;...
'A
algumas'.
viúvas
de ge.
,.,
........,
·. ...
,·
. ···,· ..
' .. '·.·
.'·'
..........., .... ·. '!''\
neràis:·além do· móritepio'Íe ·meio soldtf;_' se· tem 'concedido .. pensõe's'
eqÜivalentes a outra:·n}etadedo' soÍdo. A pen·sã6'de aôó$''que ·se.cbri~
cede por este decret6 que ··tem de·
'su6met!CI8. à aprovação dó·
corpo legislativo é intê!-i'or a essa outra· ·metade do.sÔ.Id~;_ .~ r, ....
··~.

·--.··.··,·-~---

,._,~,-

->··:_.~

'ser·

. A razã9 para ~-~ .çontar,. a peJ1S~O. qes~e 'a morte; .:do', vt~~onde
é justificada por un1à' indenizàção,_qúé;se. não de justiça,: ao m~no~
de eqUidade, é. devida. a ~ssa senhqra. O v_isconde.de làguna. tinhà'
por duas vidas uma comend~a. . .
·
.
. ..
.
\
o sR. LOGES
nua~ ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO .- . . . duas comendas em1
Portugal, .cujo rendimento se avalia· e.~·-1.:600$ .. Achando-~e- emp~e..
gado no exército .do Sul, teve notícia. de. que. acabaya ·.de -exp,ir,ar. o
prazo de poder reclamar seus direitos; não obstante-,reclamou, e foi·
·lhe respondido que a sua reclamação não. po.dia s,er tomada em consideração pela comissão. mista .. Conseguint~inente .. em razão .de .,ser.
anuído à independên~ja, perder~m el.e e ~ua se~ hora,.. visto ·qoe :.,eram
por duas yida~.-as.:~:Qil1~nd~s.-.. ·· ....... :.....: ... ,_.· ..··. :
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Ora, .essa senhora _:acha:-se .• bastantemente·· empenhada, de ma~!
oeira que não·viria·a·.gozar desta pensão se;fosse.concedida:da·data
da aprovação. e .não :da· i data da morte· do marido; ··e esta é. a~ razão
que teve .• o poder executivo. para alterar·~estetdecreto 1 por· urn novo:
qu.e concede a pensão com essa cláusula. que ·referi.
· · ··
·.Como· pois esse. decreto não· está presente e deve ser subme~·
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tido ao. corpo .legislativo·. d~ntm.,de.três di.a~·~ pordsso.\,·.···.
peço.:.por'
este
·-·····
prazo o adiamento da' re~olução de que se tra~a: ·.·: . ' .:: '·' .·<~· :' '. '
.Q .adiame~to é".apo.i~dd .. e,.~ntra :em.,.~Jsc~s~ão;:: ;. .. ·.:· . .: ·
· · b SR. 'LOPES ·oArviA. ~·$e. forrpre,ciso,q'ue.·eu -retire a ·minha
~menda,. estou,, pro.nto·:·a~~:r~tir~~la·,.· dep_ots; ~~· ::q~~:.; p:is_se·. ··JJ.Qpre mi·
nist~o pr'esidente' 'do,'conselho. ··. . .
. :y;i ··::: :~;' ~.· . '.
:,. :...Q que.S...:Exa. a·ç~qa'~q~ ~J.?,er é,umajust!f~c~.çªo~ga·~minha emen-.
da··. ,.Foi ·o Úni.co êxpediemte .de·,_9l!.~ ll'l~.le111qr;ei par.ª. r~parar:. o ·:g~ande
preju.ízo,que o . ~corpo J_egjsJé:t~iyo',,p.elo~. :múi.t9~. tr8.gaJhos:.que. ·tern en~r.e.;mã.~s~,§a~~.oU,.:a.~essél . ,~~fíhár?·,.n~oi.~e<.Qcupariôo.;da~.co.ncessão.des~ ·
sa pensão.
. , ,. , ,~ ,, , .. ·
,...I
. ·.,,"'1',,.,. ....
·: ,... ,
· · O SR. PRESIDENTE - Peço ao honrado membro que·:se.~limite
à', • .. ·discussão
do
adiamento.. · . · . :.
t,. ·. :1,l ',-' ,; :, .. , , ·:· ·::'
.',; j
··_;.,, •
; ,
. O SR. LOPES .. GAMA,.-.São.matériéls.conexas· .. < . . .:r~'< ...
' 'o SR. PRESiDENTE ---'os~. s~nad~~ ~ã~;po.de,'agora~discutira
justiça da concessão·. , .. , .··.
. ·
. OSR. MÓNTEZUMA ::__V. Exa. tamb~m.há·!de::,cons.enti'r:qÜe:•eu
discuta a matér:ia. . . . ,.
.·,, ·t.·:.i ~. ;'. ; · i •
ü sR·: .ü?~E~· ÇlAMA·--~PoispellJ; .eu, rne.· l.imitarei: a:.isto.:~:que~o
ato..,qlj~ se vai pr~ticar a. :re.speito des~a·:sel)ho.r~:faz!,muita ?hon'ta ao
governo ·do Brasil. Escuso apresentar mais nada. ·
: :
..·... ,0.,§~ ·:· ~Ç>~T~ZUMA.-. ~eç_o..'apal:avra.. ~. ~r:;t:!fe.::: .· ... :( ~: ..
O SR. PRESIDENTE - Tem a palayra; ma~ ·o: Sr•:~senadqr ·há de
se limitar:,ao ..adiamento., . ·•:
...... ':i ·-· .: · ,,, ( :::(::: C .
. O:'sr{.,,.FERNAN,D~S~ C,HAVES· ~.Já se:,sab:e.;disso.!~. :.. \~.:: ···
OSR: MON.J~?PMf!-. ~;:Vou:. falar.:sobre· . o·,,·adiar.nento,.· . Sr;· pr~~
sidente . ., • ... ,. , · ,. ,
·.=~:
·· .:3J:·,_~·_.:::;::·:i ::::.
.~~:· .. O no.br-e. mi-~ i~,ú'q.. d~· f~zencl~:' obrar i a, :rne' parece; ·mais: conveni en~
te~e~te,::~·e !~c~~o· ·'~·ªg.Je-qtr~ss~ nas razões·: por quei:o· .governo~tem, de
concede'r .essa-. ri'ova, . pensão:. ; .··.'.
~ · ·.
·,, ~· :-.· :: ....,.. . i ' '.,
. ::.O
..SR ·..... ,.LOPES.
GAMA·..-- rS~. V.· Exa.·:d(3ixar.·o,~nobr:e
,semador:coh;;
... '.
.. ... ·"
--·
·.
.
tlnuar,; ~á,Ç~.-rpe. dar:: a;.P.a.lavra.·para~:eu·:també.m falarisobre .a matéria~
· o SR. MONTEZUMA ·-· Eu estou ~quase' cedendo.:·da:. palavra:
porque este obje,t9.J:lá,'',de-.ser,-qiscuti:dO,i~creio~·,eu~..:.làrg'âmente;C·essa
noYC!:P.e,f:1são--.há., de. traz~r:p:axa-. .onco.nhe~ili:lentct.dor·par:lamento os
S.e~vi,ços, qu~ v~ o· ser,~ tlr:~rniados:, o seu,Nalor ;, a. ~poca !~em que forám
prestados e à necessidade de os premiar. Portanto, ·vendo .eui·o hon;;
rado. membr.o ::tão ·incomodado;1 :e.l desejando·\ eiJC 'qUe:, ele ' se. .'c·onserve
f:l~<·se~. 'est.ado; .pacífico ....;:.,,; · : ., :. i,:·:
•
.• / :.,·.c·.·: :;· :: ·
·., , ,, ,,
o SR. LOPES GAMA- Pois· não: estou pacífico:?<· .. ~; ... ,···,
·~.··
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· O SR. MONTEZUMA - . ... e de intéira satisfação, estou quase
.
não falando no objeto.
.
.
Sr. presidente, uma vez que nã9 quero ·falar na nova pensão,
.
porque me parece que não é oportuno tratar dela. . .
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -·Foi somente para motivar
o meu adiamente.
O SR. PRESIDENTE- Epor isso consenti. Gomo é :póssível
.
discutir um projeto que ainda não existe? . ·
O SR. MONTEZUMA- Por isso julgo que
Exa: obrou perfei~
tamente quando advertiu ao honrado membr'o ;pe'fo ·Hio de.· Janeiro
que não era conven,iente que discutisse outra coisa _que não fóssé
o adiamento.
.
·· · ·
·
.
.

v:

Para mim é indiferente que passe o· adiamento, porque, comó
tenho de me opor nova pensão, então ver~ i os motivos em. qu~ .essa
nova pensão se vai fundar.·
matéria
O SR. DANTAS - Acho o. adiamento tão ligado _com
que não posso deixar de...
·· ·
·· ..·
.
O SR. PRESIDENTE - Se o Sr. senador falar sobre matéria· que
não seja o adiamento, ver~me-ei obrigado a chamá-lo à brdem~
O SR. DANTAS - V. Exa. não pode saber qual é o fio do meu ..
discurso.
·
·
.. <

a

O SR. PRESIDENTE - ~ para poupar ao Sr. senaddr o desgosto .
de ser chamado à ordem.
·
O SR. DANTAS- Peço a V. Ex~. que mé deixe principiar: por~
que, se na continuação do meu discurso eu exceder aos limites marcados pelo regimento, V. Exa. me chamará à ordem.
Sr. presidente, considero qualquer pensão como uma proposta
do poder executivo. As propostas do podér executivo contêm em si
disposições gerais ou especiais; no primeiro caso são apresentadàs
ao parlamento com todas as formalidades; e no segundo apenas o
são por meio de. um sirT)ples ofício, e neste ·caso estão as pensões.
Estas pois devem ser remetidas à 'Câmara dos Srs. Deputados, nunca· são remetidas ao Senado.·
''
O SR~ PRESIDENTE DO CONSELHO - Tantas r.
O SR. DANTAS - O que tem aconteci dó é que:, quando a pensão
cai na outra câmara, a parte pede o d~creto·pot certidãO e o remeté
para cá.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO·- Está mal informado. Mande ver na secretaria que há de achar um grande número de decretos
concedendo pensões e aposentadorias.

686

O SR. DANTAS __.;_ Eu ·ia estabelecendo esse :princípio para per. guntar a v. Exa. de ·que serve~ o· adiémento por tr,ês dias.'
· ..
Ó SR; PRESIDENTE 'DO: CONSElHo:~ Para vir o· ·outro· decreto·.
O SR. DANTAS ·- Mas súponhamos que· vem esse ·decreto,'·(>
que ·entãos'e terh a fazer não á emendâr na conformidade' dele a pro;.
posiçãoda Câmara dos Srs. ·Deputados? ·
.." · ~: "." :· .
. O·SR. PRESIDENTE Dd CONSELHO- Olha~se;para'o novo ato.
O SR.· DAN TAS ...: ·se·: então sé tem d~ oferecê'r uma emÊmda,
creio que o nobr'e• ministro a'pode oferecer desde já-:..
.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não o faço porqUe· julgo
que a·câmaranão pode.em:endar.' ·
·
·
.
O SR. DANTAS -· Não pode?' Essa· marcha pará'-'m:irh i nové.
· ó ·que
:diibr: ..'é. conexo com
O SR. FERNANDES CHAVEs-·
o adiamento. Digo' isto pani que V; Exa .. não
J~térrorripa nas~ poucas coisas que vou alegar.
Quando o Sr;· presidente do con.selhc( prlnci.pi·a·ndó ··a falar, ·disse
que ia. propor o a'diamento da: matéria porqúé um 'olltro decreto tinha
de ser apresentado, persuadi-me que S; Exa.tinha. em vista melhorar
de uma maneira real e eficaz a· condição da viúva do visconde:da
Laguna.
Mas o nobre presidente do· conselho deClaroU· depois .que quer
substituir o decretode que se trata por um óutro::
que apenas·
dará um aumento de 200$ anualmente à viscondessa ·da Laguna .. Ora,
pergunto a S. Exa se ju.lga em sua consciência que estejam ··satisfeitos
os deveres do Estado para com o· viséonde da· La'guna, dando-se 'à
sua senhora a pensão de 800$?
··
À viúva de qualquer coronel; se tem dado 1:200$; ainda há pouco
se deu à vi uva do Sr. coronel Falcão 1:200$.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -· Era hrigàdéiro.
O SR. FERNANDES CHAVES·-· Pois bem, citar.ê(um coronel, o
Sr. Antonio Jaêintho Pereira, a cuja· viúva se deu 1:'2óo~. mandando·
se pagar desde a data da concessão. Ora; os serviços· do Visconde
da Laguna 'es'tarão em proporção com os serviçds ~r~~tados· por esse
coro.nel?
>
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Deve-se ter· em atenção
o atrasado.
.
. .
O SR. FERNANDES CHAVES .- Não reconhece ·o Sr. ministro
que· são relevantes os serviços prestados pelo visco'nde·, da Lagunà?
O SR. PRESIDENTE DO· CONSELHO _:;,' D,eve-se ter em ·aténção
o atrasado.
·· '

·vou
me

em:

se

,',:'

'•.
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O SR. FERNANDES CHAVES. ~ Não ,·me faç.o ·cargo ,de expor
ser~'iços Pr~st~dos ,por ele; s(~itarei.o .i.inPortªpt~.:f~~q ._da. aq~são
que deu com sua divisão à independência do BrasiL: Adndep~ndência
não foi. um at~, líquido ~m seu .princí~io, .teve··· mu.!ta~ .·-conÚari~dades;
ora~ se.()· vi~conde.se juntasse. nessa ~poca, pdr, ~xemplo, .c;om: as·
forças pÔrtuguesas.que estavam .n~ · Bahia .. ~
., ·
. (;
SR .. MQNTEZUMA -... N:ãa.pass6u·q.adi~r1J~morsr~ presidente?
. b Sij. FERNANDES CHAVES ....-· Se ocupasse•.qualquer .ponto
milita'rmente, não poderia i~.s~ conÚariar, ~uijo :~ causa. da· indep~n-

os

.· . o

dA

'

?

enc~:~e/ serviço .é tanto

r~:Í'evante, quap~p ·.~e· r~cpnhêc~
<•

mais

n~o foi prestado, ~por iry~eresse yH ~· ~ . .. .

•• , '

'

.. . .

.

que

,... .

,

O SR.. MONTEZUMA -.Não passouoadiamento;·Sr. presidente?
O SR. PRESIDENTE - Entendo que o que o or;ador está :dizendo
é para combat~r ·adiamento. ·
· · ·· · ·., · . ·;. .. ~ .. : · . .
. ...
.

'.

: ,,) ·-

i

.

·'

.

. ·''

. ,•. ..

'

'_.

.

.•. "

' '

.. . .

'

·-·

~

o

O SR .. FERNANDES CHAVES- O nobre presidente do conselho
foi o primeiro a .·reconhecer..que o visconde da ,L~·gu~a ·o~~P~~~ uma
posiçãp muito importante e·m. seu país; já tinha,c()m_e.r;~das,>er~~en,en~egeneral e barã.o; não foi p~rtanto ,por it'teresse
que ele. as~ociou~
se à causa da independência com uma divisão a seü comando .. ,,
Ora, pergunto, esses 800$ que o nobre. presidente do co~s~'iho
quer dar à viscondessa da laguna estão em prop~r,ç·ã~ .co~ o~ ~ervi~
ços .do finado· viséonde? Estão
propqr,ç~o c:om ·~· po~ição. q~e· ~,I e
ocupav~· nasoci~dade?.Considero.ess~s ,800S.rnais como ·urna. esmola
que sevai-fazér do que como urná.remun~ração ·d~ s~rviço .. ·.·. '., -.
I
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em

Concordo pois em que se retire apropos~.R p~~a dar-s~: à yisc,on-:
dessa ·da Lag,una: a devida remuneração, r;nas não pa·ra dar-se um aumento tão pequer{o .' Entendo que .não devemos.· ~~r. !ll~squin~os. para
com aquele:que prestou grandes s~rviçQs ao··país. - . .
...
Era sjmples~ente para estas reflex~es qu~ eu. pedia a. palavra.
o SFt. MONTEzUMA(pelaordem.r-·(somente p~ra saberqorno
me hei de dirigi·r,:na.discussão do .adiamento.
,
· ·a SR. PRESIDENTE~ Vou ler o a~tigo do .regimento. (Lê·~·) ··A
questão 'principâí ficÔu suspensa, trata-se de combater ou suste.ntar
'
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o adiamento. .
.
, "·, , ·.. .
. _
O SR. MONTEZUMA - Mas V. Exa. disse, quando principie.i ~·
falar a primeira vez, que eu não podia fal13r sobre a .matéria, que havia
de limitàr-me,ao adj.am.~m.to; e:.em conseqüência clisto ,eu nacladisse
relat.ivamerite aos motivos éwe o hqnraclo ministro ·d·a fazenda· peclarou servirem de base para a concessão
de uma nova pensão, . talvez
.
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considerada no juízo público como um esbanjamento dos dinreiros
do tesouro•.:~; Eu: então.: ·que :fiz?·. Nadá disse~ rê'lativárriénfe ::à,'qi.iestão
da concessão de pensão, limitei-me a tomar erri ;consrdêráção::a'qullô
que: era ·COri'ilénie.nte· pára votar OU ::deixar :de vptár;_; pelo 'adiatliento.
Depois· V; Exá:· concedeu a. palavra ão'nóbrê~senãddr que ·acaba de
sêntãr-'se·i e permitiu. qúe:: fizesse éle '·({ paríegídêc( dos '-serviços' não
provados~· pelos< seus .~resürútdôs do:: é:·i1 :e 1r a r ViscOnde da 'lâgüha,
quando ~tálvez ::a. elé dêvarno's: nÓs'; todas 'as:· de~spes'a·s: que 'térriôs feitêr com a·ultima· pol'ítrca::~:"q·U·e:·fomÓs :·arrastadõs-·ha··República··do
Un.Iguai.'::· ;· j·:_
·
·
:. • c ,: .·
·.· ·' .-é

o

g

·., ; O SR'·.:-:PRESiDENTE'.:.:.::.· 0'-Br.'sérüidór perrnita-q'ué

eü digá~a llla~

neira por: qüe<erité'ídi à'argümenta'Çã'0 :'do hónrádo• membrO' pelã'provihcià'de ·s:Peâro: En'tendi'qi.JEfó: hónradomernbró~:tinha :entrado· nisso
llgéir'ámenté'párà argumentar do· segúinte modo:' ·"·Eu· cóhsidero tàis
os serviços do~'viséónde da Lagi.iriá,· que: rião os julgcisuficiélltemente
remürieradós pélo quê·qüer aprêsentár ·o Sr.-\dséond~~de 'Para-ná, e
neste.,.seritido oporiho-llle: ao adiamento." Eram razõeS que(trazia pa·
ra mostrar que. impugnava o adiamento, visto que· o adiamento tinha
por base um novo decreto que remunera os serviços do visconde dà
Laguna. pelo- modo exposto pelo Sr. visconde do Paraná.
Q:.SR. MONTEZUMA-· Pedi a palavra pela ordem; estou sempre
pela ·opinião de V. Exa.; llão continuo.
Hei de ter ocasião, se essa nova pensão vier à casa, de pintar
bem· a situação em que nos· achamos, e de descrever as conseqüências dessa nova pensão; e também o princípio há pouco lembrado ao
Senado de que é necessário pagar generosamente serviços feitos
ao país. Então farei talvez a. comparação do modo por que se tem
pago outros serviços, de maneira por que se considera hoje o estado
do país, e da necessidade que temos de. não gastar um vintém que
não seja pela mais demonstrada utilidade pública.
Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se discutida a matéria e aprova-se o adiamento.
Segue-se a 1.a e 2.a discussão, e passa à 3.a, da proposição da
Câmara dos Deputados aprovando a pensão de 1:000$ ao coronel da
guarda nacional de S. Pedro, Manoel Adolpho Charão.
Tem lugar a 3.8 discussão da proposição da mesma .câmara concedendo carta de naturalização a Manoel Francisco Ribeiro de Abreu
e outros.
O SR. FERNANDES CHAVES - Não pedi a palavra para me opor
à resolução, mas para implorar a benig!lidade do' Senado a favor de

689

um indivíduo que se acha . em .ci,rcunstâncias iguais às daqueles de
que trata a resolução.,
;sse indivíduo é um jovem alemão, de 22 anos mais ou menos,
que fez parte das forças qu,e foram ultimamente engajadas na Alemanha. Depois de. ter servido no ~eu respectivo corpo, passou-se
para um dos batalhões do exército. Atualmente reside em Porto Alegre onde matriculou-se na escola militar, freqüentou o primeiro ano
e foi aprovado, como consta. da sua certidão de exame que aqui tenho. É moço de uma boa educação: além da língua materna, sabe o
francês, e escreve e. _fala o português muito sofrivelmente. É um
daqueles estrangeiros cuja aquisição não pode senão ser útiL
Por estas razões pois eu me animava a mandar uma emenda aditiva, pedindo ao Senado que houvesse também. de dar o seu voto· a
fayor .'deste· estrangeiro. Carlos Janseil se chama ele..
, .
·
O SR. FERNANDES CHAVES manda à mesa a seguinte emenda:
"Acrescen~e-se -. e a Carlos Jansen, alemão. - .. Fernandes

Chaves."
É apoiada.

Verificando-se não haver casa para· se votàr, procede-se à cha·
mada reconhece-se terem-se retirado os Srs. Limpo, barão de Antanina, Araújo Vianna, Montezuma, Alve·s. Branco, Soares de Souza,
visconde de Monte Alegre, e visconde' .de Abrantes.
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia a mesma de hoje
e a 3.a discussão do orçamento.
Levanta-se a sessão um quàrto depois do. meio-dia.
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. ·
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Prossegüe à 3.a discussão,· adiada na sessão antecedente, da pro~
posição· da· câmara das· deputàdos. ~utorizando o· governo ·a; concé~
der carta· de 'natJ..Jralização a Manóel FranCrsco Ribeiro de Abr.eu· é
outros_, .com a emenda, apoiada, na sêssão ahterior, do: Sr.· Fe'rna~~
des Chaves.
é·aprovada a proposição, bem como a emenda, ficando esta·parã
ter a 2:a discussão 'na seguinte ·sessão. .
Tem lugar a 3;a discussão do orçamento .
O ·sR. VERGUEIRO --'- O Senado sabe que devo<u~a· resposta
ao nobre senador pela p'rovíncia·deS~ Pedro do .. Sul, que se ocupou
de impugnar não só minha opinião: so~re. conyeniênêia.·de chamar·\
a emigração européia para as terras apropriadas, 'com' prefer~ricia 'i '
a chamâ-la para as terras ·devblutas, cómo também lançou • algum ·. ·
estigma sobre' minha colônia, êreio que· por· nial informado. ·Pareceu que ·o nobre senador sentia mortificar.~rrie bohi está sua observação;· declaro que ·em nada· me· mortificou; nem me p'odia mqrtifidar~
Eu amo a verdade, e a verdade demonstra-se com a sua discússãcL
Enquanto a prejudicar meus interesses particuiares, em · mida fica-

a

a

d
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ram eles prejudi.cados, embora triunfem todas as opiniões do nobre
senador. Em umas informações que me foram pedidas por parte do
governo, eu declarei que a minha colônia não· necessitava de favor
algum especial da administração, e que só necessitava de favor das
leis, o qual algumas vezes lhe era negado.
Primeiramente o nobre senador pôs em dúvida se a minha co·
lônia era colônia; pareceu-lhe antes um depósito de colonos. Não
disputarei por palavras, pode ser que seja mais apropriado chamá-la
depósito de colonos; o ·que sei é que é um meio de convidar gente pa·
ra vir ao país, e eu·já disse que não sou exclusivo'a respeito de meio
algum;. acho bons todos os sistemas, todos os métodos para atrair
resultado aua emigração-européia ao· país, porque todos eles; dão
mento de trabalhadores, e. por conseguinte .aumento. de riquezas.
Dei-me a empregar este,_pórqué fui. c6nyiclado .para .isso pelo. governo,
e depois porque criei afeição à colônia que estabelec.i,, e. ei1tendi de·
· ver continuar a sustentá-la, ainda depois mesmo que o governo me
desamparou; mas e.u não lhe. dou preferência alguma, .apresento o
meu sistema tal· qual ele é, e assim ~orno tenho sido feliz óo·m ele,
podem ser os outros; aqueles q~e •acharem outro meio me,Jhor 'si~
gam-o; o que eu tenho experimentado e ~oril o qual me tenho dado
.,bem é este: é o da sssociaçã·o .do trabalho com o capital. ~ nisto
<qu.e consiste o meu sistema. ~ uma àplicação
contrato que é tri· ..
vial no comércio, e que dá vantagens, porque nem- sempre.. o capital
está unido à capacidade. industrial. E. as~im como é trivi~l .no comér·
Cio, porque não o há de· ser na agricultura? Eis aqui.·~que ~u fiz. . ;
Eu tinha terras que prometiam interesse sendo .cultivadas~ a
minha fazenda estava fabricada em termos de poder ad~itÍr um .tra·
balho imediatamente lucrativo, convidei trabalhadores para .. isto, as·
saciei-me com' eles, e creio que não sã'o cativos os ·.meus. colonos,
como disse o nobre senador.. Pois há ·cative.iro nisto? Então cor'ra-se
por essas pequenas casas de comércio; e . veja·s~ que tudp,:qu.~ vai
por aí é cativo; então todas as vezes ·que .se as.sociam os capitais .
càm a, ludústria há éscravidã.o_! E se .não se escraviza ..no. colllércio~
·como se escravizanaagricultura? .
·
··
· ·. . .
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Há .ainda. oút.ra cousa mais, e é. que
.meu colo.~o obriga·~~ ~
trabalhar, mas atod~ a h,ora que quer dei~ar.a colônia. o pode fazer.,
já se sabe, . indenizando-me de. qual que adiantamento que lhe. tenha
feito; isto não acontece na maior, :~rte das~sociedades comerci~i-s,
qUe tem um 'tempo determinado, durante o .qual os sé)cios são obriga~
dos a servir,; eu concedo aos meus sócios que se retirem quando quh

um

e

'l

!l

serem;·· c'ontanto ·qüé:: mé· pàgUem. o que·::J1·iê'~deverrE 'Se: e1e'S' aéha'rri
mélho( shrtê· 1em.outrâ. Çasa;· v'aô •"fá .ê·>a;9affi·:·':"··Ddv8·~··fiila~ô'. tantô;·
de~-mê' dinheiro'· para .:pa'9ar-lhê, ·e ·eu· vire( pa1râ:'ê'á 1• •i'.'"E :~ssim:·o fàzêm:
aonde· pois" está áqilr:'ó'~~:cativeiro? Esta 'frase"•>. bafivelro~ h. éin ver•
dade é um poúco. fortii ;não :·me'··parecé qüê: seja -bdm: ·á'pliba-lâ; ''po'r~·
que' assfm é qúe hávemoà~'espantar a··:·côlónliaçãd'í,éúh:>pé'ia:''Ó"tra~
bal~ador. q~e' ·sabe :·da Eú,rópa··~cf que~·riãb ·têtj{tcom·;que:··s:e estàb~leça;'
sabe múitó' bem que há:~de vir;emprêgár 'ôs ·'sê'üs'·trabalhos pani àd:'
quiri(·os· niei6S' de se ··estabeleêêr; mas :(júando ''hós:·~e :·'êa lhe dfssér~
rnos que eles vêm ser cativos, 'horr:Oriz'ar·'S'e~a'Õ êom 'isto~·tarit'ô':,mâis;
sahen.dô:"lt{ue 'no p'ál$. há 1êsáavós. Vejâ.fse: pôls· ó' p'ê'dgo.·que·;• h'â em
sémêlhartfes exprásS'ões~· .·· , .
:·-:E:. ··'·"· ::> .. · ::~ .~:':.···.
·; ~ ,·:;:;
.

_··. __
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. . Eu 'tenho já 'apontadq ex~rriP!.ó~ .. e qrei'a·'qüe.tôd,ó(co))Jl.ec~m •.:das
asso'ciaÇÕes mercantis êm.· que ·'um enúa:'corrtséu' tr'abali1o é 'ihdús~
tria~ o: outro .com .·o. capiÚH:. ·isto ·~ •. usâdó ·.~~·
a~ ~a~ê~ ~.~~.:rn~n.::
do aonde há comércio, e nunca' n,lng'Uéni 'drsse' 'qu{ó' incfusti.ial',·~e'
Céltivava: há uma diferença muito grandê' :.entre· c'ativéirc{e 'o~ cUmrpri~
mf}qto. de. uma Obrigação.· · •
· · .· · · ······· · · ., ·. · . _· :~.·.::

'tódâs.

I

O· meu colono goza: de toda a liberdade domésÚca~ ~ive::~ª S,u~
casa, eu não procuro saber a que horas vai para o serviço,~g~m
aquela a. que ·se recolhe, quando ~orme ,quando trabalh_a:· . e~c.• ;,;e".é:
cativo gozando de toda esta liberdade, só. porque está opr;igad9., aJra:;
balhar .para pagar o que deve? Então todo o home·m que deve .~ cati·
vo, porque é obrigado a trabalhar para ter meios com que· pagar ·~_o
seu credor·..
·: ..

Isto, já digo, tem màiores conseqüências sabendo-se· na Europa, .
coino se sabe, que no Brasil há escravos, porque· então:argumenta~sê
dizendo: "Ides ser escravo, assim se disse no Senado, en'ttuanto nâo
pagardes o que ·estiverdes devendo;" Entretanto _isto não é ·exato~ ·o·s,
colonos: :gozam de· toda a liberdade,. são- sujeitos·. a ·pagar uma -so~
ma que se lhes·adiantou. para o seu benefício;:istÇ> não:é s·er-e·s·cravo~.
Sobre: â:•qualidade da coFônia, ·em verdade·•os':,meus. colonos.::não :têm
propriedade,•são meramente· s·ócios industriais, a .'prop'riédade ·e· ~mi~
nha, a s.ociedade•é: simplesmente:nos lucros; ·e ·~starnos··Jassim mais'
aptos. para 'separarrno~nos .quari.do· iSto ·nos convenha. 0 COI•ono··chega
ali;· e se "não .precisa de adiantamento de dinheiro.·(comci hoje1 ·tenho:'
alguns) está desembaraçado: :se ·n~o tem 'recebido. adh:lntamento!;al:.
guni; pode sair quando .,quiser; se·::tern: recebido,:; há· de 'trabalhar pa··
ra pagar, mas a todo o tempo pode •.sair. ··~ verda'de que uma cousa·
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que atrai muito a.. emigração da Europa é o desejo que todos .têm
de serem proprietários; isto não obtêm os colonos. na minha colô.nia,'
mas obtêm nela os meios de! o conseguir, não . sé convertem'' imedia~
tamente em proprietários; mas, desde que .cheçam ali, começam. a
adquirir os meios de o serem, e logo que. o~ adquirem, se. quererr1
continuar na colônia, eu não os ·lanço fora; n~o .se pode. dizer que é
precária a sorte deles, porque eu estou·. preparado. para dar.· que. fa~
zer a um grande número de trabalhadores. Eles não têm. o receio de
que eu os expuls~ da eolônia para fora, e têm o 9ireito. de saírem
prematuramente sem recearem nada.
.
.. .
. . ..
Ora, vejamos. o que acontece aos colonos que vão para terras.
devolutas. AÇ~ueles que não têm meios para. pagar as .suas passa~
gens porventura chegam .ao Brasil e compram logo terra~? Estão enganados; não acontece isto, nein pode acontecer. O que há de fa·
zer um colono qüe. não terh dinheiro para pag~r a ·súa passagem? Con.:
prar terras fiadas? Quando é qoe· ele, entran,do em uiTf terreno devo~
luto, onde não sabe trabalhar, porqUe a ag"ricu1tura dos matos virgens é muito e niuito diversa, em nada se 'as.serhelha à agricultura
a que ele está habituado, há de poder tirar IUcrosparasetornar pro~
prietário pagando ·o terreno que comprou? Ele não· sabe trabalhar
nesses matos virgens, não são pequenas as dificuldades para se rom~
per um sertão, faltam caminhos, faltam todos· 'os recursos; .é neces;;
sário carregar os mantimentos para o lugar onde tem. de trabalhar.:
Nos Estados. Unidos ainda se encontram povoações próximàs, entre
vós não, e a razão mostra que assim há de acontecer. Todas aquelas terras devolutas que podiam ter préstimo para a agricultura, qüe
estavam perto de mercados, estão ocupadas, porque as nossas, leis
.facultavam· isto; portanto, as que existem · atualmente são aquelas .
que ninguém as quis por não serem férteis, e por muitas outras circunstâncias; as que faziam conta foram todas povoadas ..Ora, ·con·
sidere-se lá nesses· lugares (que hão. de ser sempre re.motos) um
pobre colono que veio do seu país sem meio algum, empenhado, sem
ter com que pagar a súa passagem; o que há de fa:z;er este pobre ho-.
mem? Há de morrer à miséria; e é por essas dificuldades que os co~
lonas encontram nos Éstados Unidos, que na grande lista dos cri·
minosos avultam esses colonos que não acharam meios de se esta~
belecerem. Eu não digo, repito, que o meu sistema seja o melhor i
e sim que é bom, que serve; e no· meu conceito parece-me superior
aos outros, mas recomendo mesmo que experimentem todo e vejam
qual é o melhor. Creio que o nobre senador concordará em que de-
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vemos cutdar de socorrer a lavoura•. os grandes. estabeleci111en~o.s; de
agricul;tura qw~ estão 'em té~mos de 'sé arruin'arem.
' ... ' . ' . ·..
Talve~ que 6. nobre senad6'r não .dê peso:· a isto, porque na pro·
víncia de S; Pedro não há estes· ~iscas;. como,são ..fázendas .de criar,
custeiam·s·e com ·pou~·a gente; mas .quem..pode· desconhecer os ..r-iscos qu.e Correm as fazendas .de agricultura de .:ficarem· inutilizados os
capitais ,empregados?. Ü. SOCOrrê~! as .. não é .le,var, .OS colortOS. para
o meio das matas, é trazê-los para as suas proximidades,. é repovoar
o que .está- mal POVOé1dO;' o.u hão.deestar' na,s'"màtas'ou'_hão;de·;vir
para ,a~ povoados; não . p.odem ..ser .duas.. cousâs ao .mesmo ..tempo .. En·
tendo que o.meU sistema sátisfaz à:isso...
. . . . . ... ~ ..... .
Não digo que. ~·ã,o haja~ outro:··que ·satisfaça~ o. nobre.. senador.
·
disse que eu, consider'o. como novo ~sse''sistema:. nãÓ é invençã'o mi~
nha; em toda a parte do mundo crêio que eie existe. AÔ .. Ínenos as
lei.s as mais antigas de Portugal. tratavam .. dele .. com o título de par·
ceria. o que eu fiz foi aplicar esse 'sistema, nisto é. ,que está a
novidade. P.ode ser que isto mesmo não seja nov.o, mas eu. não te·
nho notícia.
·
.·Meti-me nessa empresa quando o govern~ me convidoÚ p·ara is~
so; que eu estava bem descansado, não tinha, lembrança a~guma de
entrar em planos de colonização,. porque não confiava no meio .de
empregar colonos· assalariados por meio de jornal ou soldada. Nãº
acreditava nisto, que· é, parece-me, por onde o nobre: senador quis
atacar o meu sistema, que não é este. . .
. . ..
O nobre senador devia refletir. que. as queixas que se fizeram
contra os colonos que não trabalhavam eram a. resp~ito· :dos colonos
contratados a jornal ou a soldada. Pareceu~me que ~este método é
que não era aplicável, ou pelo menos era difícii de ser aplicado; ain·
da considero que' pode ter alguma aplicação :a respeito de colonos
solteiros, mas não. sei ,como possa' ser emp:regado_, a respeito das
famílias. As queixas que o npbre senador disse:. que tem havido
julgo que são sobre cÓJonização a jornal ou a soldada: a isto é que
.entendo que não .se podiam'. sujeitar os colonos. Entendi que era ne~
cessário, para obter colonos para minha fazenda, conservar toda ,a
sua -liberdade domésÚca, e a·lém disto· ·con~.idá~i~s com. um ·benefício
certo:. é assim que os tenho obtido. . . ' . ..
. .
. .
\
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Ora, não sei cómo o nobre senador está tão indisposto con.tra a
minha colônia. . .
.: . ·
· ·;. · . · ·
.
O SR .. FERNANDES CHAVES - Não· estg,uJal.
O SR. VERGUEI AO - •.. quando me gl()rio de ter arrostado a
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opinião do ·país e da EUropa, e ter triunfado. ·A :minha-. colô'n:ia nãO ·as~
tá escondida; tem sido Visit~da po'r mÚitas p·~~s'das:-nâdior1àis ;.e· ês~
trangeiras ·qúe· a têm aprovado;· rião vai uin;··vrsitahtê(;ietr'ado a s.
Paulo que ;á não procUre ver. ·o 'erlcarregado dos 'r1ég'6bio's d~ Bélgl~
ca antes de ir para Portugal, qu~md'o para an· foi removido, fez uma vi'a;.
gem à s.· Páulo só p~ra: ver a minha ·coiÔn,ià·:· e ele>qúe já:tinha
visitado muitos estabe.lecim'eritos ·colóniais nos Estados ·Ünidos; ele;
que·'er~ conhecedor dà' matéria;'·'disse~mê' qüé'~não :tinha âihdá:.'Vi'sto
nenhum estabelecimento onde os· colonos fos·se'rir tãoJ'felizes. ..
Eu hoje Já tenho talvez dez ·imitadores que' ftmdarám ··seus'depó;.
sitos de colonos. (farei a vontàde ao' nobre'' senador ··usando . da· expressãO-· depÓsito de colónôs···~ em lugar dif2 'boi'On!ià.~f. Tenho tomado' à peito 'a: irn'portáÇão
colôrios·;· tenho.' int'rodÚzid:o na
província mais de doi's mil; tQdos:· éstã6 estab.eledido.s~· e'· qUase todos
debaixo deste sistema, exceto algun~ artlficés· que vãb pÔr as"suas
oficinas; mas o que é lavradbr prefer'e sempre e~te:áistema. '.: ...
Porém, digo, triunfei da- opiniãó:'do país, que repuQ'navà a· :isso;
e foi a razão por que se sustentou tão lo11go o tráfico da'·esC:r~vátu
ra; -os fazendeiros não se presu'adHul1 da utihdt:1de 'da cultura em
grande com braços livres .. Eu venci ~ssa :dpinião, e.hojevéjo--'com
pr'azer que na provínéia de S. Paulo há talvet: dez núcleos d~ .colonos
que se estão formando, e prometem prosperar: · ·'
·· · · -·. ·
O SR. FONSECA - Apoiàdo.
· · ,,·
.
O SR. VERGUEIRO - Portanto o fato da minha· colôrila era· suficiente (se é· que o fato demonstra possibilidade da's· cbúsas,:·6omo
sempre ouvi dizer) para mostrar a possib'ilidade:;do sistenia" d:é Co~
Ionização por parceria;
.. ·
· ' ; · ·· ·
· Porém disse-se: "Outros têm sido mal suc'edidos~ ;, Não cbnde;;
nem os o- negócio· assim; examinemos a razãd por ;que·~ tê'IT{ h#vido
esses maus sucessos .. Também a miriha colônia n.ão ·este\te.: sem~
pre como está·hoje; ao princípio lutei com· muitas dificuldade~; o~
colonos vinham cóm a imaginação ·muito" exaltada ai·respeito· de 'inte~
resses; persuadiam-se que vinham ericontrar 1'a 'árvo're da' .p~taca.
Mas eu ·os acórnpanhel, não os subjugUei; emp:rê~teHheà ·m~sm·.b di~
nheko para que. eles comprassem: 'terras. para·fràb~lharem pÔt' sua
conta; umas doze famílias saíram persuadindo-se que· fhtb.alhandó :por
sua conta ·obteriam maior interesse;- expe'rimeritaram?\tir~m que não
lhes acontecia isso, por vergonha não quiser~1f!l' volt~r·pahia minha
Colônia, mas foram procUrar abrigo
outra, arrependidas dê terem
ido tão cedo estabelecer•se sobre si.
..
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A prin.êípio·.não encontreirum ·mar; de :rosas·,.·Hve· ;muitds:·sacrifí·
c).9~: ~Ja~~r. :P~f-a, p~r:ª~:xoiJ>Q.ia: ?m . :re_gulati dade·:~:e.:p.or.tanto, qüeferem
os.·:.ou~ro.s::qy_eJ l;~go;,q!J~.:prtncJpJ.arn,Ju.ç!p,lh_es. cor:r:a.:às imiL,mar.av.ithas;·:
é. . muitoquerer,.~·. o n.eg(>ci.o.~-é,· mui,to.~d.ifi,cuttoso;.jco.meça· por não. se.
e·~te~~e~: a.·::))~gu?~~e~: dqs ·,CÇilqno_s, .é rl~·cess~rio ... O~:Jntérprete· que
~-~-iR~ :a~;,;e~u~~dJ~9l:J,aS; :,P.' iJ1té..~p_re~e:.~h~-, d.e·:ser..::·escolhido :em :um peq1:1e~.
n~tcírq~.!p.porg~:~~. s.~9 PQ~.<;:9~·-o~;,:,qu_e.,;,;s_e :.aqham~··.nessas circun~tân~. .
cias; e nesse. p-equeno círculo é necessário conhecer o homem:.:- de
probidade~
bom senso,. e_ capacidade
.·necessária
. .para didgir
a. ~colô- .
-:- .... ·:.1'-\,_._·.· •.
. ,;·. ...
:,,.· ...:
:-:'>'·.:_
•::.,;...:•., . · : . . · '·
1}-i~:: . I§~P
.é. . difipulto.s{s~imá,.J:~
. ;eis:aqui~urn
~mbaraço quei.há, comr:él.::.()
. . . ·..
,_,_... .•
....
qual . m.l.lita·. g~n~e.: h.á ..d~._esbarrar,
,.~lém.icfe. :ou~r:as. c.ousas,.
além
:da
'1'1.)
;.,).\'
'·' ........ '
m.udanÇá
.de'-nábffpfq!Je: é. n~.c.~,s.sário.Jaz~r. , :, : .· r~,,. ,.;........... · ·-·-; .
' ' . '·
,· ):,_;.··,:.· . .., ::. •,.1:;:.••.::,,;
Senhores,....nós
estamos .em .unia.crise.detransição·~:e.translção
·•. ',_......
\ ..ij .•
... ..:-- .. · .......
1 ··'····'," ., .........
rrúJi grave.·. Qs .fa·ien~Jeiros, e,~_tavarn.
aco.stLgnad,o_s.. a '-''•'·iJ
.trabalbar;-só:
c.o:rn:
..
..''•'-'
(:,, ..
escravos; passarem-disso a trabalhar com, genté livr:e,.é ..diferença
muito grande,
são
hábitos
muito
opostos; poucos
haverá que te··
...• :._
.. _, ........
·.. -.•. __...... : -)..... ·· ··:.
.........
nham a '·prudê·ricia
e·juíio'-rieces·sár!ó
'pâ~á . f~z~r-·~s:~ mpdific~çq·~·s· . q~e
•"-·-~-~·~.·~,;
-.-.··~·-'>··~~····_·· ." ~~~-·~;~_ . -_.·,; :·,·0:~,:_,,.,
_.:!(":~I···.·· r.:_'~.
~;.
""·'·
.-~-·-.:.
é preciso fazer a esse) rés~peito~ ~porqüEf·o hábi'to âé ··'governar: esqrá:.
vos ;·é mUito ::~à is· fáhrr,! djrelho·~~nêiir~itá~ tÚdÓ;· :-~ digc:fitl'a·is q'U~
.
·,.'
... -. .. -· ........
{·:···,.··.. " :·.,._.: .....
.""",·i··.:·····.:
acredito o que terh dito 'es'êritores dé gran:de
nota,''. '•.'isto··.é, qtle··.Q :t.~a-.·
·_,.->- .. :·....·r:"',;:··
baiho· nvre é mais'ivantaJosb'; ~peloboritráriq, 'a ··~xperi.~ncia :tei1l.. ~riSF..
na'do que o 'trabalho :ao ·escravo' rende' 'rr1·~;5::;:',õ'··negf.q:y~i. P~rà ·o·:·~·~r.~ . ·
viço às horas que se manda, e o feitor não se des.cuiâa de obr.igá~r'ô ·
a :trabal.hâr" ..·Será -preferível· o tràbâlho livre. pafà·'O'utr'às ·espé'Cfês de
indústria, mas :para à$ ·'haball1os. gross'êiràs~' dâ'' roÇa' :0' trabalho~ ,·ês~·
cr.avo é· mais rendoso·; pofqüe :é· m'i.Jito ··mais :fãciF'gdVernài't·êsCr~~ósii.~:
"':' Qual é a. razãô- pbr· qüé:·.todôs: os gbverhos: ·'pofíticos::.;properiden1'
pa'r.a o despótiSmo'?: É:::, pelá! fàciiidadé•·qué' ha' 1rlfstô:;.:•d rêi' mâ'nda; :·está·,
acabado;·porém ·gov·er:nàJ'·cohfôhiié as::rêgrás· 'razão 'é',··mÚito; hla'ts:l
r.ustoso·: .·Assim· o fazenoêirõ que··está ácosturr1ado1:s6:: a''mandar' es-"
cravos como .haver~sé~ 'êom::ge'hte::nvré? Umas vezé'S' da~ Ihe' uriÚl: :coh~
sidéração acim·a· do'c.'que (:convem,:: e ôut;ras
tratá''ds··côlonÓs·'
cohi!í.Ima: severidade süpeti'órj:ào :que"·:deve· sef; ···é· diHdil reê'onhe'cer::
o :justo. meio. ' .·:. :: .·. ': · ::::. ·
;· . · :.
> :. ' ··.• ..:;-- •··. ,; ·. " · :·
';'.:
I'.· :Entretanto:· lá'· nas··m iriliá vizihhánÇàs:;• ~pouêás··; léguàs· rarst~ntê dâ-:
minha fazenda,''há:: Uilií; fâtenâ'eird-'qi.Jé; éstâbefáêéÜ Ümà colô'nia~: fia:
poüco: mais· ·de um a·nc(':ffqt.JEftem caminhado ;Há i rriélhôr:·harrrioíiia''
possível!; el·e satisféitó'·c·om~. (jjg)bóiOnOs· e :os>éoldnos 'S'atisfeiths :cbn·{
ele;·.:porque· não::pode"· hàver·(sâtisfaçãtf de··. uma:··parte:';S'êúii have'r dál
outra.
., ·····
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O SR. FONSECA -

o SR.

Apoiado: é muito· meu conhecido.

VERGUEIRO - E os colonos não fazem· interessei, porque

ele fundou essa colônia prematuramente, o- cafezal ainda não produ~
zia: Eu lhe perguntei o segredo que· tinha para contentar os cólo~
nos; os meus e~tão contentes, mas fazem anualmente um· interesse
que os convida a isso. Com efeito é cousa que· me admirou, verido
é o jeito e modo com que esse fazendeiro· sabe- reger ·os ·seus co·'
lo nos.
··
· Em outràs colônias- tem havido suas desavenç~s. seus tumultb's
mesmo. Tenho p'ro.curado examinar is~o, pórqÚe .. ordinariamen:t~
quando estoU na minha fazenda sou o juiz de· paz -de todas as cOiô~
nias, e quando não estou, são as pessoas que 'estão ·à testa do mêU
estabelecimen-to; sei de todos os movimen'iôs·que tê~
hàvidb
em ou----1
'tras colôntas, que quase sempre todas as de'sordens· que têm _havido
são por culpa dos di retores:
Mas todos- esses inconvenientes vão-se aplanando. cad~ v~z
mais. A minha colônia tem dado di retores. para_ outras; n'ão são mui~
to bons, porém ao menos são homens de_ recon.hecida probidade,
ainda qÚe não tenham muita inteligência;
às co~sas vão assim
caminhando melhor. Depois que passarem uns poucos de anos, .tu·
do se háde aplanar;
todos os fazendeiros hão de poder
ter seus
de.
. .
. ·..
pós itos de colonos.

e

'

··'•

P9rtanto, parece-me que o nobre senador não teve razão de e-stigmatizar tão fortemente a minha colônia. -Decerto a não conhece,·
inas informe-se de pessoas que já a tem ido ver, e .que não são pou-~
~as, pessoas de conhecimento e educação. Do município de Cam·
pos _mandou um fazendeiro um seu filho, que acabava de voltar-_:daEuropa, e~tudar a minha colônia, porque queria fundar uma semelhan- _
te. Há müita gente que sabe o que é a 'minha colônia, não .é- um
segredo. E, senhores, se isso se sabe na Europa, como não se há de
saber aqui? Admira que o nobre senador não esteja mais ao fato dis·
so, pois que se dá ao estudo dessas cousas. No Brasil_ havia opinião.
d~ que era impraticável o trabalho da agricultura em grande _com
braços livres, e na- Europa reinava. outra opinião que era contrária à
emigração para o Brasil, porque usava-se da linguagem de que usou
o nobre senador, isto é, que os colono~ vinham ser escravos. Eu
posso ter a glória de haver desvanecido· essa opinião na Europa,
hoje já se escreve em outros termos,: hoje já como que vai despon~
tando a emigração espontânea para o Brasil.
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'-'A.. ...;.;.:.,
,· :A.. po1a
'"·· d.o. . · .~.
;; ···. O· · SR . FO.NSE
· . ..:;,
. ...., .........
. ·.' . ·· . ,:·::'.rH·~ntc'~~
·:;::o'' SR. VERGUEJHO ~; Chamo::~spontãne~ à :vi rida· de.·+anc6fdrfos!
que me chegaram ultimamente, que fizeram a~·-des:ptesá~{à .süa' Cus'tá.:
:: O SR. · FONSECA ..:._ Eti :os ehc'ôntfei· quando' vinha pâáVêá. • ·
· o:SR.:VERGUEIRO~Aqurtem o nobreseiiàdor tátestl:m1ühnas·
a>favor da :minha colônia/~e t8 testemünhas ·suíÇôs'l fra~~ces~s··;que lá
na·suapátria tiveram·:hotícfas>daminha··cólôniá,:··:iF·a'ch~ridà'·qiú:~·::ell:f
lhes C'onvinha vende·ram··as suaspêquérias p·rot:>riedades e··.·puseram~·
se (em ma·rcha ·para cá; Estive·ram :aqui no prirfêíp iô ::ao ·ffiêsi~passadO:;"-"·
apresentara~m~se 'ao·.· correspondente da miriha:·cása;: peairam~lhel:que·:
osrfizésse sair quanto·. an-tes; estiveram sõ dofs: :arás' hô·' Rió dei·'Ja2
neiro~·:e ·foram para a··cÓiôniã":(:p()'is essásifesfeinunh:âs hão:::farãb''pesa:
na razão do nobre senador? Parece-me que: Sãó':lh!res· de::·todâ.'á':obJe~··· ·
ção;poi'!:jué·· eles fizeràrr(~ódá~ sua desp'esà,~e cor&r liávlâlll'âe: fazê·
h3 ·se~ nãó"tivéssém as ·córívenTéntés :_:infOrmaÇões·: ria ~~süíÇa? '. E é·: n~r
SuíÇá ól1de se co~hece: lssó': • : :: : ·
··
· · ·· ·· · ·
·• · Poüco depois a :minllâ ~·câ'sa "Feêêbeú
:em,barcação êôm: 180
co'lor.às; os· ·c'antões ti~Hafri~Ihás pago '3/4. da· passàg·em,: Êr eú ·só:
fui'bbrigado à pagar 1/4~:.il·sto'também ·já é un1a·'prova de\:iue ai(
não se crinsidera'que os emigrados'• venham s'er· cativos ·ná minhà:
colôilia;•porque dêêerto"ós goveknos~dbs cantõês:não haviéirn'·de que~·:
re·r: qüe os· seus'. concidadãos viessem ·para' tér tá!··· sorte; é·· porqu'e
sabem que não são cativos, que peló contrário "gozam de todà ·a ii~~
berdade melhor· do que ern p'ârte · nenhun1a,·: e· que ··:imédiátatriénte ·
que chegam começam a·adquirifmeios de,.·se ·tornarem própri'etáriôs:::
: Isto hoje é lá sabido; eu pude conseguir· espalhar êstãs·idéias~::.
e'elas pagaram 'de tal forma·, que escritore~ de grande' •not'a :·se·;·t·em•:
. ocupado a 'eáêre'ver ·sobre issb. · Só aqui é que se ·cOnsid.e'ra"; q~ê·~:o~ 5'
meús colonos estão escravizados; fiqüei esp•antado ··ae . vé{<'qlfE{'ô"'
nobre senador estivesse:tão ·mal :informado; e pOr· isso ihs·is'tô, (:i'btqú·é··
dizer-se·· no Senado• qüe os· meus ·colonos: 'sãô comO:icativos} !tem:·bonseqüências muito sérias: ' · : ·
··
:•".; '· t.,: ::..::: ·: .: ...
: : o qúe vale é que ·a opihião'córitrãria já teni' idó fadiantei.:parâ:·'á';
Eur.opa, porque: senão, serra· terrível.· ·'Quê bulha' ~não:··,f.afiam:dcófud
estas' palavras na· Europ.à ·as iilimigos ·da emigráçãci~•·'p'ar~ 0o
"Vêdé, urh senador do hripédá disse quê lá ·as··ddlóhos:~sã'c)• catf\lo~)?
são 'fratados comO esCravos. " É'· por caus~ dêssâ~ ê6nseqUêi1bias
1
sérias que eu me ocupo á :fazer está'S:"reflexões·;. porque·'dó''.cbnttâT
rio·''eu abandónaria isso, ·'que em' 'nada me ''prejudiéa; hei ··ae; f~r~'ôs'·
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colonos de que precisar e com sobra; ~~ ,minha colônia Já t~'m o., seu
crédlto_muito e rt;~uíto estabe.lecido: mas· eu trato .:da causa pú!Jiica,
.. isto é que me ,interessa. .. ..
·
· ~ , !r. :' :
. .· i- Dizendo
eu .que
~stava -satisf~Íto
.
.
. .• .co~ os. meus ..c.olónos·, disse·
· d ,robte senador: u.Era necessário· que. eles também o :.estivessem."
. Afirmo. q~e estãp . e. d.emonstro,, ·porque . não é possíveL que:
·eu estivesse .tão-satisfeito. çom eles se .eles~~.não estivessem;.satisfei~
tos comigo. Logo_ que :h.á disqprdância. ~.e: .urna parte também :há::.da.
outra: e eu .produzo por testemunhas esses .dezoito ·suíços. q_ue agora:
vieram e os ·outros que .estão .vindo .e. o~:;çtue,-«~stão ,para.vir;;,.;:;Caf~:
tivesse eu· para q,ue e.fes o tratassem! .. ·~/~Eu. não· posso ocupar:.tan··
tos .quantos d'eseja111 ocupar~~ e .na minha ,·colônfa; sou: obdga,doi a,
reparti-los com os vizinhos.. "" . .
· .. ,·
· .. · .
.. Parace:me .que tenho dito .quanto, é ·bastante para. ·repelir as:-:qe.nsuras que o. nobre senador fez à ·.m.inha _colônia. Em.resumo::na;r,ni::·
nha ·colônia· não há coação nenhuma; ~á. uma _.pqlícia,..:porém P.yra~
mente ·moral, porque sabe-se. que as pe,sso~s da minhê)opiQi~.o ~têm
a reprovação de todos aqueles que su~tentarn. o g_overJ1o, e. por is.s:9.
não podendo recorrer às autorid~des, .nece.ssito . empregar .a forç~r
moraL Note-se. que
o grau de liberdad~ de ' que .goza·lll
~s .cotorios
.
.
..
.
é tal, que o. proprietário. nem .à autoridade .legal pode recorrer .com
vantagem; está tão longe. de poder .abus~r, ,Q4~: nem. :Para ,::é!_Q:4i.IO
em que tem justiça pode recorrer a essa autoridade. A poFcia,.p_ois,.
que há na minha
colônia
é inteiramente
moral;
.
.
.
.. e .o fundamento-que;
..
..
sustenta essa associação é o interesse recíproco:. eu tenho interesse em. conservá~! os como sócios, e eles têm interesse em· que os
conserve enquanto. não têm pecúlio para se estabelecerem, porque
entã·o. decerto. estarão mais à sua vontade. Portanto peço. que carect~rlzem bem a minha colônla, não lhe atribuam cousas que. n_ão
convêm atribuir~se, e que lhe não. pertencem..
. - ,:
~arque eu nã·o q~ero que os meus colonos se naturalizem?. ;É
para os não ver sujeitos a essas perseguições a .que. estão .expostos~
todos.. os . que
têm voto; ou hão. .de .renunciar
à sua· consciência; ou
.
.
.
hão de ser perseguidos~ Se· esses colon9s: .se na~uralizassem,. se tivessem voto ..nas ,eleições, estava tudo perdJdo, . estava destrllída a
c.olônla no me~moi~sta.nte;. contra esta m.a.ré: não se podia nav~g.a.r. ·
Mas tendo eles: a felicidade de ser estrangeiros, de não irem .à
urna, ninguém os rncom,oda, vivem, aba.ng~nados naquele canto;: nãÔ
cometem crimes, vivem pacificamente. Al.i não há polícia senão mo· ·
.,_
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ral. Onexo que sustenta'~nossas'·relações·é:só:io·Tnté'resse hicíp.rócO:.
Quando-: o: ColOnO chegaCtem..tÚdo· i(f q'u~',:neéessitâ·;:; SS qêJef:sair :saif;
achando:. que .pode:, melhorar -d(f to"rturia ·vâr·ver :qu'efil:· Ui~··:·:erriprêsfe
·dinheiro,. indeniza-me:., se; quer ficar, ffca;:.algun·s~ fêm.::se ·conservado
·ali ·mesmo; depois de findo: o seLvteiripó,' . êOfn ~alguris··éôritos ·dê réis:.
.Para que:: lhes. hei .>de ''eu ~diieú•· que :saiam?;: Pára·::vfrém· oútros·?; :~ali'e
,jntere.sse :tenho em :cféixar-'·os: que: já:~·conheÇi:r ~pâiá~ méte'r;\c)üfro~?
Está ·~êlaro:·que. nuncá:·c)8::heFde· despedir enquântô{:isé 1bóriduzireiir
bem .'Eis o cativeiro:dà minha colônia; ·redüzlsé à istÓ é'à;rrlais,nâéla'.
·Agora aqueles coh:>nos::qi.Je:·saem· ·são Tnútêds\··a:ó: parsf:Para::ôrlde
vão ele.s?' Voltarn para :·süàs cferrãs? :r\Jãó;: vãá 'trabalhar ···é~' ôútràs fa:zencfas,;;e :os :que· se. dem'óram ·vão estabeleêer-s'e :pôr:·si·i~ ··Ers:c:bom\o
se condensa :a· po·pulaçab J:Hoje aqúeles :mêus tàrreííbs;·:estãO .mUito
mais .povoados· dó qüê::quan~o eu prinêip'iei, ·e ;espero ·qüê ê'm· p'óuco:s
anos hão de apresentar ·àH·IÜmá ·povoaÇão num(:fr'ôs·à.'-'·' ·
·:~:.:':·
· ,• Julgo que: tenho jüstificado' 0' Ji1e0:·· sisterÍi:a·; '-'de~ algum 8e~tigrria
.que se lhe lançou; tinha rieceSsidade'de répeli~fo; :é ·eiperd'.'q'cie héi
.de achar matéria suficiente': pára repelir 'tudÔ· que· aindér$e::)iiô~~a
dizer a tal respeito(
··
- ' ·:·.c.·:
Agora, dando por averiguado isto que respeita' à ·f!liriha·:'c91Õriia,
quero dizer alguma coüsa, sobre ·a questão geral que qlla.lifiqÚei .·de
importantíssima, isto é, de saber-se para' onde cônvêm'.'.~trâi'r:'~ais.
população, se 'para as terras povoadas, se para' âs matas vi'rgen's'.
Eu dou uma preferência decidida à primeira proposição; :,diQÇ), que
interessa muito mais convidar a ·emigraçãoparà; i'E~pov()ar ~s:terras
apropriadas.- .Não reprovo por isto a outra; porque· eu: riãO ·tehho,'nê~
nhuma idéia exclusiva quando se trata de ColoniZ'açãà; ;'ja dlsse:·:qúe
todos. os meios conduzem' a um fim útil, :aperi'âs':: corri 'a· cHfér~~Ça
de serem. mais ou .menos dispendiosoS, mais oú nie'nÓs: efÍ~_~zês:;
tudo quanto seja importar ·gente é útil. Nãd reprovo 'pois;·:â coloniza~
ção para as terras devolutas·, ainda':·que: em regra ·prêfira:' sêrnpr'e::re;.
povoar as terras apropriadas', nó entretarità t'Odas ;as:''regras·>têm: ·súél
exceção;\ podem .haver algürrias ·locéllidéldes dévolutas :p~Ú·â
co~
venha ch'amar algúmà populaÇão,:já'·lembréi; as··'marg'e~s.do{g.iàndes
riós para o norte, e· também esse :sertão aberto no rio''Mucüri;· en'fim
·pode haver algum: lugar, alguma'especialidade~ · NotaSse,·' pOrém' qlie
a tese geral. ·subsiste .. Pode haver'· alguí'fra :esp.ecialidad~ :dn(fe: p.of.t';.
venha formar colônias;:.mesmb ·essas· colôniâ's· rriilftáres :que se··hh~~
maram sui generis, porque verdadeiramente· n'ão', são·· ·calônias ·, níYii•
l
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tares. Se O·. gl?verno: lhes quisesse. dar o verdadeiro. destino, ao .me·
nos o. que~ eu .e.ntendo, podia chamar·Jhes~~colônias de proteção; :por·
que eu ent~ndo. que essas cqlôpias não -d.eyem ser· estabelecidas se·
não. para proteger alguns pontos .que .careçam de proteção, por exem·
pio, um t~neno que .é muito atacado _dos -índios, que está cheio 1de
malfeitores,
como eram
as .matas de Jacuipe, a comunicação .. d~ ·umas
. .
.
para. outra~_ províncias, etc .. Eu dava este. _nom~ po_rque explica;·:O.Jim
à q~~ se. -~evem aplicar, por que como. colônias. militares, não têm
lugar nenhum. Deve haver um presídiq, uma força militar para esta·
b~l~ce~ essa proteção, que nãopode ser dada: de outro. modo. .
.· ·. . Mas. digo,. são especialidades, a regra _geral é que. convêm mui·
~o mais chama-r a populaçã9 para as terrasj~ povoadas, repovoar·· o
que está mal povoado, que é, para assim_ dizer, toda. essa .parte !do
·.Bràsil q~:Je s~ ·diz p-ovoada, porque nós nã·o. temos ainda agricultura~
não mere.cem este,. nome. os m~todos selvagens que se empregam.
9 pobre senador. pelo Rio Grande do SuLnãp está muito no. estado
de. s~ntir ~stas cousas._ p_ela. especialida.de da· s~a rpr.ovíncia~ ~por_qüe
aí está tudo apropriado, corre-s.e bem por aí,· _e há para isso bons ca·
valas; forte é soment~ a criação de gados. Mas .as outras provín·
cias. não estão neste caso. Um campo. de criar prepara-se, fac.ilmen·
te,· lança-se fogo, ardeu, aí vem o .c'ªpÍrn h, rotando e largam-se, ~os
animais. Os criadores são os que têJ11 esse privilégio; mas~ os :agri:.
cultores não podem limitar-se a isso, necessitam. suar muito para
obter alguma cousa.
Esta agricultura selvagem, que consiste em. de_struir,-.derr.ubar
matas e atear fogo, que é a agricultura de que atualmente se .usa~ não
pode nas matas ser substituída por outra, é a primeira que tem a
prati.car-se; mas o que tem acontecido com isso?. É verdade ·que.·no
pi-íncipio começou-se a cultivar nas proximidades. das primeiras po·
voações que se estabeleceram,· e cultivando-se. alguns anos .nessas
proximidades, as terras na .frase ordinária cansaram, porque a na-.
tu.r~za sendo assim maltratada .não resiste .a- essa: tirania. do ferro e
fogo, traqueia; as terras enfraquecem com a queima: isto é. conheci•
do por quem tem lido_ alguma cousa de agronomia. Elas engordam
com os despojos dos vegetais, se isto lhes falha, emagrec~m. Estas terras então abandonam-se como. terras cansadas; Umas . can·
sain logo ao primeiro fogo;. e· quando são boas, segundo o. seu grau
de fertilidade, .dão ainda alguma CÇ>usa, porém depois cansam~ não
dã.o na~a,. necessitam de. agr-icultura artificial. C.om esta. agricultu'
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'ra selvagem ficam reduzidas a 'pastos; aperias· dãô algum capim. 'é
.por este modo que . a poj:>úlação .:se foialongcmdo •a tão' gr~ndes distân'cias, no· meio destas encontraram-se campos;
como: com' urntição de fogo se podem· cultivar léguas ·dê campos, •meteram.:lhes qua•tro vacas e disseram: "isfô é meu." Eis a história d~l' ·nossa agricúl·
.
.
tura.
.
· :,. · .· ·

e

~

Mas isto há de continuar sempre? Não;·'há de acabar;. há de por .
força .substituir-se a agricúltura artificial; e isto 'é o· que 'O governo·
devo cuidar em promovei;·:·lião é sornente'·atrair populaçãÓ 'para
terras. povoadas, é necesSário promover os meios de ·introdÚzir a
agricultura :artificial· que n'ãO temos.·. Digo afoitam'ente que: n.ão temos, nem mesmo no município da corte, sé excetu~armos··algÚma chácara'· plantada de capim. Onde se estruma? Qúal é
lavrador que
emprega o estrume? Qual é ô lavrador que emprega o:arado, e~como ·
pode·.haver agricultura sem estes grandes agentes, estrumes e arado? Já .não falo em rega, isto considera:-se umà quirrt'era:. se for fa~
lar nisso ao·lavrador não acredita, diz que dá bem sem rega. E se :;-e~
gando der duas vezes? A questão é se o trabalho da rega seria igual
ao da outra. cultura: Mas deixemos isto, é necessário começar a introduzir a agricultura artificial, nisto é que o governo deve éuid~r
muito, porque os terrenos que se tem corrido ·hão de s·e torn~r à
correr com ela; principiou-se nos primeiros focos de população,· começou-se o rateamento selvagem, a que eu chamo defloração; agora é que os terrenos vão ficando próprios para se rotearein 'e esta·
bel.ecer-se a agricultura artificial.
Porém, senhores, eu já toquei levemente neste ponto, tràta-se
muito de resto os conhecimentos da agricultura; e não há indústria
que dependa de mais variados conhecimentos do que seja i agri:cultura. (Apoiados.) É necessário saber química, qÚírnica ve.getal,
saber mineralogia,. botânica, etc.' até é necessárió alguma' :cousa de
astronomia. A mecânica também é necessária ao• agricultor, porque
à agricultura estão anexas muitas· máquinas .que :é necessário· que ·
o lavrador saiba pôr. em execuÇão. Enfim, creio que todas .às ·:ciên·
cias chamadas. naturais ou físicas e·. matemáticas são· "ne'cessári~s;
porque as .dências· abstratas- e físicas todas concorrem para a'agri·
cultura. Já se sabe que nao é necessário que o· àgricultor tenha· um
vasto conhecimento dessas ciências, baS'tam-lhe as precisas' noções
de cada uma para aplicá-las à agricultura.' Erà 'para .. isto 'que eu
queria que se estabelecessem escolas, mas infelizmente de riada se
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tem cu. idado a esse respeJto. ·Ou~ es.col_a~ se :têm :criado depois da
ind~pendência? Tratou~~e primeiro .da . ~ps~.a.saúde.•. e .nisto andou::s.!3
bem; reforimlram~se as duas academias médicas. ,Criaram~se também.
dois cursos' j~rldiéos, e ent'endo que hay·i~·u~pa ~ecessidade instante
.de:les; pois nã~· ·havia absolut.a~e~te pess()as a q~:~em empregar :na
administração.
Mas, feito isso, devíamo.s .. cuidar no.- mais. Criou-~e a. :escola
militar; não digo que ·~e _fez m~l, ~~~ ~~-~a·. p~di.~ ter esperado mais
alg.~mâ éousa, .Parque .não estaiTio~ rode~c!os. .de inimigos; tdevia-se
porém ao mesmo tempo dar .infi_U?<O à. !3d,LJÇ~ção~.geral; ·julgo -muito
·necessário as e~ colas das ciênci~s físicas e .matemáticas .. elementa~
rés, esp,e.cialmente de. quirrli.~a.· ~ .d~. mecâ.~i.ca, e nem só .'em:.:•.Um
p.onta, ma~ esp~(h?das. Pestin~va~se para isso o colégio de·· Pedro
·II, mas .esse, eJ11 vez de ser para os pobres, foi para os. ·ricos. :' .. · · ·
Devia ao menqs, no Rio de Janeiro haver.. um modelo disto, ·porque
daí então se devja caminhar para a~ fazendas normais, para :.os es~
tudos práticos da_ agricultura .. O povo .do Brasil tem· desejos· de: mar~
char par~. diante, pare.ce que a mocidade· e o vigor da .vegetação im~
pele opovo a querer andar; ma.s como há :de andar. por caminhos,.des~
conheci.dos? A estas cousas nã.o pode. chegar. Como há· de um p·ar~
ticuiar. .estabelece,r
uma. e~cola destas? Não ·o pode fazer,, Isto é que
.
.
está previdenteQ'}ente a cargo do governo, só o governo o pod·e Ja~
zer. ·Mas o governo não .cuida :destas ~ousas,. e quer ao· mesmo tem·
po intrometer~se a tyt~lar interesses. que .não lhe pertencem,· em
que· devia deixar toda a liberdade ao cidadão; isto é o que -devia
abandonar e .tratar .de fazer aquilo. que o cidadão .não pode fazer,
que é. o estabelecimento dessas escolas, primeiro as teóricas, depois
as práticas.. Ora, .caminhando por. este meio, espalhando as teorias
que são necessárias para criar a agricultura, e criá~la de novo, por;.
que p.odemos ~·nt~nder que não. temo.s .nada, e depois estabelecendo
esco.las norma'is on_de s·e aplic:assem ·estes princípios, pareée~me que
ÓBr~sil faria progressos espantosos. ·
·: · ·
··· Hoje c~~ io que Já o interesse .vai, convidando a introduzir-a agri~
cultura ar~ificial, porque .certos objetos .é necessário virem já,·âe
muito longe, e vem. sobrecarregados .pelo preço do transporte; por
isso ,vale a pena fazer algumas· cousas: no rateamento das terras,
qu~ fica.m perto das .povoações. Se . o governo tratar,· como digo,
de espalhar o~ conhecimentos teóricos~ :e .depois: os práticos, crianM
do fa~end~s~modelo, .Julgo que· a agricultura· artificial se estabeleM
'
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..c,erá. em muitq:. ppuco ~empo.;. D~p,ois .. ,deJa estab,el.~cida, nas. pro~ir.nF
.dad~~ . . da~ ..'grand~s . poyo~çõ~.~;há d~; ir r:nar,chartdo ;par13 .diant.~ .na~
.terra_s.:. ÇélO§pdas, ·,porque .e~tr~ es.s.a.s..Jerr:as há., ~lgqmas.Jertilíssirnas,
preci$ai1J. dQ ..trabalho .do homem;'não·sãorcomo· as .terras·•virgens que
al,i,éls tambérn pre.çisar:n .. .de r:nuito. trabalho,. porque· é necessário der·
rubar as matas e colher com muito custo no meio de grandes. tranq~eiras. Ma,s nós-:havemos<prin,cipiar ppr.for.ça;·:ainda :não principiamos cor.n a agricultl:lra propriamente. dita, ,masestamo:s. muito-: pr.ó>dmos a :come.çar; ,é n.ecessárJo porém· que o go'(erno dê :o impulso,
qu~ eS,tab.el~ça . ,os .meios,,. necessários,, . o que ro ::particular· 'mão: •:pode
fa:ze.~·. Reduz-se :isto a· :esc.olas·teóricas:.aonde: se pr:opagUerrr. os •. princípios, e depoi:s' as· escolas práticas onde ·sé .ponham::em execuçãO
os novos.métodos• de·trabalho. •Feito .isto:; .eni lugà( da população caminhar para os sertões, há de refluir para ao. pé das· grandes povoa:ções, porque: tem·. muito que dar de si os terrenos que .se ~ize'm can;.
sados, tem muito a produzir;_ uma vez auxiiÍados·>pela ·mão .e inteli.gência· do ·homem.
._
'Eis aqui porque eu digo que a populaÇão de todo o Brasil cabia
bem em uma província, por exemplo, na de S. :Paulo, mesmo depois
da .di.minuição que sofrem. Eu considero estas linhas desde as praias
até CuJabá. Vê-se. que: é rarinantes in gurgite casto. Eis o que é a .
populaÇão do Brasil. Compare-se com a população' relativa da Europa, e·:veja-se quanta população não podem receber as terras que
estão· apropriadas e mal povoadas.
Ora, que bens não resultam daqui? É pequena co.usa condensar
.a população? Eu vejo que. se está discutindo na outra câmara uma· lei
sobre a organização judiciária, e que o maior embaraço que se sente
para fazer essa organização de um modo satisfatório é ·a raridade da
população.. · Se tivéssemos só esta cidade, ou o· município neutro,
não custava nada; mas formar uma regra que convenha ao mlinicí~
pio neutro, e• tque. convenha a comarcas de dezenas ·e dezenas de
JégL;JaS. COm pequeníssima população, estabelecer· :i.Jrn meio teriTIO
que convenha. aos .dois extremos, é uma grande d.ificuldade, e creio
mesmo que não :é possível. ·Ora, quando tiVermoS'· !o ·terreno apro:.
priado cheio de população, não se diminuem·. não se extinguem mes~
mo estas dificuldades? Decerto:· eis um grande<interesse<quê>~e·:tirá
disto...Como se pode promover a .c'rv.i.lização nas extre'n1idades que
se aproximam das. terras devolutas? . •· · . ·. .:. ·:
:·
.Que forças humanas . haverá que possam· desenvolver a estes
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sertões? Não é possível, é por isso que se vê essa repetição de
assassinatos, porque nos lugares menos povoados a autoridade pú·
blica não pode nada, cada um faz justiça por sL dominado' pelàs pai·
xões brutais dá nesses excessos.
meio de evitar tudo isto é con·
densar a população, chamar a emigração para ·repovoar o que está
mal povoado.
Eu não digo que não seja bom povoar as terras devolutas; mas
é que primeiramente. não se curam os males que. o Brasil sofre pela
raridade da população: e depois não as suprem de braços os fazen~
deiros, que estão a ponto de· perderem, grandes· capitais por falta
de braços.; A isto não satisfaz. a emigração p~ra as. terras devolutas.
Por isso creio que tenho razão de dizer que é prefe'rível em ·regra
geral a repovoação. Parecerme que tenho ·mOstrado que· convém
mais isto, que cura os males que provêm da raridade da povo~ção, e
além disso aumenta a civilização, que é um· grande benefício.
O meio mais eficaz, não sei se digo bem, para promover a civi·
lização é a condensação; É assim que os outros meios que se apli·
carem serão eficazes. Vá-se estabelecer uma escola de agricultura
na vila da França ou em outra, ninguém a freqüenta, trata-se· isso de
quimera·. É necessário que a povoação se condense e adquira .o desejo de desenvolver o espírito, porque o homem no sertãó não quer
saber de nada disto., o que quer saber é de matar a sua caça,' e áin·
da é bom, quando não passa a matar gente. A emigração para as terras devolutas só produz um benefício, que é aumentar a população,
mas este ben.efício consegue-se também pelo outro meio,. isto é,
pela repovoação, e além disso obtém-se os outros que tenho enumerado.
Sobre os meios aplicados para isto, pelo que respeita ao sis~
tema que prefiro, disse o nobre senador que a minha favorita era
pagar as passagens dos menores de 16 anos.
_ Senhores, ' é verdade que lembrei este meio, mas olhem que lem·
.
brei-o relativamente a um outro. Parece·me que o nobre senador pelo
Rio da Janeiro, diretor·geral das terras,. lembrou, notando a dÍferen·
ça que há nos preços dos transportes para os Estados Unidos, que .é
muito mai~ barato qÚe para o Brasil, que era necessário compensar
isso, porque senão diriam os emigrantes: "Fazendo menos despesa
para os Estados Unidos, vamos para lá. " Eu não desaprovo esta· idéia,
mas queria substituí-la por outra, a meu ver mais vantajosa, que
era, em lugar desta quota, pagar as passagens dos menores de 16
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.an~s;. e. a .r~zãq que :~u: 9.ava. para j~so.:era. que,~urn casal . decol.ono_s

_que se prppôs a. em_ig~ar :não sent~. grandeiAifjçlJ!9~.de em. jqdividar~
se. no preço ·de s~a passageryt par~ :~~pc)i_s P.ag,ª~!~·:com seu trabalho,
mas um pai de numerosa· família mu!ta.s v~ze.s. desanima>po.r ~cau~a
da
. gr.ande. .. dívida .que temi :de. contrair. Vgu: )~prE}s(;3ntar. um exemplo
disto...
.
. . .. : .
. . ..
. .. :···'"·r.:; ..., . . .
· ..
. úm indivíduo pom.. mulh~r e.BJilhos. . .qiJE}r_ia )!ir.:para.o ·B~asiJ, mas,
quan~o fazi_a .a ,~opta d.a .enorme so.rna em qu~.Jiq.ava .alcançado, es·
merecia,' e, cortou .esta dificuldade deixandp. ficar em casa a :mulher
5 filhos. de. ~en·~·r ·'id.ade, e ~Útd~ ~p~r~ o.. B~asil. com ·~~ filho
de 13~an~s e d~~s filh~.~ rn~Ísye.lha~;.:p~rqu~ o_.çâi~~Ío: dele .fol: ~V~u
trabalhar. para.:·a.;rl)irypa ·PJass,agem e . .depoi~~mandarei .buscar . minha ·
mulher. e. os. outros filpo~. '>qhegolJ,. conversou .com seus patrícios,
viu o estado da :colônia, e entã_9 disse consigo_:._~:Não.;tem dúvida, pos·
so. facilmentE}·. pé}gar. a.·. imp9.rtância da.·passagem der:toda•a . minha
família." E pediu para.se mandar vir a mulher. e os,· filhos;. Com efeito vieram; ê infelizm_ente.guando çhegaram,:.esse pai de-:família::mOi·
to. trabalh~dor e .,muitÓ . honrado tinha falecido;· mas· a viúva achou. as
2 filhas já casadas, para o que concorreu a administração do estabe·
lecimento, e o .fiJho estava convenientemente empregado .... · .
Portanto, a experiência do negócio ,dá . algum ·proveito; isto .me
fez refletir sobre a nepessidade do :ge>verno pagar a,.passagem dos
menores,
o . que faria desaparecer essa dificuldade de· . emigrarem
.
famílias para o império. Eis aqui porque me pareceu ..conveniente ·
.substituir por' esta a idéia do nobre senador pelo:Sio de Janeiro; mas
isto não que_r dizer que . reprovo esta idéi.a:. não •duvido aceitá·! a se
·não prevalecer a .minha ·•
O nobre senador por S .. Pedro me atribuiu a opinião do governo
mandar vir colonos para repartHos ·pelos lavradores;. mas ··eu não
disse semelhante 9ous,a; . S()U sempre •op_osto, a ,privilégios~. O; que
eu queria era ist(J ~ que o governo· auxiliasse as· passagens, ;__,o
que nada tem com os _lavradores. Chegou ao, p.orto um barco ·com
colonos, o governo m~u~dou examinar, segundo.:a opinião do nobre
.senador pelo Hio de Jan.eiro; em quanto importam:as passagens, pa~
ga ~ quarta parte,. e não se importa com cousa .nenhuma; e segundo
a .minha opinião. o governo manda examinar quantos são ..os. ·me no·
res d~ 16 anos, paga·lh.es a pas~age~·. ·e. não se 'importa com mais
nada.
Deus nos livr.e que .o governo entrasse nessa distribuição de
"
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colo~os;

isto teria conseqüências muito sérias, além -de que se.rla
um flagelo mui grande para o governo. Nós sàbérrios quanto o governo sofria na distribuição dós africanos ·livres;. que empenhos,. que
apertões levava por fados os lados! :
.: ·
"
Mas é ·que isso não é necessário;· que () colono éncoritrasse li·
vremente com quem quiser, e cada qual faça por ser bom caválhei..
.ro. 'Quando os meus colonos chegam a.·· tarit~s .se'mp're. se lhes faz
esta fala: ·."Se ·não -lhes ·serve,· ainda estão em'tempo; ehquantô- se
não inscreVessem na ···COlônia ·não tem 'Ob.rig'ação'. ·rienfiuma; veja:m
se há outra pessoa que. OfereÇa . melhores côiü:lições. 'Àiguns .ofi·
ciais de ofício há :que se arranjam :por ali,· 'que·: levamos ·,muitôi
bem e os -que querem assimir o contrato·-\lã'o)pâra a colôhia.-~- . ; :
. Mas se o governo distribuísse,: e'ntão não' sei ·ca·mo· iS'so: havia
de ser. Quem sabe que qualidade :de gehte teríamos? Viriam aqueles
que eu não quero por melhores que sejarn as condições -c1ue afere·
çam. Portanto julgo 'que o governo não deve· .ter á menor entrada
nisso,. o· que. quero é:·que ele auxilie as .passágens ·pela razão de se'·
rem mais caras para ·aqui do que para os Estados Unidos. ' ·
Creio que quando na Europa se conhecer as vanta·gens qué têm
os colonos que emigram para o Brasil sobre as dos EstadoS Uni·
dos, essa· diferença também não valerá como ne'nhumà; · más por
ora é necessário uma compensação, é necessário talvez dâr · rrials
ai guma cousa do que isso, dar·se ainda um favor maior: dei · q·ue
essa diferença.
Tenho- com a ·assembléia provincial de S. Paulo 'um contratc(le·
sivo, que é receber 25':000$ para importar 50$ a cada um~ eportah:.
to era necessário que o colono pudesse ser· importado· Com 50$/ o
que é impossível'; mas enfim esse contrato; ·que 'não podia ·ser acei·
to por ·nenhuma casa·, foi aceito pela administração
minha; e' por·
quê? .Porque ela está. empenhada a importâr colonos com tódo o
sacrifício, e portanto venham esses 25:000$: de au>dliô com espera
de 5 t3nos, ·devendo ·os colonos serem· transferidos no prazo de :4
anos. Isto ·é uma lesão; mas, já digo, a· minha ·casa' aceitou ·sem e·
lhante contrato pela 'mania ou o quer que é em qUe ·está de intra~
duzir colonos, e mesmo porque estava à espera de bar'Cos carregados.
Entretanto esse contrato excitou um clamor geFàl\ (é' para· mOs·
tra a necessidade que tenho de remar contra a: maré); clamaram
porque esse, contrato foi feito em minha casa, porque .é daquelas
que não dobram as· suas consciências· as vontades· e aos caprichos
11
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d()_,,_gºyer,noi. ;.0 .vic.~·pre~id~nt~ ~:d~. provfn_çi~. (corp: / q1Jem, ·:..s~'"}ez:( o,
contra!ol . era .~e·._:g~trª opini~9.:· ma~_<:enfim.. r.econhec~.tJ·:.qu~ . ;~~~~va·.
autorizado por lei para fazer este negócio e que nã~ )h.e;:er~. P()SS,í· ·
ve.l encon:trar cond1ç~e~ J~o favorá~~is ;:_ p. a.~aso .~· que dey tugar
a i~sq_., o .e:n:cqnt~o do ger~~_te d~ _minha, casa. com o v_ic~~pre~.!P.e.~t-~?,
p.or.que s.enão. o. cor;ttrato . . não,teria. sido feito, apesar .das ..condições,
desy~-~~~jo~~~-~-.~·· g_u~ ·ro~. ·~~j~i~~lllg~·:.·. M~~ ~~· -~~9 s~·gqin~~.h~.u~~; ~~:~..
oposição muito forte:. a assembléià provincial.quis alterar :0.-,contra-:,
to,' e. urna.'das .co.~diç·Õ~s :~~~- ~sta
q~e, não: s~~~d~~~e··~~i~ -~ •·dinh~h .
ro.-~~~·' qu.~ ;.~.~; ··fiJz~s.~~·:;~~·ITl ,·:~~gu!?~e.Qto ·. ~~·;·_,q·y~-: ~e í'nse~Ú~~~ :. q~_e ~.:. ·
t 'b .
.
Io governo .... i·· . •• , ... ; .·:,· -. .. ·,·. ·· · .: .. · .'.
d.JS~rJ
t.pçao .sena . ·f e1tao..pe
.
' ,_},. '"
Eu fiz um prote'sto contra isso; decla.r~!iQl.J.~; _ryãó ~dmitra.:a:.mais,
. p.~que~~\ in..ovação :,.no . çoJJtrat<J, •.·. e principalrl).~nt~_.:~ssa, de, .-qu~, · re·
sultari.a:··~lU .transtorno. extrªord,iQário:~ ._,f'.Jo :Pn:ltestQ:;se tqisse,:. cT~mQs ·
me.recido ªlgum. crédi.to n~ ,~uropa a .e,sse re.sp.eito, porque concede-_ ·
m.os. toda liberdade aos co.lonos: os queiraJ110S: .contratar.· para :a
no:s~a J~.ol~~ia. ou. nãC?•t: sempre ·-lhes. di remo~:- ~:yed~. s.e. ..achais. •n]e; :.:
lho,:negócio: .... co~o -hay~mos de. os pôr de.pe.ndente~: de,.,-.serem..:
repartidos. pelas pessoas que o governo quiser .disto repugna; com .
a ba~e do nosso .sistem.a,.qu~. é dar. toda a atituc:le·possível..à liber~.
dade dos colonos.
· .· ·.-. · Creio que me falta: responder ainda .a algum.as ·cousas,:·ma.s:.não,
me..le~bro. Aos que contestam o estado de minha colônia :CPnvido~
para irem vê~la; e a respeito da proposição geral apontarei:,·só. os
doi~. grandes. benefícios que resultam ao paí~ de convidar-s.e· :a ;_em i~·
graç.ão para as. te.rras ocupadas, que é. sustentar as grandes,,;fazen~.
d~s
.que sem
.braços
livres hão de cair, e é concentrar.a·gente-~par~L
·-. "'' .·
·.·
.
'.
pod~r haver civJHzaç,ão e. agricultura, resultados e~s.es que ·não::pa.:·
recem .· di.9!10S. de toda atenção, e. por isso, sem ·reprovar :que. serpe.;
voe também. terras devolutas em algumas especi.alidades, julgo· que.:
a regra.geraLdev~~·se-~pre ser ,r~povoar o _que está mat povoado· ..·:
Agora;··- '.quanto,aos
meios, eu.. estudei ,muito
fiz
.....
'. ,a matéria·quando
..
essa
ell)presa,
-.
.. lembrei·r:ne .do, sistema de jornal o.u ·soldadas;· esse. .
sistema é ·,que Wakfield ,diz que foi .mal suced.ido.. em, algumas: par·
tes;. rl1as ,não. yejo .Que nenh~m. escritor. tenha-a.firmado que es.se mau··
sucesso se po,s~a. dar: a, .respeito da ... ~ssqçiação do .·capital com:: o
trabalho; e e_u digo que, se algumas pêss.oas forém_,mal .. sucedidas,
é isto
cousa.. que\ muito .naturalmente pode ocorrer a semelhante .ne· ·.
.
gócio, mas· qiJe i~to não·deve de. maneira alguma desanimar, porque,
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empregando esforços, poda·se conseguir os· melhores resultados·,
porquanto estou inteiramente persuadido que o rrieu sistema é pf'e~··
ferível ao outro.
·
· ·· '
O SR. FERNANDES CHAVES - 'O nobre senador a quem ·voú .
responder não fez mais do que repetir o que na 3.a discussão do ór·
çamento disse sobre esta matéria; e eu podia pois remetê-lo àquilo·
que nessa ocasião expus ã casa; porém, para que 'o nóbre senador
não se persuada que com. o meu silêncio me dou por vériéidà nesta .
questão, vejo-me na necessidade de dizer ainda ·algumas.. p·aravras ~ ··
O qi.Je farei é não ser extremo, porque conheço:·que Senadá deséja
e necessita mesmo votar o orçamento .... (Apoiado.) cedo até·à pala·-"
vra, se há tanta pressa 'disso.
O nobre senador fez-me ver a justiça de acreditar que· nãô tivà ·
intenção de ·prejudicar o seu crédito ê ·o da sua colônia no. qu'e disse:
a respeito dela. Tratava-se de examinar qual éra o sistema que me·
lhor convinha adotar para a colonização; o nobre senador ap-resentava a sua colônia como modelo: eu Via-me na necessidade de entrar·
na análise do método empregado pelo nobre· senador nesse:
"estabelecimento. Portanto já vê o nobre seriadór ~ue da minha· parte
não houve propósito de prejudicar o seu crédito e 'flisto como eu
já disse ele me fez justiça.
Dessa vez o nobre senador já não quis atribuir a si a invenção
desse sistema que ele intitulou Vergueiro. Seria difícil que quisesse
sustentar essa opinião, porque ·esse sistema é muito antigo. Dizem
os autores que eu li que os indivíduos que queriam emigrar· para
os Estados Unidos e não tinham capitais viam-se na precisão, para·
obterem passagem, de se engajarem com os capitães dos :barcos·
durante três, quatro, sete e· quatorze anos; qÜe o's 'capitães veri·
diam depois, mediante um benefício ma:ior ·ou menor, segundo ·a
necessidade do trabalho que· havia, esses privil'égios: que·
colo··
nos, depois que tinham preenchido- as condiçõe's desses .. contratos,
viam-se livres, e só então é que eram considerados· no número dos
colonos independentes da colônia. Dizem· porém· os autores que
esse sistema não está em uso, ao menos na EUropa. Coube ao nobre senador a particularidade (não direi a' glória) de. instaurar esse
sistema na América Meridional, ou ao menos no· Brasil.
O· nobre senador sustenta que esse sistema é bom, que nelle
existe associação do capital com ó trabalho. Mas··esta não é a questão; eu nunca disse que nesse sistema de colonização adotado pelo

o

seu

os

nobre senador não houvesse a união·.. de capitais :Com a indústriaj A
nossa questão é saber.seesse método:dá·bons:resultados; e· eu sus~
tentei e ·ai.nd_a sustento- que não. ·
: E a razão principaLé que ·esse método. sujeita :a . liberdade 'do
emigrado durante certo número ·de ·anos, torna-se este de alguma
sorte cativo daquele: que lhe.:adianta a.passag·ern e; às :primeiras :despesas no momento; em.· que se· estabelece·na ~colônia-. · · ·
, · O ,nobre senador:, sustenta que,. esse sistema:.:é' bom, que nele
·vra cãtiveiro. "O que sé . há:de .dizer na .. Europa, ·quando ·ali se ler.qu·e ·
um senador de Império disse que esses colorias são cativos? Isto
deverá causar .uma impressão muito em prejuízo,. da colonização: "O
nobre senador .deve' lembrar~se que ·na· Europa~, não: se ignora-tanto
como se supõe o que é há a respeito destas :questões; este sistema··
adotado pelo nobre senador. é lá conhecido;: e mesmo quando pudes.;.
sem causar alguma ·im.pressão. essas. palavras de:q(ie -aqui. me· serVi,
elas ficam de alguma sorte desvanecidas com: o.- fato idos suíÇos- que
o nobre senador tem em sua· colônia, os. quais tem escrito -e dado
boas informações .. Logo' o nobre senador não deve·:ter receio dessas·
palavras que empreguei, e qUe não suponho: que poâeriam trazer algum atraso à colônia de que .ele está incumbido. ·
O SR. VERGUEIRO- Eu disse.que.-iam fornecer argumentos aos
inimigos da emigração para o Brasil.· .
· O SR. FERNANôES CHAVES - Pergunto ao· nobre senador, o
indivíduo que se sujeita a pagar, mediante o.seu trabalho, a passagem
e mais despesa que se lhe adiantou,· enquanto não paga' essa dívida
não está de alguma sorte cativo ao proprietário do estabelecimento?
Se foge, o nobre senador tem ação pessoal sobre -ele,· vai buscá-lo e
o obriga a trabalhar ..
- O nobre senador paga em café; suponhamos· qué houve uma má·
colheita, pode acontecer que os cafés se estraguem; ·por quantos·
anos não vai o colono ficar sujeito a trabalhar na colônia? Durante todo esse tempo, pergunto, pode ele dispor da sua liberdade? Pode ir·
para onde quiser? Não pode;. e portanto.fica de··algumá sorte-cativo;
E, Sr. presidente, não sou eu o primeiro que -llle·sirv~ desta·linguagem; felizmente eu trouxe uma ·citação a propósito, é do Sr; Molknari. Falando da emigração para os Estados Unidos, diz ele: "Há uma
classe de artistas e trabalhadores que emigram quase .desprovidos
de capital e que se . colocam .em uma verdadeira escravidão pessoal
para seu trabalho por um período de ~) _7 ou 14' anos em proveito do.
capitão do navio que se encarregava de· os transportar: Na ·sua chei
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gada o capitão cedia imediatamente por um .interesse mais oo menos
elevado os contratos de· engajamentos aos· proprietários das colônias_.
Quando expirava o contrato o colono tornav.a-se. ~livre e ia aumentar
o ·número dos trabalhadores independentes :dá cblônia. Este sistema
caiu em desuso, ao menos na Europa."_ >
. ,_ :. \ · ·
Ora, isto é dito· .na Europa;_ porta'nto, não é· uma idéia nova que
vá lá aparecer; esse .sistema :é ali ·conhecido;· :não pode causar ·,má
impressão ou prejuízo -algum a.palavra ~:escravidão ~ que:·aqui empreguei em relação ao. sistema usado: pelo. nobre. s·enâdor. na ·-sua co~
lônia.
. ._ ,
· -~ -, - .:' ·
Ora, Sr. presidente,, não. se 'POde negar, como--·--já fiz notar ;.em·
outra· ocasião, que a ·condição do· trabalha dor .é :mel hor.talv'ez,: é melhor
sem dúvida do que ·a do )parceiro que o nobr_e senador 'tem tomado·
para a sua colônia. Ao trabalhador paga-se ·em:dinheiro; ao' colono do
nobr~ senador paga-se em :café.\ Ora, ·o café pode. :ser mais· ou menos;:>
por conseqüência,-. se· houver uma ;falha, como :eu :há pouco·.disse,.
o colono pouco ou talvez nada poderá :vir: .a ter; entl'etanto que. o tra- ·
balhador sempre tem :seu trabalho .pago;-em.··dinheiro-. -·: ·
Disse o nobre senador que no seu sistema' os colonos são sócio.s;
por conseqüência sempre podem·, receber .mais ou menos. A. respeito
do trabalhador, sucede a mesma :cousa; -segundá. à concorrência ou
escassez do trabalho, assim pode ;ser o sala rio mais ,ou menos alto.
Portanto não se pode dizer que ·o sistema do nobre .senador é süpérior
ao de colonos trabalhadores..
· , Eu, Sr~ presidente, creio que não erro muito em comparàr a parceria do nobre senador com o. serviço dos· que também chamarei colonos da casa. de correção. Todos. sabem que· na·casa dá correção ·os
presos estão sujeitos a trabalhar, e que afinal os luero·s resultántes
desse trabalho são divididos parte para a casa e parte -para os prê'~os.
Aqui temos pois que de um lado .há capital .adiantado pelo governo
e de outro há trabalho prestado pelos presos, e -afinal vem a haver
lucros que são divididos entre _os presos ·e o Estado~
· -- · ·
O SR. VERGUEIRO ~ É até pouco digna ·a comparação.. ·
9 ·SR. FERNANDES CHAVES - Desejo que o nobre senador mostre o contrário.
O SR. VERGUEIRO - Peço a palavra. . ·
; ., :'
·O SR. FERNANDES· CHAVES ...... Continue o nobre senador· a ouvir;
Dir-se-á que existe constrangimento .da· parte· do preso; por.que
o serviço é em conseqüência de um crime;--e.eu·digo ao nobre'·sena··..
dor que também-· não há liberdade da parte dos seus colonos: tanto

não há. que a miséria fÇ>i que os conduziq. aH; ·s~ .·não ,·foss~m. obrig~dos
pe Ia mi séria; n?o. se.· sujeitariam .a esse ;tr,abaihq;! s~- um::~! :súj~ito·: .em
conseqüê~cia de. $ell cri.me, o· ou~n) :J) ~ . . :efy,; ,conseqü~ncia~: de: isua
mis~ria.)~nto.,bá paridade que: o p~es.O.:Jlã.o pode· sair da. cp_rre~:ão·!en~
quanto· não- t~m curnpri~o- a ·p·e.J1a, .e o: coJol)o,: não. ._pode ·sair :da. cotô·
nia sen~o depq.is,_d~ pagar ad~s_p~sa;qu~ ,co·n;traiu . .:, ·'-' . . ... ;· :-\
... ·O ~R. FO,~$EÇA ,·~.Tàl'lto :pode, :Que~. ele_s ·:têm saído,·, ...':· · :~: .:·.
. O SR;-f:EBNANDES ·CHA.VES·~:~Sem;..p.agar,.não;~Je'ro- Jugido:.'o::...
· O SR ..fONSE.CA ~ S~m fu.gir,·. contratando.;se.:cont:outi-os-:::, · ;_ ·•!
.o SR:.: f~RNANDES :C HAVE$ ::-c .:Nãoá cr.ei·o .: qu_Et ·.o nobre>:·senador
tenha aquele estab~lecim,el')focomo.~filar)tropo," ,fazendo..·despesáS·iie
não, .quete:fldo QQbtw. a impor:tânci~ delas~':.Logo ~:que, os·. có1ôno'S paguem',· estou. .Pers.u.adido,. qu.e ·há de: deixá~los:Jr-:para:: onde::quiser:.e~~ ·
· · Or,a, agora, :S.r. presidente, o segredo ·tê>:do do· nobre·,senador:es:teve·em chamar.aos s.eus.:coJonos:- parcekos~:·.~ quando no. sistema
que se usava na: Europa, e que· eu citei: logo ,·ent ·princípio, se ·cham~~
vam··-· engajados.·--:- Não qu.is ·chamá~los;·também trabalha·dor.es·;:e
na verdade fez muito· bem; porque as palavras ~têm .naxealidéide~ mui!'
ta influência~ ·.:.. : ·
..
•. ~~
.
·· ·
..
. · . Há ·indiv(duos que não se dedicarão· a um serviço.se lhes,:der.'ém
o nome· de· .trabalhadores, .e:}'se. Jhes. derem o. nome -:de~ :sócios :dão:-S~
a ele .de boa mente. A condição do trabalhador é a :condição· dos par:ceiros da colônia =.d.o nobre senador vem a,ser a mesma.--. :.<:
O· nobre senador tornou. novamente a· trazer· por. modelo a::·sua
col·ônia, disse que estava ela em ..muito bom-·· estado. Eu já. d1s~e.,que
não duvido disso;. mas que como a c.olônia:.·ainda é moderna,: devíamos
esperar mais ·algum tempà para vermos··s.e .na realidàde::é tãctóoa
como o nobre senador indica. Disse-nos. ~que lhe tinhàm ·:chegadp· ai~
gun·s suíços Nindos da Europa; atr'aídos pelo bom :sistema seguido.~na
sua colônia;· a .isso =há .colonos que t~m. fugido dela~ ·,..
· · ·· · ": .:'. ·
Ora, é· possível que em uma colônia onde há tantos~-indivíáuos
haja alguns que estejam contentes, ·o que resta é· ver: se totalidade
está ·satisfeita; eu.tenho algumas· dúvidàs a esté.respeitô~·Eu;não: digo
que saiba de 'Cousa alguma: que se passe· ria colônia· do :nóbre ·senà~
dor, mas pelo ·que ·tenho .lido, 'pelos autores que.· compulsei, se·1·.;vê
que uma das grandes,· dificuldades desse',sistema.::·está no.,·rigor: que
é pre'ciso .conservar.;se para poder·serJevado·.ava·nte';:.Eu·citarei·.o···que
diZ uma obra. de que já em. outra ocasião .:falei:'aqui. ··
..
·.
Eis o que diz o autor da obra Americ~. ~lld England: "É rrillito; fá;;
cii achar trabalhàdores pobres que queiranr.até ardentemente. contra713

tar:se com capitalistas :por u·m êerto tempo de senilçô ' ná côtánlã~
A :dificuldade· está ·e·m· 'qtié sem ·uma sorte de· escraVidão ·hão tenf ós
cãpHáffstàs gàrantiá alguma para O· reetnholso do seu<dinhelr·o; :ô:trabâlhádor Íogo. qüe :chegã à colônia rompe•·' o séü·trâtc{ Durárlt€f o·s
qüi'nzé ·últimos anos mllhare·s de trabalhadores· pobfes·:fôram, levados
de frigi aterra para as colônlas inglesas· à· cústa dos cªpitalistas das
cõlôrifas, e sob a· condlÇão de trabalharem· pará ::aqú~-les 'qúe lhes
pagar as>passagens. Nao··há exemplo; ·diz M'r ,r::·Arthur~ ó:::maibr éap'itansta de· N·ew-South-VVales 1• -de terem:. os c·ol.onos :podfdo:
ó descdiltentãmehto dos tfabâfhadores conb•atados em" lnglâterra e· a retfraéfa dós seus servi·ços depois da· sua: chegàdcf." ·: · · · · ' : · · ~· · :· ·. ·
A óltl'ctifdáde, ·êômó eü dlssé, está ·põls·, segUndo estef:.setór,' :nõ
rigor.; nâ. seVerídàde que é lnd"íspel1sávél ter-s·e. #a'fa se:p'ode·r obrigà'r
esses homens a.· comprir~m seus• tratos, e· ajuizando disto digó que
necessariamente o nôbre senador deve igualm·ehte e·mpregar essecrigót para ·qüe ·a süà cófônla. possa fforesce·r. Esse ·sistema.;~como.eu
dTsse, Já foi ensaiado em vários países; mas sem~·tesultado algUm;
c(l"mo agora .de·pols dê ter· sido expétimentádo. em' :tantas partes sem
resultado, podemos dizer qúe sejá um si'stemà: modelo qi.ie ·devf;r·:ser
adótádo· no país? Enfim, se fiórescer com o nobre: senàdór e ::em· algüm óütro; será bom,. rnals não o consid•arei nunca comó pref.erível
àõs oühos·; será utnà exceÇao. ·. ·
· ··
Por esta ocas'fãó sêJã~me permitido notar: qUe o··nobre.·senado·r
disse qoe a sua côfônla · estãva em bem estado, entretanto ·.nâo quis
de alguma sorte ser benigno para com a mão daquele que .o concorr·eu ·para que chegasse a este estado de prosperldade: pelo contrário
o nobre sehadór foi o proprTo qaê lançou forteS' censUras. âo governo·,
porqUe em nada ó ·tem' cóàdjuvado. Creio que o nobre Senador· não~ é
jUsto nestas queixas. Se bém rrte lembro, a suá colórii'á roi' fundada
cfébàlxo êfàs ausplcros dó .governo. Em 1848 o ·nobre senador .recêbeu
umã porç·ao de colonos.
O SR. VERGUE'Fl'O- Ém 1847;
·O ·slt FÉRNANtH) .CHAVÉS - Recêbeu 386 fániíi'fãs, e quem lhe
deu .o dlnhelro para obtê-lãs-? Foi ó governo. ó nobre senado'r passoo
Têfras, e crefo .· qüe te rido . cftf'iculdade d'é r·esgatá-lãs; foram-lhe
tl'rõYrõgadõs os p·ratõs.· tog·o não hã razão.·de quenra dó governo; rrão
põde dlzér que ele deixa êfe. atender às necessidâd'es .dos lavrador'es,
daqueles que se dedicain:: a promover· a emigração como fez o nobre
senããõ·r.-. ·
Creio, Sr.·presldente, a este respeito ter dltç.> bâstante··em res-

evitar
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servações sobre. outra questão que ele tornou. aaventar, .istP-.·@.r'\':à.:·
ca,nv~pjên~\~, que, há "do . gov~rno.,pr,om.ó"'v~~·:.í;r qo19r,t,i~açãq~·d?:~9~nclo ··as
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· · ·Qr~;
d'isse·
o'ô6br~f·'§eria'ab(fála~·-aa·~a-·rês:'
·-~
':·~. .
r"•'-~-. ' -~.:-~ ,·~· -:.:- ..........~ ... ·;·, f" ··;c·.(~, '.:.~: ·:"':!.':I;'-,_~~~-- Reità'.da:~mifih~··,·.··fov'fn~:::
. ):t"~"'r ;; .-- ,. ":"... ~' ':"t :~~ ; ..... :.~: ~~~(1:' ;)·~·.;..:···
cia; ,qué :âli não .haviá tanta: necêsS:iâ'áde . âé~':bhl.Çôs:·como. . '~as: 'ó4tra~:..
qú~· p.ófibbii~Wqtiêribi~ ~êis:léV?aâ'ó'fds:'âK'Rú~ âi~Ja[ij.li-ó~'..d~-:~sãg~-J>áúYo:·
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~f clê ()üt~à~. 'part~s':bilde;~h~á;''éásã~hé6és$iHãd~ .'é·.~.~w~~:~if.t:õJ~Vriórig~~~ã.·

pré;s'ta'r.:és'sie'/aúiâirri: ::.:j. :: :: :·,.: .•. 3:''. r.:{: ():;.::~:.:;>'!_::: c n·.: .•.:.9:.·. ·~. (: ~~.~~~?~ .. ~. c:·::,i':/':.:b~.: . ·:'
,. .:· '·b ::indbr~~;·.·s·é'riáddr. b:~~~io :·; ·u~;:': n·ãó'r ';g~tái; b:~tri''.'~o,\fá.tol~aõ~.~.~~~dô\'~~ài:·:
a9rrcuft~1a·
mrrih~··r: róvrri~iã::-~_AÜ;~:riãó\::~~ ~. .tràt~: ãó'.':aá·:·.bri~j~~~~!á~'
. ~~-·-·:·.·'--~ ·.-:'·:.· ., ... .-:d~:·
.:·:-.,~(~--::.· :. , . ,.P ........ ·-·~-···;._._,;.-·-~·. ··i-r~·~-... :-..--~.~-- ..-":.:·.·. :·,1.-:_: ~-:· .._.;.-.~· ...
·-~·~·i_~X·,~J1~!~rh
gadô; há ·.terras 'ên1· grande_ q'u'arihdadÊ(.(fue''_·.se
· p~ést~n.i:~mafa~!J'!hhsà1
mente:, ã:.~:.a:g'dcúhÜra:: .fdâa ·a :co.IÔ~iià dé !s\i·ieóp.~'l:d·c{· ê~p~rt~t:~~.~nde
quantidade'âe:, mantimentos' para ·'d .Rid.:tl'é . Janeird,:~€{ ~fi{e~tá~éhloêada
ná: rái{da·S'e·rrà' ;erri! mato ·virgerii;'~ ha: lêguás ··ê léyuâs '·deP matô;:·~rnd'a;:
iriexplohldo~>Todà:·aêpôvoâç'ão··-dê-1 Sàritô~'Àntonfo,···cLiJa~·):iopúlaÇãó''~iê'
dedica 'à . êúltúrà''~à cànà. pàra :al~gúardê:ritê, iestâ:·rodêa'da :-âénjâtôs{!
·· ·. :On3Ptddôs êssés qavrãdo~es':ne·cess itam; tãmbém·=,de :,êapit~is· 1iàW1· ·
fázerert{:progtedir suas ·indústriaá/E n'ãô'sa·:ésses~:l:ósl 'fàzen~&ifos;tàffti.i.
bém :têrr1· . drreito'·a ·igüàl prótê'Çã<fl~ ós- tázendefro·é' perde:râm:;mliitcf;db'fri·;
a guerra, sacrificaram suas fortunas em bem da ordem e da legâTitla~'
de;.· pare.ce-:me.: 1que:.devia s~r isso rna·is •üm7:título•. pa'tà:lserem;(éftcazmente·· protegidos.: Os '.fazendeiros·.·do·Río· de Janeiro ,éiS:::·pauiO:terãq;
direlto ·à;·proteçã:e:do gove,r:no;::é·:tis >do . Hio::Grànde;não?:·,Ost:d'(j ~Gêarãr
que têm: ,·sofrido :_extraordinariamente com~:as ~~secas;· :tatnbémiitlnhatn::~
di r-e ito ·a, que, 'o ,governo., lhes~ ,desse·· capitais:. par'a:torhar.ern· ptodutivils ·
suas ·.indústrias,,.e assi-m.as'•'mais:~proyfncias:do ··lmpéhio.~·. 'M'aS\iâonde.··
iríamos;p.arar. com ·isto? ·Disse,.·o.•.nobrei$enador··que:e·:~necessárJti:'i{ftJEfi
o··QOVemo;·;intervenha•·.·p.eJo··sistem~i_que·:,ele:propõ:e .-.de s.~rem: . pagas
as .pass~g~ns .aos ·que:· os faz~.ndeitos,.mandarem.vir; Eu digo<qo~: ~f.Hi'âl
o.· governo:. terá ·de.Jntervir Lporque.~p·ode..r:n. :s.er~ muI tos. •osLqü,ei'~'qUelr.a'm.·,
rec.eber.J os colo.no~, . . e o.··governo: chqa'e' hâ"·,de·7:fazer?.·'Quando:~fôrem:
t
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. 'Por todos os modos qüe se cohsídere, d meio preiposto pêlo· no~

t>:re :s-ê-nadar traz inconven'lehtes, e sefã ·t.i'ma >injustiça sê· fo~

áplic~:do
e:.'O· qüe já

só ·a certãs' ·provindiàs''é na{)' ã 'outraS'.· o sfste'ma mêlnõr'
âpõntel, efaciHtar capital à Hídú$tná, e ôs meios de os fâbiÚtar e es·
talielecer o 'Crédito territoffaL · · · .. · ·· · ··: · .· ··
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·pres.idente, co'm estas .explicações creio q-ue não 'tef1h'o toma·
dei m.ultõ 'tempô ao sehadô, é que'· tenho respbndi.dó' aqÚfÍó qhe devia
rãsp.o:nder ào_.nóbre sena'dô:r.. '•' ., -'
' ,'· '' ':~i'
Sr~

·

·•

'

•

. 'd~rt'VÊRGOE1RÓ~ 'Pedf à. ·p-á]àvrà priricipâl~ff}nte:P.ala. nÍOstràr
á·dispafidãde entre_ os· cólõnos do ·meo_estabéledmentõ_ê _o~,.forçados
dás 9~féS. 'Eis_à cõmparaÇãõ e'desastrosã,·- é·· infeliz, ·sair' 66rfga.ao a
prõ~ê.stâi iõntfa. êiã. ·Pófs õ; êofo~o ·gua· ~ozà' ..de wnã l·ntelrtHherdaâe,
a ·q~@·m· ·nãq ~s.ê' perg.u·ntà à qüe>flora §~ Jeva-nta,. s·e ·se ·_-aer~à ·g~:·vâi ·para.
o' s·ervlçó, 'é cõm-paraaà ão tôrçado dàcâsa de correçAA,·:·qü~:terri óori·
gãÇâô de ãçuarr _-aotoqüe ~o srno, .dê fr p~râ o ~râbaí~·R :Ciuando o
màfiôàn)?, t)SÇ:ertõ q'Üé d nobre. :s~haao·r hao r.éfletlu, 'riac) pens-õu 'no

n:arc-uro da êÕmpafàÇãô, no de·s.o~r'ós"Q 'que lança\fa. sobre. 'os: q6lohõs.
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O _SR,. FERNANDES CHAVES ~ Não foi essa à rr\lnhâ .lrüênçãà.

·o :§.it ·.VERGlJECRb _.. ·sãíbà qUe .goza de plena libeia~~ê~ s·e é
éatlvéTfõ tefeh1 d'e pa~far o. qüê devem· nãó há ninguém ·que deva que
ríâo "ã~ejà .êafwo· do. cteõór. Mas êle nem ·esta forç·âdo a. pagar a· divida
p.of ãêjue1ê fuodó, ístó e, pelo trábàlhô; se fiver outros méiós lanÇa
mâõ deTe:s:., õnãê está ãqul o êathn~Tro dq forçado ·aà cásàd'e correÇãô? b'·nõiifê. s.enad'or.ríâõ r.êHetiol)em.no que dfsse,·s-e·naõ:naô·hàvia
de lànÇar üm 'odioso fão fórtê, fãõ aesprezívél sobre os cóTonóà: como
fãnçõü.
(~la a 'hà n·enhi.fmâ. êon1pár:aÇão: é'tes i:'ão arrastram corrente··. aos
pés~ 'riao dõrniem àõ sol e· 'a éhúva'i nao saó finalrrfe'nte consfràhgidO.s
a''êÔÍSà''âlgqmà. () rnõvél' estã áo rio Interesse; o cbl'êfnõ ve··que ne<res~
Sit_ã': tra·ó.athãr tiarâ sãldàr suàà cõnt~s·, e póYque fi'ca frâõa11ían'âb dê·
pô1S' dê'- 'áS~ ter sãléfàdo? 'Podra~·sé" fr. êmhôra. Mas ele Cóntihcra; vê que
por ãqüéte: 'fhodó pcfr q:ae· i"e·sgatoü ti seu crédito pode 'adqhirlr ·u·m
peêuliõ ··pãrà' ir' êstãbêlecer.;-se ·ae" novo. õnde n'este c-àsõ estarã:'o êàti•
v·err6? õs·'Q:ue vrer.am agorà d-â:-s:Urç·à vi'érám sujeiürr.:se à trm' cãti\.iélro
se·mefhã-õte' ·ao 'dã· casã de co.rr-eÇão? ''Esse·s ho·mens ·qu-e ffàgatám ·a
]:5'àsságent,: :que· fízeram todaS' aS' dê'spésàs· até agorã éhegãrê-rtl à· colomã, fizerám· ·todos es-tes s-àcriffcros pâfa virem ·.:suJeita-r:sê "à· um cati~

vei rg .~~!JJ~I~gnt~ .a() da. c~~~ çJ_ç cqrr~ç~_g.? P9is.Jsto_ ~~n!r~r:ª '!ª. ç,~~~~
de alg~,ém? F.ªl!?.·c~tiy~!ro .... ·~~ .
·
~··....... ·... , .
... .
OS~~ .F_ERNANP,E$_CHAY.E.ª, :- ·I;!J n~~-o o qqe.rJª.
,.· .... : ;
. o ~J~. VERG_lJE!F.\0,. ~:.·._.:em, q4~ Qão.bá uma -·só :c;ompr~ssão..
O móv~l tQgp ~~tá_ no -a.mo.r a.e>, tr.~b-~lhº·. ::
·-: · ...~:: ..
. · .Q. O.Qp_re. .S.~Oq~_Or ~inqa,· h9j'ª, Y~iq Ç.(?JIJ: Q, ffi~~fl'lQ !~XtO, º.Q:· 9~~
suc~d.ey W?.~ Jst_adq~. U_nid_g_s, q~~:.Q.S:::~lu.~: tinham,. id.9.:.~!l~1_aE~Q~ p~ª
o traq~tho não ti!1hª.m curnpr_i.d9 ..s-eu.s..ajus.t_es, .. Mªs.;:Po.rqu.:~:-~-.,<JU,.!::n·ãp
cumpriram.?, 13~fl i~ª- p~m no n~gqçi9 ,.-pqrqu.~· ;?_ch~r~ro-Q-t:J:eJ:rrtfl~.s-.;.~~~s!~
mais dq ;q~e--. e~~ e-~. para qu._ern !ªQ en·gaj~fJQ$;· e,.me_S!lJQ·~9utrg~j ~!'
.espírito_ qe ~xtr~vªgância~ A rn·a!qr parté toi. porque s~ l.b~$-:.Prométia
U!Tl.jOrnal p~·ql;J_ef!O,. e aC~?nd() ,qy~_m ~() d~~S~~ :maior, fQram p,a~ra: e~S~..
Mas es.~e ,r.1ãq. ~- o· meu sis,tem.ª'' e~!á enganaqo, .faz· u~~~~d!fe~e!'!:ç~
muito gr.ançl_e :~.e r a~soldadado p()f _dJa, mê_s, ou .anoí: ~·e; ser assocjado
nos lucros. O nobre senador confundi.u uma coisa.com outr-él. ,'Não__ .é
o prestígiÇ> qapalavra {o:nobr~ s~.Qaqor,_que. dis~_e que:se:-g'Ov·ernavam
com o pr~~-tígio da palavr~). sqcio .. qu pa:ro~iro:. não.·se.~nô.i·. ~ião_-.Õ~
efeito3, porql!e o colqno qu~ . se. aj.us~arcornigo por dia. he.i de vig:iá-Jo
para que_trapalhe, he.i de. tomar-lhe CQQtas,. e ao rrt~U "sóCfo.
.~S
tomo; ob~eryo em geral se .a. man:~h.a do. se_rviço. vai· bem~ não .vou
acordá-lo para que vá para o serviço .. Ora. no sentido. e_~-que fala: o
nobre senador •. todo aquele que se obriga .a .prestar. algum. serviço
para ganhar algum dinheiro é escravo. Qual é então o.qu.e llão é..escravo? No senti.cf.Ó do nobre senad.or nós .também o somos~ Se é. a.Ssim
que se _ent~nde a es.cravi dão, já vejo que~- p_odem haver escr:avos :felicíssimos .. Ma$ efD que, repito, ~stá a semelhança dos:_presos da. casa
de correção .co_m os meus colonos? .Saiba que na casa·.derco~:reçã_o
são compelidos pelo. castigo_ e ,vigiados a~todas. as. horas, não. s.ei
mesmo $.e anqam debaixodeJerros, e d_ormem -fechados em uma
gaiola com porta de ferro;. os.- meus dormem .onde ·querem, ~_·em suas
casas, com suas mulheres e seus filhos .• , e se. querent:. ir dormira .a outra parte vão, ninguémlhespergunta por isso;,.Conf~so·que
a. comparação me fez muita Jmpressão, por_que:quem não· soube,r o
que isto é, quem atender.só a essas palavras_; :há de :dizer. que é horrível. Santo. nome de oeus, para isso não .·seryia ·.eu .. ·• ·
O SR. FERNANDES CHAVES- falei do.:sistema·em geraL ?: · ·
. . O SR. VERGUEI AO - Não há semelhança :nenhuma. ··O ·nobr~ senador tem confundido parceria com 'tr:abalho. de. ;Soldada ou jornal,
que é de que fala esse escritor de que nos leu um trecho ..P.ela maior
parte esses de que fala .o escritor saíram, porque era mesgttlnho o
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·ajus.te de: Soldados que se fez,.·.além'- de UÍll :ou outro· pbr: alguma; ex·
travagância; mas com os meus não se dá::'is·so. 'Aigun·s já~"Vên"f··'con·
tratados da Europ·a, ·e·. eu digo~.lhes aó chega.re.m;::•!Vôs téndes·: assinadó~ .e·s.te;.co·ntràto;. rnas ·este contrato rasga~se ·:se· ·achais arfá.njo melhor." Eles não chegam já a üm déserto, ó ·porto dé SantoS' têm múitos' Alem·ães·:que ·ai i· residfam mesmo. ante~ de eu··mahdaf\ílr cOlonos,
tern· .oonf.er.ências.· corn· :eles·,.= con·sültalll,.. e.· depois·• . de :faz'êrem:~ suas
.averigUações.; .dizem:"" Não,.. senhor;·;'eu qüeró ·ir ~pará· a- c~ôlô'nia~": ·che:gahdo···ali'; faz~Se·lhés.··OUtra .vez· a ·mesma ·.observação, aindá' 'lhés
:dá· faculdade. de ·se:· retirarem:. "VédEf se:.vôs . :~taz'·cônta' 1ist6;'· ou :.se
.achai:s·:·cousa melhoro''· Resolvendo-se à ficar{·estãó ·ôbrigadbs) a ·resi-·
. dit':ali: enquanto não pagarem,. seja-com trabállló óu :com .-dinheiro: Tern
·lJma::condição, e é de ·quando· seqliisérén1 retirar tenF'de::fázer·
.ano· ·arite·s uma •participação por escrito; qÚe é':paraeu.:dárí·as provi·
.dêneias'a :fi'm de:substitui r~lhes o IÚgár·,. não telll ma'is hada:i··lsto pode
comparar~~e· com a casa de:correção? QuaFé' () préso:a,:qúe'm sEfdi:Z:
::·'~HecebeLos ferros se·vos fa? conta, :e sé não ide vosrembol'a?"
: ·...::<Agora,. qual . é a raz,ão porque: eles :'se :conservam? É ·porque :lhes
faz conta .. -o negócio é.feito de modo qütffa:Z conta a anibàs' as· partes:
eu de.ixo os estar porque o seu trabalho :me· faz ·contá; eles ·conservam~
se.: porque lhes faz conta trabalhan porque ·se forem: empregar. seus
braços em. outra parte. ··não terão: tanto proveito .. Eis ·o fundamento
que sustenta a.. colônia: , .. · .··· .:
·:... ·
. ·;
· . · Se eu fosse. fazer uma colônia: em terras devolutas, se levasse
estes homens para ela com o mesmo contrato, estava':perdido, daí a
poucos .dié~s. não tinha nenhum, :~porque os ..trabalhos das· matas vir·
gens .:são .ásperos, rigorosos. e tardios· em· dar interesse.· Na minha
.fazenda eu preparei-me para· isto;. Não é s·o:·mandar vir.·os· colonos, é
.necessári.oter·as cousas·-preparadas para récebê~loso'Ouando o colo·
. no. chega:t.em já ·.a:· porção ·de ·Café que ele- 'pode beneficiar, mas .
. isto regulado. com prudênciá. Eu· :não .. amesqUinho :isso. No· prhneiro
·d!scurso :da·: nobre senador: disse~se ·que eles. não ·escolhialil à vonta·
·de:-..Escojhem, sim senhor, a quantidade que querem de' c~ifé:· mas
é. necessário:nisso ·alguma.prudência, não.héide entregar a·Uma·fa·
mília uma porção de café,com. que:ela:·não :possa; mas é·do mêu: inté·
resse dar~ lhe :todo: aquele· com· que éla' pode: ê:ú1tão·:n'ão:··p~sso ·ame.s.q.uinhâr.- Também é··do '.interesse dela n'ão tomar:mals do q'ue aquele
.com que pode. :é·:·portanto· em qUe' se funda' a bo~r ordem,· 'é· no. inte·
ress·e recíproco,-::e interesse. e·: que: é a mola reat de todas as· cóusas .
.. Eu·.tenho:Jnteresse• .em .tratáqo~bem; ·o colono :interessa em trabalhar

se

um
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porque achou uma plan'taQão feita,:é só'fazer ·o ben·efício que'p()(Jêe
colher. J: a razão por que a minha •colôniâ subsiste, -porque ·for bem
preparada· para· isso. Este ano tem;;se ·:feito algumas· 40 moradas de
casas para aqueles que devem· aparecer~ · ;. .
. . · : :· ·

ª

. ..· Agora diz-se que eu sou ingr,ato ao 'governo;, 'por qu~? Ôi.J8,Lf
·minha. ingràtidãor·Eu r1ão ·disse· que ·corne·cei ·com o au~íHo, 'co11{ô
convite. do governo? Eu: estava muito descans'ado, já tinha(f~(tô:'iJffiá
tentativa que tinhá abortado' por caüsa'do . governo:, hão n{8 'lembra~a .
mais disto. Mas o governo em'184S convidou.p·or via. d~ pr:~sideht~
a·:todos . . os ·lavradores do .l.mpério, ·porque:··a··ass:embléia:g~~al:· tirih~
cOnsignadO ··200:ôooa para imPortação ··de colono$;. convid~u· os: ráyr~
dor.es, obrigando-se ele a adiantaras p·as~~-geniàqueles·qüe' as pá~
gassem pór eles em prazos marcados.• Ora, dl{tÓdos os 'laVradores
do Brasil só eu me. apresentei, tan1bém: fui ó ún.ieo :que.dé·pois· pedi
mais. Respondeu~se -nêsta casa que eu queria~:f~zer' monopóÍio, e. por
isso a secretaria rião deu solução nennuma â'ôs 'meus requerimentos,
nem - esp~re . ...;._ nem - escusado, ~ nerô'-oútro qualqÚer despá~
chó. U~~o absotuto foi todo o deferÚnento·. ,Portanto não sou
ingrato; confesso que· comecei quando não tinha disposição ·nenhuma
para isso, e qUem me incitoU foi o governo, e incitou-me com és.se
auxílio que prometeU e que compriu; agora o que entendi é que enquanto houvess'e dinheirO destinado para'isso .à governo continuaria,
e como ningllém mais se tinha apresentado senão ou, entendi que de·
via haver ainda uma soma. grande. Porém: ·ele .não quis mais, não
auxiliou a minha colônia quando ela mais precisava. Agora não ne·
cessito mais de auxílio dog~verno. Isto é. ser ingr~to?
. ·

e

Senhores,. eu não. quero s~duzir ninguém para que siga o método
que sigo. Aqueles quenão me acredltar~m vao ver; não se desprazem
de ir ver, que muita gente boa lá .temJdo, tal)tonacionais comq es·
trangeiros, e. os .testemunhos. que eu tenho da. Europa. são .os. ·mais
lisonjeiros possíveis; a consoh~ção 'quetive ·de receber ..os colonos
suíços que vieram à sua custa decerto que· compensa· o.. desgosto~
que me podia causar ver os meus. 'colonos comparados .com .os forç'ados da casa de correção. Está tão acreditada ao longé a minha colônia
que decerto maravilhá-me ·ver qu.e sÓ perto, ~ nesta casa, l:}steja tão
desacreditada. · . . .
·
.. .
.··. . ·..
1.

Exporei mais um argumento .sobre ·J~ conveniência de· chamar: a
colonização para •as terras apropria9as:.· da .·muita ·influência- 'QUe a
colonização nas terras apropriadas· têm. sobre· o . aumento da-· riqueza
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nacional.
Olhem que. não é porque na diferença
do principiar a pro..... '
:
dução no fim de um ano ou no de 2, 3, 4 ou 5..
. ·. · _Os intere~ses qu~.o c~lono faz no .1.~ ano em qu~ ~hega desper~
tam muito o desejo de emigrar para cá; mas os colonos .que se forem
estabelecer nas matas virgens não podem contar vantagem nenhuma
âurahte· meia dúzia de anós; e pelo contrário aqueles que se estabe'le.C::erem. n~. meio dessa população rara, que está tão' 'espalhada por
uma
sup'erfície; tràbalharão, produzirão ioga, concqrrertdo
para o· a'umento da riqueza nacional e para a sua também, porque para
ser útil. ao Estado é necessário ser útil a si. O negociante .que paga
müitos direitos é porque.faz muito negÓcio; se o lavrador paga muitos
direi.tos é porque tem grandes ·colheitas. ·
· ·
· ·· ·
·
Tenho-me ocupado alguma cousa com :o meu est.abelecimento,
porque· desejo que fique .bem conhecido 6 seu estado atual, as di~
ficüldades com. que· tem lutado. Muito se pode errar com essa idéia
de· parceria;· é· necessário estar-se preparado ·para ela. tenho feito
casas e grandes plantações' de café para que os colonos quando che·
guem achem lógo habitação e trabalho. Se os çolonos forem obriga·
dos a razer barracas de palha para. morar, se não achàrem café plan·
tado para obterem imediatamente um rendimento, hão de desgostarse. Assim, para que meu sistema vingue e floresça a minha colônia,
como floresce e espero que continuará .a florescer, é necessár.io um
prepàro· anterior que não deixa de se.r dificultoso e dispendioso.
·
Quanto ao mais,' tambem tive desgostos em minha colôriia, os
colonos brigaram, saíam, etc., mas à força de constância e perseverança foram as cousas: melhorando, e hoje tudo está na melhor har·
monia possível, e tanto que não desejo melhor.
·
Ordinariamente os colonos, como eu já disse, chegam com a imaginação exaltada, julgando que vêm encontrar a árvore da pataca; a
princípio tive grande dificuldade em contê-los, em persuadi~los que
só por meio do trabalho é que podiam obter interesses; mas atualmente já nem com essa dificuldade luto, porque os seus patrícios
rl'!esmos se encarregam de lhes explicar as cousas como são, e por
isso tudo marcha na melhor ordem.
Peço ao nobre senador que não insista nesta. comparação tão
triste, tão degradante a respeito desses colonos. Eu os trato como
meus sócios, mas sempre com algum respeito. É preciso conhecer os
hábitos alemães; essa gente não pode ser tratada com muito mimo,
é necessário tratá-la coin certa autoridade; mas ao mesmo. tempo
respeito neles a qualidade de homens livres, e por isso não me de.
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sanimam os exemplos de que. o sistema. não tenha .,sido bqm. em
outra parte. . . . .
.. . .· ·. :· . ·.· .
. . . ·.·.· .· . .· : . :·
·•. ·C9p.correm • ~~-itas óaus'~s: para :·s~ .po'dê~ ahé~r~r ·c,~à~,mar.cha·• que
t~nho ._ádotado;
porque
não", , é'
,6a'starite.,ter-se .e'ín.'vis"t~~ ti.'corít'rát.o,
.••
'
·' , , . ' ,·
... , , .J
sãó as p·equenas . cousas. Dizia· Um político que. os gre~ndes bosques
se alime~tam.9a.$ .raízes capilarés.·S.9. a experiência~~.;que podE} mostrar o~odo P9r' gue i~SÓ, se f.ai:'4.s,:_:citaçÕes dó ?.o,hr.~.-·~s~na~Ôr
são' rei~ltivas âo sistema qÚe .• sigO;.: s~·õ. 'a respeito d(;> si~t~m,~
de. spl..,.J ........ ,.· :-.·· ·-· '·· •· ..•. · • '
dada e jornal; e se são tambem i'nteresse no rendimento creio que
não.. é ~terr~nós··quer·são'·prêpâ~adai'•b~n1Ô. ·são'-·os·_·m~-~~:~.:·.
· J: ·muito má aplicaÇão do -·que: se pa~sa em qutrosJugares para
aquilo ·.qúé devemos fazer 'â·q~'c ,âuan·aa·ouçô ·ürn ·.~xerh-i>:lô·.·.da . >lrí9i'aterrà .ou dos· Estados Unidos·. estremeço·, porquê o .nosso ·estado e .a
nossa civ'ilização .é distinta·cia d~ss;é's;países. Quem- qy_e' se. ~~tÚdel11
as nossas necessldad~s para·:.~P.I,icar-lhes remédió. co~fo~m~j~ ·nossas circunstâncias. ·· · · · · · · · · . ·
· .• . . .. . .
·•·· , . .·
Se, o sis'tema que sigo'· tem sido ·mal sucé.didp .àqueles que me
têm querido imitar, tem sfdo'põrque 'esses indiví&ios·' não. tem aplicado os meiosqu~ tenho posto eiiiprática:Por lsso.fi.qUei_ espanta~o
de ver qüe nà fazenda
de qu;é.:fal'êi
rio meu prfmeiro. . '·dis'curso
ôs''. .colo.
. .
.
:
l.: . . .
. ,·
nos se acham contentes, não óbstante não terem obtidô .. interesse;
essa fazenda é de· um primó dq'riobre senad& qu·~· h,á 'pouco. tôrnoü
.
.·:.,
·.
assento.
.
. _..
O SR ... 'FONSECA - Esses cõlonôs saíram da, coiÔnia·: do 'nobre
senador, tornaram-se proprietário~, e 'vendo que istci rião lhes fazia
conta preferiram ó cativeiro à lib~rdade de que goz~vám .~·. · ·.
O SR. CERGUEIRO ~ CÓh1~árar Os meus_colorloi ~os forçados
da· casa de correção é comp.aráF 'um ovo córn tirn ·espet.o.., · ·· ..
Agora sobre a preferênd~'
devem ter as terrás ·ócupa,das,
chamo a atenção para o que .vqu dizer, isto é,, que é es.se 9 meio de
sustentar as fazendas no iminente p~rigb de 'ruina emqué'se :acham.
Eu excetuei desse perigo geral a província do nobre senador, porque suponho, não sei se estarei em erro, grandes fazendas de agricultura; há grande fazendas de ·criação e há também a pequena cultura dessas colônias que lá existem, a de S. Leop.oldo e outras. Não
é como aqui no Rio de Janeir.o que há fazendas enormes onde estão
empregados grandes capitães, que, se faltarem os braços, ficaram
perdidos. t necessário atender-se a isso, e depois a que um sertão
não pode concorrer para o aumento a'a·· ·riqueza na'cional e para o interesse do colono senão no fim de muitos anos, acontecendo que
'
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os colonos' desanima'm, não chamaram oS seus ·parentes e' amigos
a fim de que venham para o BrasiL A. minha colônia tem 7 :anos' de
existência,' e se aqueles que para·_ 'e ia e'ntraram em s:eu 'd()~~ço tive.s·
sem preféri8o·: est~belecer-sé 'erri. 'terras .devo lotas, até. ag'Óra, não
teriam levantado babeça, não teriam pa~jo' nem ni~tade de suas. dívidas, e não te~ iam animado ·os outros ·a en1igr~rem pà.ra.o'
t: '•
Eu poderia falar' ainda a respéito'de· out'r~s c·o.usas;· ll)âs. já_ esto~
muito cansado·, Er por isso terd\i~o ·aqUi. . - . _. . . '• ' .•. ' :
Não •haverido. mais.
quem, p~Çâ
â. palavra; julga-se· a .matéria ·dis·
,: ·• ,
-.' ,1·:·, :. ', _
cutida _e aprova-se o orçamento, com as· .emendas dâ cârnara·dos· deputados,
ser r~meÜdo à sanção,jndo'ant~s'à cbmissão ..de redação.
·: Aprova-se sem ·debat'e em 1~Be 2.B·<iiscâ~$ão, epas~a à':3:·a,\aprdposição da câmara dos deputados ap:l''ovandd pens_ão 9~race.did.~ 'ào
1.0 tenente graduado da' armadaAntdniO' José Pereira Le'âL ' ':'
.· . Segue;sÉr a 1.?·. discussão ··da .proposição da. me~tria·'::6ãrnârá ~pro~
vando a pensão concedida a Francisco Matheus daSHva'~
· '. ·
. Verificando-se. não haver es~a p'ara s:é v.dt~r ficã<'ãciiad~ a _qi_ .s·
cussão; o Sr. presidente designa paraordem dó di'a: 1.8 'parte: o. resto
da matéria dada; e mâis a 3.8 . discussão: d~ .P~O.P,()Sição' ,dai Óâmara
dos deputados· autorizando o govetno .à: pagar a Mano·et lgnacio ·da
Silveira o valor·
seu Hiate Pensamerito' FeUz; '3.a·'discus$ã'o do 'pa·
recer da comissão de constituição apresehtandó a proposiçãq. aútori·
zando o governo e conceder. carta de naturalização a Emilia' Eulália
Nervi; . 1.a discussão ·da· proposi_ção., ~á. câmara doris d~p~~ádq~. auto~
·rizando o governo a· reformar a .aC?de~.ia da~. · Belâs·A,~~es;. ··3.11 · di,s- ·
cussão da proposição da mesma câri:lara aprov~ndo a_ jubilação. con·
cedida aô ·o r. Antonio Maria de MlráQdà e Castro; 2.11 parté(J .11 • discussão da proposição da mesma'
câi'Qàr.a
:)Ob~e ós tribunais:
do. ·Co·
.
:".1·:. .
.
. ,' .
mércio.
Levanta;.se a sessão a 13 ~ora,~·· 3 quartos .....
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SESSÃO EM 26 DE AGOSTO
DE, 1854 .·
'
,",/

· . .Presidênci~: do

. ' , /::,r '· '· •\

. .

,·:

Cay.alcanti de La~erda ., .

Sr,.

~

.SUMARIO.~ Naturalização_-. Votação.---: Reforma· d~ac~
.denÚ~ das bela; ari~s. Óiscúrsà do S~. :oantas.'. Votação. -:Pretensão de Barros Velloso. Diséürso 'dos Srs·.. ·oahtas,' ·Ma·
. . ...
~oel
i=~lha.rdo, e Úmpo
·de Abr~ú
..-.-. R~forma
..do~ .tribunais
..:· .• . .::. . . .... ·.
., .
. '
... '.:':. .. : '• ..•
·;.' . ' ·<: . . ·.•./[-'···
do con:tércio; ques~ão das .sociedades em .. comaridita. [~jscur~os. '·dos, .Srs: Jo.sta', Rodrigues Torres, 'r>imenta Buenô,·
Nabuco. ..
··
. . . . . "' . . ·

e

'

. ·.As .1h·hor~s d~· 1.~anh.ã, reunido:número suficie~te. de:S~s:· ~~-nâ-.
dores, :.abre-Se_a· se~são.'. . .. ·
. . . ..
. . . . . . . . ..
. Lê-se; e 'aproya~se a. ata da. 'antecede.nte. .
.. .·
.. i·~
(j SR.;' 1. 0 ~SEÇRET ARIO lê uma repr:~s.entação
v'àriqs~ rno~àdÓ·
res daruadoCano, pedindo,que na lei ques~ qiscutir o a:largame'rito
e prÔiongâçãc) de~ta' rua, se estabe.leça' rn~didas que dê aos prq~rle
tár'los' preferênc'ia na locação. dos riovos. prédio~ •. ou con.cêdend~~lliés
!
\'
....
inderyi~ação pelos. adiantamentqs recebjdos dos atuais~ .· .... ·.. · . ·..
.. ,·. So~re
' 'f . .a·r-o~sa
: ' .;·, .:• .. '.para.,ser
'· . . tomàda:em.ccmside_raç~o
.. . . .. .
. . quando
..,. . ... s~·:.dis·
..... ·.
cut1r a e1. resp.e.ct1va. . . . .
..
..
.
...... · .. .. ·. . .... ,
. . .Procede..:se. ao sorteio da dep~tação que tem de receber, o:Sr.. mi·
nist~o da ·jtistiÇà,· qJ~·. fÔr~ conyidé,ldo p~fo s.enado para: .·a·s.sí.stir'i .di.s·
cÜssão. do ·.projeto da· dâmàr.a dos Deputados.·,,spbre .os.. tri.b'I.J.r,iais
...do
l. :; ' , : ,_
comércio, e. saem eleitos
.os Srs. Souza. MeUo, Fernandes Chaves,;,·! \ e
'; ,', •' '": • : ' '<" .' •' , ,"; ::.:,
•
Mendes dos Santos.
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· Tem lugar a última discussão da emenda·do Sr, Fernandes:·cha·
·ves; apresentada . em ·.3.a . ·dis.cussão; à pr.oposição ·vinda. ·da. ·Câmara

dos Deputados autorizando o governo a conceder carta -de natural ização a Manoel Francisco Ribeiro de Abreu e outros.
t aprovada sem debate e remetida à comissão de redação, para
depois ser remetida à mesma câmara com a proposição respectiva.
Segue-se em 1.a discussão e sem debate é aprovada ~ passa à
~.a, na qual entra imediatamente, a proposição da Câma_ra dos Srs.
Deputados autorizando o governo para reformar a ac_ad~mia das belas
artes.
O SR. DANTAS - Sr. presic{ente, eu não- deveria falar neste
projeto em 2.a discussão, deveria esperar pela 3.8 , porque podendo
falar em todos os artigos· combinaria melhor suas diversas dispo.
.
.
sições.
· O SR. PRESIDENTE ~ Está em discussão o primeiro artigo com
todos os· seus parágrafos.
··
. O SR. DANTAS- É verdade, eu julgava qüe·eram artigos, mas
agora vejo que são parágrafos. Sr. presidente, não desejo que se
feche à academia das· belas artes, mas na impóssibilida_de de um
melhoramento radical, conserve~se ela como presé:ntemente se acha,
até que possamos remover os obstáculos que até hoje têm impedido o seu progresso. Sr. presidente, houve tempo que o. corpo legislativo, consciencioso da pouca utilidade q~e prestava ·a academia
das belas artes, tentou diminuir o seu pessoal, determinou na lei do
orçamento de 1848 que o· governo não provesse m~is os lugares de
substitutos que vagassem; mas hoje, senhores, tal é o luxo de aumentar o pessoal das' nossas repartições, que ·dispensando-se os
substitutos de todo. serviço estabelece-se· no ·projeto uma duplicata
de lentes. Porventura estudou
governo as verdadeiras causas que
obstam o progresso desta academia? Senhores, há
obstáculo às
reformas
das· nossas estações, e é que elas são. sempre
aconselha.
.
das e inspiradas aos ministros pelos próprios empregados das repartições, que algumas vezes são ·os primeiros que precisam ser
reformados. Qual a razão por que os diversos ministros, que têm
por ta'ntas vezes reformado ·as suas secretarias, não têm tirado pro·
veito algum dessas reformas? É certamente porque tais reformas
são encarregadas aos próprios oficiais; o· mesmo acontece na espé·
cie de que se trata; o atual ministro do império, suposto que homem
hábil e ilustrado, não ~endo. contudo .conhecimentos especiais das
matérias da academia das belas artes, como eu que da mesma sorte
os não tenho, conhecendo o seu atraso, a quem poderá ouvir no
país? Certamente consultou aos empregados daquela repartição, cujos
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melhoramentos por· eles apr'esentados<iíãcfpodein:ser. outros qi.Je:'ós
apresentados no' prOjeto ·ora em-,dis.cuss·ão:; 'lsto: e, ·aümeritó'. de ..:e'm:
prf.gadós· é aumehto de: orde-nadôs. Eis àqüi',::senhores; o·: qUe nô's' nã
de· trazer a· refOrmá; ·sem· que::· dele :resul'te nielh'órám'Êmto ·aJgum.
Senhores, pará melhoramento desta academia deveria·o góvérnctfazer
o que tem feito~tódos os: governos da Europa: todos· têrti''màndado
explorar em. SeUS' respectivos pâíSés ~'as: minas ~da. mármórei·· selll': ô '
qual não pôde· à· es·cultúra· entre nó's ·:ter :6:· progresso e: à. im'pôrtãrfcra
que deve ter, e quê· têrrf concorrido pará :a· beleza de tantas:: cidades;,
para o esplendor·· dos edifícios·, e ·para:dàr' ao ·mundo dlstfntôs:dirti's~
tas~ Nós ténios·~pédreFrés de: mármo·re,- ·e q'tie' se~ rtãó ·é'·O' v~rdâCJélrO.
mármore estatUário; 'ao ··menos servir,.ia•para ·mUitas obras: que:i.nós
vêm de ·.países enúrangeiros·: Urtl meu a-migo·, qüe esteve pó algum ·
tempo no Rio Grande do Sul, deU•me: um·lavatório' de rhármóré<bêm
trabalhado pélbs cólones de S; Leopoldo; e five·: ocasiã·o. de:~ó nídstrar
ao nosso·'éoléga~ o Sr. Rodrfgues Torrés;':em'um dla em::que:cdift:.·à ·
sua presenÇalionroi.J a minha casa: Sehhóres, ·isto não é'pàrà d'ésprêzar; a Inglaterra/a: Bélgica; a Franç·a; ·.à :Espanha e ·Portüga·l mui te>: têm
trabalhado na· exploraÇão dos mármores, ·e suposto quê não ti:rih'aní
descoberto ainda::o mármore estátuâfio· dé uma 'frã-fina: e'dê cbr"lgual
como o âe Cârra:rà,' ·porque como este·~ aihdà se não· àchou · igt1àr ·no
mundo, todavia estas ·nações têni êm seu ·território niárrtioré·p·ara"a·s
.obras de' arqüitett.íra·é ·outros serviços· necessários· 'de sua . rocalidàde:
A FráriÇá já exporta-t:ntiitas obras· de;,m'árm.ore; mas,·'aTnd~; nãO
podendo descobrrr o mármore estatuário,·· fá-lo importar de :Garfara ·
para o serviço: dos seus escultores; e· por qUe,· senhorés/·o governd
ehtre nós não há áe cuidar na exploraÇão dessà~Fpedreiras; às: quais
tanta im.pôrtâncla dão ·os ·governos dos ·pâíses ~estrangeiros? <: · :· ·
Não é possível'-, senhores, que éntre n6s·Uni pai 'rríande::sei:Ffilho
estudar na academia de 'belas artes, que riâó' lhe da para~··o ·futúr6
um 'modo d'é ·'iii' dá, .:não é possível que um· moÇo· vá <ocupâr-se' 'pof àl:
guns anos . ern ~massár lama· e fazer figuras de: gesso;·. Senhores;· ·a
nossa acãâ'emla d'e belás artes merecê multa' aten.ção do 'governo, ê
seM' que tenhamos• a matéria preci'sa, ::escultura é a arqultetüra 'não
poderão inspirar entre· nós aquele gosto quef em outros paíSes: é:''.a
verdadeira base dó seu ·progresso. Não' é· pois, senhores, aumentando
o número de empregados e seus ordenados, quando nada há a fazer
e· a ensinar, qúe nôs havemos de ·melhorar i referida· académia;
E, sénhorês, . >t'emos nós na acad·e-rriiá dei belas artes· um: tal:'nú~
mero cfe alunos .que seja necessário dividir os diversos gêneros do
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dese11ho e de pintura, para_ encarregar de cada._ um..detes.·um _ prof~s
sor? Q professor de ·dese.nho nã·o .-Po~e ser _ao mesmo tempo o d~
figur.a~. de ornatos,. de .fJqres, de ~nimai.~ •. -.de litografia. e m~smp ·de
paisagem?. O professor de .escultura. _não ·~pod~r.á en~inar escu.ltura
de. orn_atos e talvez de gravura,. por· que não se pode ser v~rd.adeiro
escultor, sem _reunir-todos-e_~s~s c.onhecimentos? Acaso teremos .nós
tantos discípulos que precise· subdiyidir~s.e os ·diver.$OS:: ramos, desse
trabalho e. criar outros tantos. professores? E: em· yerdaci.~ um luxo
de cri~r empregados~ Também: não .sei :_para. que ·vem; aqul·.um profes~
sor,- cfe histó.ria das belas artes,_ que sendo ur:n. estudo_ de-mera cu rio~
sídadé n~6 se coaduna hoje com a simplicidade :que .·_deve .ter a nossa
~cademfa, mais ·necessário apho eu o ensino. da_.mecânica, .·de·· que
sérlão fala neste_projeto·,-.nen;~ mesmo pos$o, conceder c.omo se·pos$a
ser bom. escultor• e arquiteto -sem-ter ?s··p_recisas'lições de mecân.ica;·
-· 'fambérn não,sei para qu,e.yem-aqui um profe_S$OrTestaurador de
quadros quando nós n~o-temos: o que .reformar; ,até aqui, segundo às.
lei's ,_do~ orçamento, tem-se ciado -~ qO$ a um: restaurador de· quadros,
isto prova bem _a. pouca intportância.:des~e .empr_ego,•. e ,qu_e: nada·bá
a restaurar. Senhores, .eu .não. -desejo ·fazer oposiç_ão às intenções do
goyernp,, desejo- chatnar a sua_. _aterwão para o .desP.erdício ·que oca~.
sionará. este projeto, e pa.ra :ec_or)om_ia .dos dinheiros:públic_os de _que
tanto precisamos, desejo_ qu,e. se promovam, as artê~ do. nosso. país;
mas não que em nome da. pr.osper_idad_e pública .se despe~dam· dinheiros de que não resultará utilidade ~alguma; quanqp se .quer promover
as artes .e a prosperidade de: um país ·Principia-se pela economia, _ Col·.
bert, ministro de Luís XIV, :concorre.u :p~ra a._gl_ó~ia..·e esplendor do
seu país, mas ao mesmo tempo que protegia· as _art~s ·e o comércio,
para o poder conseguir estabeleceu a mais sev.~ra economia, puniu
os dilapldadores, aumentou as. re.ndas,. e diminuiu os impostos; mas
e·ntre nós quando se tràta de um melhoramento entende-se que .ele
~dn~i~te · em aument~r .o ·s~Ú .pe~so.al, --~ ,·arranjado: o pessoal. está
tudo: feito, então em vez de. ecóhornia crescem .as despesas, e tudo
fica em pior es~ado. ·Vamos ag·ora :ter po_r. e.ste projeto urna dupli·
cata de lentes, afora-.os substitutos que •. ~endo suprimldps: vão ficar
em sâtito óclo desfrutando os -.~eus ordenados~
.O s·R. VISCONDE DE-. PARANA ~·:Já existem alguns .lugares
vagos.
·· ·
O. SR~. DANT AS - Sr. presidente, os brasileiros têm muito gênio
e talento. para as ciências e; para; as artes; .m~s n.9s. não temos _mestres, . e nem o.-nosso ,goverr:tO· s,e tem _esforçado.:em ,e,ol'ocar-nos na po·
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slÇâtf'de os, poder ·desenvolver;r.estamos .muitos· .atrtazados:;has, .artes,
e nem :.isso:nos: deve::.envergonhar,,pórque·somos·;utn::povo:~ noVo:-.e.não
pódemos:l estar a·: par daquelesrqüe·'tvi\.iem .há. dézehas:~de ,s·écülos ..Po~
nhamos de parte o~ orgulho: quersórpode;.:cegaraos ·qtie:,·rtão têm:vist~
o mundo, o conhecimento do nosso.;·atraso ..já:é :lim.bém,>~ninguém
pode curar.~se quando descoghece :sua própl'.ia• môléstia;:.!não nós i lu•
d'ãmos;;.:nós·. não ··temos acad.errila ::d~:) be.las. artes,·;graças:·.ao..goVerno
que;:, acabou: com essa vergonhósa~:exposi'ção; :lnão:.chamemos:,:aquele
· .edifíclo ·casa ':.de belas~ artes~;::digamos::ao ·.estr.angeiro:;:que ~ali ·.é:,.a
càsà.,o'ndek al'guns~ :moços:.:ensaiarri '·suas. ·habi Iidáêles·;::.:corr:ui o.bser\tei
.em· Car.rafa qUe os' meninos' ocupam-se em :arremedar errrt~esso· Oi.J' en'l
rriãssá :feito: ·do mesmo/pó de::t:nármore .~:aquilo que:: veeiTL:seüs pais
fa·zer' e·m mármore. Pórtanto, :senhores.; c:eU VoU cônclúir;< dê :tudo
quanto: tenho dito· 'resulta que eu: d.esejo ·que o::govcrno vá.conser.Vãndo' a· academia corrr os: mesmos lenteáque·.existem,vão eles. ensi•
nando isso mesmo quê :sabem, .muito· principalmente.~plhtura e de•
senho; .porque, 'senhores, quanto:, à: escultura· e·_, árqüitetüra: não· acredito qtú~por. aí: possam os:alunos:fãzer vida, e .rião.:passar'âo:'de.amas~
sàdores' de gesso, enquanto o governo não tomar: oútras: medidas;
É o q·uanto tenho a dizer.< .
.... ·
.. ::.> :::c:.:: . ·' :.
N'ã·o. :havendo . mals qüém, peça: a palavra, é. ;aprovado. o artigo;
O art. 2.0 é aprovado sem débate, e passa ..o . proJeto, para a:.3.~
discussão.
. . '· ~·; .. · ~, . :J' .. ·.:c.
..
8
· . São igualmente. aprovadas: ém ·1. e 2:.a · discússão~ e. pâssam à
8
3. , as- proposições. vind"'ãs: da·. mesma. câmara a·provan:clo as pensões
concedidas: ao 'guarda· naclonai·::Francisco Mathéos: .dá: ·sflva::e Luiz
Gomes da ·cunha; e :em. ·3:~.,para ser.·. remetida à::Cârnara::::dós Depu..
tados; indo antes ã ·comissão: de: rédaçã·o, a propóslcã·o ·:apresentada
pela ·comlss'ãô de constH:uiçao .·autorizando o. governo · . a concede-r
ca-rta· de ·naturalização à:Emília EoTália•NervL '... ::c:;:·:.:. ' · ·~ ·
·.'·.:;~··:aprovada :em 3}· díscus·s·ao-, .para ser. remétidao.à sanÇãoAmrrerlãi ,·a 'proposição vlndá. da· ..êâmára~ dos Deputados.· autoriz-ando .o
gÓverno a. pã~)ãt a. Manoel lgnabio da Silvelra, a quâhtia de>2:301 $980,
váfor do séll· late .Pellsainentó::Felíz~ · . . :, .·.:: ·:. ·
~-. ·· · ;:::
· .. Contin·ua.:a f.a 'discussão·; adlada ·em 31 de>agosto:'de i 1B53~. da
p·raposiçã6 ·da referTâ'a, câmar.a. ·autor.izando> b· .~-g-óver:no para .trans~
fé'ri't pára· -o corpo de engenhelrós,< ná · qualidade, dei alferes-âluno,
ô', gUârdâ-mMinha Antonlo ~da; Costa .Barros·· Ve11óso;. com, o: parecer
da êõrriissão· de :marln'ha e guerra::, ; .
,· ..·. ,., . :~·..
o.SR.·DANTAS- sr~·-pre'sldente, não·sei se)há:·dms:.anospas-.
I

1
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sou uma lei,. sendo ministro da guerra o. Sr. senador Souza e Mello;
mandando cons!3rvar: nas, respectivas armas todos os· ·oficiais····até
que lhes chegasse a ocasião de aces·so;. marcando o interstício. den~
tro do qual podiam passar de ·urnas .para. outras armas. . ._, :· : ·.·
· ·o SR. MAFRA dá' um aparte ... · · ·
O SR .. OANTAS-.· Di·z o meu ~colega que não :se compreendem
os guarda-marinhas; então por. que o governo:.não fez, por: que não
concedeu.:essa passágem? .Eu acho que foi uma ·lei previdente, :cada
um· deve· espera'r ·na sua arma a promoção; não se :deve .abrir a porta
às transferências .• E que. proveito há em.· fazer essas t~ànsferências?
Se não fázem.mal algum para que .foi:.·.essa.Jei que citei?. :Vai-se.abrindo a porta R' essas· repetidas . passagens ...Muitos as têm pedido de
engenheiro· para o estado~maior, de sorte .que o corpo, de engenhei~
ros, que ·é mais importante do que 9 estado~maior; vai fic~r inteira~
mente vazio, e com .preterição de outros oficiais, como. a seu:. tempo
mostrarei,: apesar da informação. do. governo .. ·
Portanto .não vejo razão alguma •para esta graça; se :não ·,pode
a pode,fazer,: não depende da deliberação.das câmaras;, se-não. pode
não acho conveniência alguma em se dispensar .na lei, porque:é abrir
a porta a muitos outros que requereram passagem; nenhum se con~
tenta·rá com ficar na sua arma quando vir que em outra .há possibilidade de. adiantamento.
·
Hei de votar contra a resolução.
O SR.· MANOEL. FELIZARDO --- 0 nobre· senador que acaba de
falar fez observações mui sensatas,. mas não são:apli.cáveis à hipótese de que· se trata. A lei de 3 de setembro de 1850 proíbe .expressamente ·passagens de. umas para outras.armas; más .somente .aos
oficiais; e 10 alferes-aluno não é oficial, e. sim aspirante a :oficiaL .O
indivíduo de que se trata é guarda-marinha,· isto é, alferes-aluno.· da
marinha, ou aspirante a· oficiaL Tem ele. o_ curso completo da: academia de marinha, mas não se achando com as disposições neqessárias
para seguir. a vida do mar, alcançou·licença do .governo, para freqüentar a escola militar, e hoje s6 lhe .faltam talvez dois 9nos para ,ter
o curso completo desta última. Tem dado.>hoa ·conta de, si, as informações da escola lhe são favoráveis, e tem mais .de, dois anos. com
aprovações plenas . e .exercícios ·práticos·, .únicas·. circunstâncias .·que
a lei exige aos cadetes, inferiores, .cabo.s e soldados para :serem
alferes-alunos; e assim para que ·este: indivíduo p~desse. ser alferesaluno faltava-lhe somente ter praça no exército. Mas, rs~ndo i ele já
· alferes-aluno na marinha, isto. é, guarda-marinha, entende que não
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deve, deixar: as 'd~~,gona,s ~q~e já tem' para as_senta'r ;praça ~de :.soldado,
e .então· pe.de ·c!isp_e~r'!Sa; desta. última. fOrmaUdade consagtada·.nos·.:estatutos da escola."· · · .· · · · ·
. ·-· . .
..
..Se ,ele pedisse· baixa .da marinha e sentasse:: praça.de. soldado
no exército, no--dia ~seguinte· o governo po.dia-:o:::fazer alferes-aluno;
mas ele não quer deixar as honras que. tem. para:asserita(praÇa;·de
soldado e depois·ser:feito .alferes-aluno ... É,-úma.,:simpÍes.:formaJidade
pedir a dem)ssão para assentar praça .no,:exército e. :depois·:ser.:.rio· .
meado alferes-ai una,,· ,eis a únicà: coisa~ sobre:· q'ue.':.a. assembléia ··:tem
de votar, isto ·é,, que ·o. pretendente 'nãó· deixe.-.de ser aífe~es;;aJurl-o
da marinha para ser-. soldado· e·.depois· alferes~alurío .do.e~ercito: Jsto
é de tão pequena monta que me'parece_--.r1ã'o . haver :inconverlíehte~·à'J
gum em conceder-se.:Ele·:r.eqüer.eu: ao· governó_~rio tempo:etn qüe. eu
tinha a honra de. ser n1inistro da; guerra;imãà; não :pôde s·er déferlélo ·
porque faltava es.ta.-ci·rcunstância,·que :ó:reguJãmento·. dar·escofa. exfge.
Convencido de quei·:o goyer.no não podia. dfspensar ·a· pequena formalidade· exígida pelos. estatutos da escola:.·mllitar,·'··recorréü à.·:assem~
bléia geral. Tem to-das ·as· outras circunstâncias ·precisas·.·:. :
O SR.' DANTAS -·. Então :o governo .pode: a:-fazer:, ·
· ··· · ·
. O SR. MANOELFELIZARDO ..._ Podia~o f~fzer.. sEf·eie~quis.esse ter
baixa de alferes.-àluno dá :marinha para' ser:soldãdo. no· exércHo;·.'mas
tendo.ele já as· honras de alferes;·acha muito duro:de~pir•se·dess·as
honras e passar a:soldado, embora possa Jmediatamente· ser nomea.do.alferes-alunó .. Como .disse,·os alferes-aiUnos.,.sao . apenas ..aspfrantes a oficiais; a lei·.de 3 de setembro :de;:1850 nãÔ :tenr·referêilcla
nenhuma ao caso atual, e. assim a. comissão ·.de· marinha .e: ·guerra,
que é extremamente .escrupulosa. em admitir passagens:·de .ofiCiais
de uma classe. para: outra,. de:: uma:arma: para: outras.,- nã.o::teve rieríhuma dúvida em dar: o seu parecer a·Javor da.pretensão.~que se·:dlscote;.
O SR: LIMPO . DE ABREU· (ministro dos negoc1os. estrangelros)
-· Entendo que não haveria 'inconvenfente:·em. que··o 'indivícfuo... de
que se trata fosse:: por essa proposição: considerado, como: ·aTferesaluno,·o que vem aser aspirante a'iOficial do exército,·uma,.:Vez-''ilCfe
como guarda-marinha. é aspirante· a oficial dá armada;·: mas noto. uma
palavra que me susc.ita .. alguma dúvida; parece~rrie que a comissã·o
não se ·limita a de.cfarar que. o petici.onârio está:no càso.·de·fser:alferes-aluno,· mas também· .que seja conáiderado- como ::alferes-aluno> de
engenheiros, marcàndo ·a arma em ·qúe ·deve ser..:despachado· offciâl.
Primeiramente::p~rece-me que .p~los estatutos· da: escola milifa·r
não se pode-:rser oficial •de eng'enheiros sem que s·e .. tenha satisfeito
•
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· certos e determinado<s· exames, por exemplo, ô exa'mé ·de lathn; não
basta· que. o. oficial tenha outras habilitaÇões' que. os estatutos ex i~
gem, é necessário de mais a mais que tenha o exam·e '{lê· latim. 'lLi
·râpTdamente os.: papéis que vêm anexos ao'' req~erirri"ento, não os
pude examinar com todo· o cuidado; mas· não ·me: :consta qúe o p·refendente prove ter esse exame.
.
.Depois, .o nobre relator da comissão há.de.·permitir. que< eu ·lhe
diga. que. me .parece que ·essa declaração da arma e·m 'Que· ,o alferesaluno:·deve·-ser considerado· como oficial, quando,tocar 'a sua vez· de
. ser ·.desp·achado, é' mais: própria. das: atribuições, do. ·governo do· que
.das atribüições.do corpo legislativo; porque pode não\ convir que· esse
ofiC'iálsirva.na arma de éngenhéiros;:: ·.
· · :"': .... ·
·
. · ·Portanto, eu· não
. . faria:. impugnação alguma: à··;resolução· que ·se
discúte, se porventura a comissão ·se limitasse a· ·dizer: que esse
peticionário· fosse cons'iéferado alferes~aluno;··quanto porém a· declarar que será aiferes-alunó dócorpó de engenheiros, "parece-me: qUe
não está isso bem justificado, pe.las. razões que:: ·expus~:.Eo ·quisera
que o nobre· relator dá.. comissão me ministrasse· algumas informàções que me pudessem habiHtar a v'otar pela prôposiÇão. · ·
· , . · O SR. MANOEL FELIZARDO --Notou ó nobre ministro/ dós negócios estr:angei ros que ·a· com issao de· marinha e .guerra propusesse
ao ·Senado a .passagem do guarda~marinha. de .quem ·.se. trata :para .
.áíferes-alúno do corpo : de -·engenheiros~ marcando-se ;: as~i m previa. mente a arma ou corpo em que tem de servir, o que. S. Exa. não julga
muito razoável pelas razões ·qUe o Senado acaba de ouvir~'·, :
.Primeiramente, sen.hores, não foi a ··comissão de marinha e guerra .quem iniciou a proposiçao que ora se discute; e·la·velo~da Câmara
·dos . Srs . .Deputados;· a comissão apenas deu. parecer sobre- ela·.. Esta
proposiç~o teve. por -fundamento o- requerimento. do pretendente; A
comi~são de marinha e guerra .do Senadó oüviu õ: parecer dô.governo;
e, à.vJsta das informações dos Srs. ministros·da·marinha e::da guerra,
ácorit'p~i'nhadas d:e esclaréchneritos das escolas'~dei~marinha· e ·militar.
-entendeu. que o pretendente tinha todas as habilitações científicas
para.ser. alferes-aluno do corpo de .engenheiros: e: não se opondo o
_g·overno, e antes>jul'gando de .alguma conveniência essa trailsferênêia; nenhuma dúvida :encontrou. a comissão em ·dar üm .parecer favor.avel ã aprovação da -resolução vinda da Câmara .dos ·srsrDeputados.
·. Crelo. que· o. nobre ministro labora em um>engano·: supõe que o
alferes-âluno· dó corpo de. engenheiros pela legislação atual tem forçosamente de continuar no mesmo corpo: mas não é isto :exato·. Todo
'
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.~-ol,9~:~-?.. ·;~~~?·):~.f~ri~r. ou ~.a~~~:~; ~Wt~~~jf}~o~-~. c~ng~ ?R!!'c~~~~~~?-ns
plenas·~e· os re'spect1vos exerc1c1os prat1cos, po~~~ -~~-~-·ªIf.~f~,~:~~~~nR:
e o _·-··governo
os distribui, segundo o maior ou· m·enõ.Y"'me·reêfmenfo
• •...
·. .''_:t.
que tenharri mostrado, pelas' ar:mas. dé i~far\tàrí~, ~r-~i!~ar!a,_ :çava.Jati~,
. corpÔ~_-dÔ estaci,b-n1aíor otf de enge~~·éii.os:... : .·. ' .. ;.'/~~ ;··:.: ··.~ :·:'·:.. ~_';.!::·. ~-:~
-........
__ ·-:··' ,.•_.._. . . _
:···:··
_:· .....
,,, r' __•·.·
····:'.:_ ..
.) ...• --(
1
.. ··.Par~ 'à corpo de engehheirÓs . sê. exigffde rriáis ·o'·exâme'"à'é:·latim: ·
··ma_s. l1ém'·t6:do:s.·• .• q·t1~ t~m~. ~~~~~.~ _~~~~:ê~-v~ó-~~Ót :. e~tJ)~tQ.,:i~q~f?.: ª~r.9·
vaÇõ~s· ·:plenas .:e exercíciOs. p'rãt(cos',.:·.pa:r(o _c.()rll9> 9·~·_-'~!t9~r:tne{ro~; ·
.•.
vão shn, aqtfeles que mais· talenfo ··têm~ aqueles''ctq~·. é.~9,:.~~'.ikr~~~.e~peranças;
mas quando
depois de do,is
anos ·os alfer·es~áhinci~f de ·cor.·...··. •_· .._·; ___
.__ :··.·-· _· '- . .-.,.:;___....... ·
_·-._'' ..
.pÔs_ ··de arrhas :c'ieiüíficas pod:e'rn'
p'a.~.s:â{
~;·_<.
:alfer_e_~
~f~(i_yo~_.··~·~:·';~t ~e··.·.
•
·.-. .'_ >·.
gundos~tel}entes·, ·cf governo ·classific~;se 'ciê .n9yo?: . .~o.mp ~.~ll~~f.l-~~
mais ·Conve:ni~rhê;"o:·:a!leres~~·iuh:ó d'é ·éhgenhelrps·.:·~~e ;·na '1req'Uênôia
·dos· ·~mOs~ segúhites~ tiver:. mtistrgd(Fmê~ôs ~bapaéíHáde·
·ôü;:·W11rio~~:~pÜ..-.. . ·--_-: . . "'::··. .
.. ..... :.:"· .... _... .
cação, o governo pode passá-loi'para' artilharia ou· infant~ria·;· pôâe .
dar-lhe o destino que qtii's-er: ·)l.s~irft ..o'.~er~alfêr:es~,~Hunó ~8t~i(~4k.tinia
":'~,---.
··-~··: -<:;-.. . . :-~·;.:i,/;.':·
arma do que de outra; . ·antes· de ·um·· corpo· dq que· de'.C outr~·; não o
'firma nessa arma; oü nesse:~'éorp·ô;' pOrqUe :·a·"gõve~nó:_:,dep~fs: ~pÓde
. .
·. . - .·
-.
• ·:. ... ,_._ . .,......
_..._._,..-; ..
...
destiná-lo à arma oii ao corpo que··quis-e·r:' ". ;,:_ - . ·' ~ :
-~
. . Portanto n·ão vejo incónveníênt~ Hénhum~· -~-,.:n qué 'pa~s~,·:á~·~;so
lução'; porque nem é a assembléia'-gêral qúe 'detérmfn'â:···qiJe H:2.go..
'
. . ·•··
. · , ; . . . . .,1 .• •.. ~--···· ~·- .•.• •.• -.'"
\/ern'o classifique o peticioriárlo:.-:no éórpo dê eri'genhelros~ vis~o';que
apenas. ó autoriza para isso, corrio 7 porque,' sê deptils: d''gh\/er.n'cr 'fúlgàr que esse oficial' não pode presfar bons serviÇo·$ Í'l(f'iôrp(§·~dê;'éh
·genheiros, o mandará para artilharia, irifantaria; ··cavalàrfa :ótfpéra
o estado-maior.•
... -·:,· . :·.,_;,,;c:;.":; ..... '
. . . 'QUanto ao ·exame de latim, rião tive
·agôra::dé ':rêv~·r Ôs-,~·0·
cumentos; mas pelas idéias 'que·conS'ervo"me· persuà.dõ'quê oLguàrâa·
marinha tem· esse exame. ·Nãtf· posso: -'afiançá i a'ó' Sénaacf:::ma~1 acre·
dito . pelas~ inform·ações. da . escola~::q·ue ó ]ülgai'àtn'r:~ab'ilitãaa;.:; p~ra
alferes:aluno ·de e'ngenheiros; infàr'ma:Ções ·:â··quê ':ó''S'tt:inin.istro·:êfa
guerra- nenhuma ·objeção · oferece o; :que::·eiEf :tem a' ·sêu fâvof. ãS.,:cOn·
·dições .-científicas que os ,estatutos <:exigem .. ·Faltam;:{he·· ?ápériãs: ~ás
formalidades ·de praça 'do :·exérctfo,:\tendo~àllás praÇa nà ~mafi'lihaç~·.;:/::
··· , Fica adiada. ·por. se~ anunc·iar. .·àchar~se fna ·:ante·câ'mára··tr:Sf;.f::E.mi·
nistro da justiça, o qual é recebidó': com:·. às forrri'alidade-s· de ~ê§tilo,
toma as·~ento e .continua.-a 1-.a discussãa:do.proje:to Vindo-~da:'.câmara
.dos deputados·.·. sobre ·os tribunais;.do·:'comércio~adiàda'.:~rri:::~4::.de
corrente~ .:.: ,., .. ·. .
. . . . . ~~: :, . ·:::::.~ .~: ;;
.,:,_ ~,_c_.-,:,.·,,:·.~.. ,. .... ", ~
O SR. NABU,CO ·(ministro -da ,justiça)-~ Começarei··:tratando· ·da
1 ..

~ ...

·-:·

·''"·:·

:··.~

•

.·~:

-·

~

··~·

,· _..

·---.·.·~:..,...·-··.'.

':-~·----:··.,__

--~

•''•l'f',

-;--._:-~·-.

--·_·:.''·•!·"'·''.

·.~

•••

.

·''

.•

-

•• _· .• '•"•i

•>:·\

··~:··· .• ·:···

.. ••.•

..:._._-~·

.~:·-.

::-·-,

..

~-;-~ .• •

,-~··'

;.·~"·:·~r:.(';f1

•.

'

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

:-

:>~-·-

. . . . . .:··_ ... · · : · · . .: • \

...... h

-""':.···

·---'·.:~_'.'•· . • __ .. _-!····'"···.:~

~--·-·~·_:.·~·.::::·_·:

':·.r~~·:!·:.~·"'-·."

.. - . . . . . . . . . -·-··-

._,·,_.'

·_··.

--~·:.

~of~-

..

~ ..

_, •• __

:-<-.•".,r"~_-r.~-)'""'·r·

,'j:

,..,._~-~-·-·:-·!:

'"' ...... _:·:

_;i'r

•''·"", ..•.

:._: ·.J;:~

~

1

t.~

\t)~---•.,._

.,·..:.t•/'·":'··:

·

r:··,~:;.·.;t:~-·,:í-~•~7,.,!;_;-•

r>_~~-~ ;t~

'. . .

;· •.

~"-:'"'.-,._-.-..r:·~_.··.·

·_._·:~:''

~-~

_·:-·.~::~·-.·~i'~·

·-)·:i .•

a

'

•

~~,-.,,_._

·:'_\r. . • _.

·~·-···

-~·... :··..

---.~ .. ---~·.~-

:·''''·

~~-~---··_·-·--~

~;

. , .• , '.. .''·~--._:·,,,_., ...

•

'''_\_; ...

" 1'

l"

~ :,,.. ..,._, •

l'

...... .r

... , "' .... ~ "'. 1

.

~'

..-,

tempo

:.731

..

qUestão de qüe sé tem principalmente ocupado os nobres. senadores
qüe iii e p·recederarn. .
.
. .·
·
· Os -~obreS senadores insistem sobretudo no argi.Jm~nto de que
seria üma violaçã-o da li'berdade Civil proibir que as· socleéfad.es co·
nianditas dividam seu fundo· capital em ações, sendo que pela cons·
fitufçao do império, nenhum cídadã"o 'pode ser obrigado . a fazer ou
deixàr de fazer a·lguma coisa senão em· virtude d-e léi. É .necessário,
portanto, segundo eles, que a_lei. seja sempre' expressamente impe·
rativa ou proibitiva.
· · . .
.
.
.
..· ·
. . Este argumento importa derrogação de toda a lóg.ica jucfidária
(apoiados), .mata tõ~os os argUmentos· h~gais de. qUé tios. set'Vimos
ségún.dá ã .hermenêutica. Ass.frri,
nenhum préstimO. s·ã·o os argU·
mentes que se fundam n. o caso.·. . expres·~.~- para' os casos n'ãc) expres·
sos, o ·argi.Jme'ntó da exceçã'o para a .regra, a contrario sensu, a si~l~
a fortiori, ae menor para maior,. e vlce.:versã .
. Não ·hã com ~feito. uma :pro'ib.ição expressa no capítulo ou seção
do código que trata das s.ocfedaéfes .6omándftas; mas há no capíturo
ou sêÇão que éfeflne e catacterízà as sociedades anônim_as a. dfspo·
~fção rélativa à divisão do seu fundo capital em açóes .. Temos este
càsó expres~o. que firmã à regra :geral ém contrário a respe"íto de
tóáás as sociedades comerclàis .. (ApoÍaóos.) O argumento do. nobre
senador nao pode prevàfécêr; segundo eíe, para se argumentar da
exçeÇão para a regra geral é pr~clso qUe os casos sejam do mesmo
gê~êro: pois bem, trata-se .de uma s9ciedade comercial em reíação
a outras socieéiades comerclals; o que constitui e distingUe uma espécTe nã."o pode ser apHcadó à outra, o que se diz expressamente de
üma não ~e pode atribuir e estender à outra .
. 0 argumento firado do co.digo francês é irresistível; eu .O repito,
éfe se fund'a em que conterl"a esse código uma dlsposrção ociosa au·
tàfízandô expressamente e ·.também as. sociedades comanéHta para
dividit o seu fundo capital em aÇOes, se esta divisão do fundo em
ações fosse da natureza dessas sot:ledades: para que autorizar ·aquilo
para qüe estão eTas autorizaa·as? O éód"lgo francês autorízandó expressamente, o noss.o não autorizando; vaiem a mesma co"isa, têm
aníóõs ó mesmo efeHo. (Apoiados.).··
E Véjãm os nobres se·nadores que determinando
O cÓdigo CO·
...
.
merclal fra·ncês que os fundos da socledade;~em coniandità se di'vi·
dissém em açoes, ainda em 1'830 veio em dúvida se estas aç(fes po·
diàm ser ao portador. Então grànáes jürisconsuTtos opinaram pe·ia

a

de

·•
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negativa,· fundando-se· em qúé as aÇões ao·· portador não:pôder.n ser
perrnitidas serião às sociedades ·a·n~nimas, pól'qué a: ordem: pública :ê·
interessada em que toda a sociedade que se forma por·açqªfa() pàr·
tador esteja sob a..vigilância da aútorÍdade. pública; essã' dúvid~~- foi
afinal resolvida pela afirmativa pela· corte real de Paris por.qu~ 9 artigo
do código comercial francês se servia, qüanto ·--~~ · :corrtándl~a~; da
expressão: ··-·· :poderão· também dividir·· seus fundos e~·.'.··aÇões, sendo o também relativo às sociedades anônimas que: pôdiahl dividir
osJUndos·:~em ações ao portador •. (Apoiados.)Veja~se· o escrúpulo dos
jurisconsultos e magistrados franceses a este respeito; :assim em
França, aonde a .lei autoriza as· comariditas para dividir 6 capital em·
ações, aí -se tinha como coisa estranha e duvidosa que estas aÇões
fossem ao ·portador; entre· nós, que o código não deClarou,· como o
francês que as comanditas podiam - também - dividir o seu fundo
em ações:, elas 'podem tudo.
Senhores, outro argUmento. que ~me parece irresistível é o se·
guinte.: as sociedades comanditas, é opinião de Párdesus,:·fazem uma
derrogação do direito comercial· (apoiados), comó·:·derrog·aÇão ·ao di·
reito, como exc(:lção não podem fazer senão ·aquilo qúe é·expresso
em lei. (Apoiados.) As comanditas são' uma exceção do direito co·
mercial, porque a regra ger~l é solidariedade ou ·• responsàbilidáde
indefinida dos sócios; para·que· ao ·comanditas··pÚdessem dividir os
seus fundos em aç'ão fora de mister- que esta faculdáde fosse ex·
pressa.
O SR. PIMENTA BUENO dá um aparte.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA·;_ A convenção não pode derro·
gar a lei, somente se podem admitir as convenções das partes quan·
do não são contrárias à lei comercial ou civil.
O nobre ,senqdor pela Bahia .recorreu· a um argumento que me
não parece procedente: quid inde, diz ele, se o regufamento· co·
mercial, que trata das nulidades dos ·contratos, não anula o~:cohtrato
da sociedade comandita que d,ividiu o seu fundo em açõe's/ que re"
solução tem. a questão? Serviu-se o ,nobre senador para· al"gúmehtar
assim da disposição do art. 692 .. (Lê ..)
· · ·.
"Art. · 682 -. A nulidade.dos contratos só :pode ser pronunciada:
§ 1.0 - · · Quando a lei ~pressamente a declara. (Arts·. :129,· 288,
468, 656 e 677 do código.)
;
0
. § 2. - Quando for preterida alguma solenidade substancial para.
a existência do contrato o fim da lei. (Arts. 265, 303 e 406 do código.)"
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. . Ante$ de ·responder ao nobre: senador,, obse~varel a. terminologia
d~ :que.. ~·~ Se~yiu e~t~ artigo qu~~t9: ~~ pulid.a:des; nulidades ·qUe O..juiz.
d~y~ p,ro~IJ!Wi.ar, ~ nulidade qlle o. ju.iz· .d~ve suprir,) assim quando: ele
di~: q_y_e. ~:. nul}g!lde deve s~r pron.u.Jl_ciada, _quer dizer _que=~: nulidade
nã~,P~de ser ~~prida; no qaso:fi.gur~d~.dá-.se nuÍidade, e.nuli.dade .qu~
q~ve....s_e~. pr.9.nunc~ada .e. n~o ~uprida,
·
. . . . .. . ,...
0
f'!o :·§. 2. ~stá ..compr~endida a hipótese, ~ ·qu·anqo ..for :preterida
a,g_umª sºl.e~ida_d~ substancial . p@ra existência do ·contrato; e fim ·da
lei:.-;. o~; trê~ artigos.do código.. ~r.qutt:se .re.fer:e este. parágrafo não
de_strq~rn ~.·a sua disp.osiç_ão; são, três. casos ·indicados exemplifica·
tiv~m.~nt~ ~ não ~axatiyamente, não; se.· pode dizer. que ·seja ·.só~a preteri~
Ç~9: ~as. ~~!eni_da~es .. qesses. três .artig_os _que anula o.. contrato. El ar·
tigo, ~~gui~~e •. § :2.0 , ~ondiz ~orri ~s~e e. frisa:· a questão mais clara·.
m~nte (L~):
·
.
. ..
·
0
"§ 2. - Aquelas que, posto não expressas na.J~i •. se subente~n·
def!l por se. r~~ sol.enidade que se :Preteriu substancial· para a: existênr
ci? do c~t:l.!rate>. e._fim da l.ei,-~omo se 9 instrumento é feito pelo oficial·
público competente; sem data. e clesignação. do . lugar; sem subscri·
çã() da~_pàrtes .e ·te~te~u~has; ~ão.send.o: lido às- partes e.testemu·
nhas .af1~es de. àssiflado. "
._. . :. :. ·
. .: . O. ê~· TQS.TA -. Para :exemplo..
.
O SR. ~IN1$TRÇ> DA. JUSTIÇA - . .Exemplo:: uma sociedade co·
mandita, .divi~i.ndp s.eu. capital em .ações, .usurpando uma:-faculdade·
que só compete às anônimas que carecem da autorização do go·
verno .
. . . -~ S~. ,TOSTA-. Veja os exemplo~ .que· a l:ei·trás .
.·O .SR .. ·:.MI,NISTRO DA JUSTIÇA -·
.. Estes .exemplos ·por: serem
exemplos não são os únicos casos. (Lê~) Quer o nobre . senador que
sorl)ent~ sejam n~los os contratos rel·ativos a ·estas· espécies, quan·
do o código .usa expressamente da cláusúJa,. como quando· estes casos ·
são ind,icados -:- ~xemplifiçando? .
. ·
. . Os nobre.~. seandores que sustentam a. opinião contrária me pa·
re_ceTI:J· conf~ssos, de~de. que el.es ;reconhecem as dificuldades da sua
opinião, e recusam fazendo di.stinçõe·s e limitações; .mas;~.pergunto
eu, quem vos autorizo~ para ·limitar e distinguir? (Apoiadós.) Ou ha·
veis· de\.admi~ir por .extensão, por anai9Qia, as ações· pela forma que
o código prescreve para as sociedades anônimas, ou confessais· que
pelo código não .compete às sociedades· comanditas essa· faculdade
que I~ELc.ooferi.s..
·
I •

O SR. VISCONDE· ·DE ABRANTES ~· Reconhecem ·::os· perigos'.
que ·eiras podem::ter.
·.·· ·
·; · :
· :·: .. :·::
. o:sR. PIMENTA BUENO......;. ~óütrà·questão.·•." -~· · · · · ·· ·<1
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - Os nobres senadores~)d.essà:
forma provam que rião há lei,· que ··há necessidade· de ler; ·~ãtr:é ·~os·
sível admitir o arbitrário; ou as comanditas não podem -dividir ·o (.seu·
capital em: açõ·es, ou •podem dividi~lo ern ações áo portador:.:ou ··.nom.;:nativas, como podem as sociedades anônir:nas, porque não há.lei'
que faça as limitayões ·que ·'arbitrariamente: os: nobrés: Senadores· es·
tabelecem; é este:· o .escolho: da questão;' ou não há:,tei; ou:a ·.lei·'
que há.Jé- a ·rnel'sma dás.: sociedades anôriimas.· mas sem ·a·garantia:
delas, que é a autorização do governo.
Quanto. aos. outros· pontos em· que eu:po:derit:~ insistir, foi:. preve·
nido pelo nobre senador· do Rio de· Janeiro;·:·que me parece~ter..falado·
e abundado na questão satisfatoriamente. ;:·~ ·
'':~·
O· nobre senador pela Bahia, .que em ~primeiro lugar··falou~ ·ertcár· ·
regou.:se de um trabalho bem árduo; segundo o:nobre::senador, sou·
obrigado· a :demonstrar a utilidade dester}projeto, sem· que ~Hãs ·S:
Exa.• tenha apresentaclo razões· em contrário. · · ·
Julgo que o projeto, tendo :por si a presunção qüe->se ·furida no
voto da Câmara dos Srs .· Deputados, tendo sido lá largamente dis·
cutido, ao nobre senador é que competia impugnar a ütilidàde dô
projeto, e não impor-me o ônus de prová-la.
Além disso outras razões já apresentei naquela câ:mara··com o
fim de mostra·r que:·este ·projeto não era obra da 'precipitação,: mas
tinha por si toda a madureza'; a .idéia consignada h'o·'projeto já foi
indicada por uma das ilustraÇões do nosso país, que me ·precedeu
na repartição dos. n·egócios da justiça. Invoco a opiniãó do ~nobre
senador que me fica' em frente,; '0 qual' no '.seu relatório de 1852 dé·
monstrou que essa medida era essencial a bem ·ao comércio; e su·
cessivamente o nobre senador pela: provínciâ de Minas Gerais, que
depois foi ..ministro dos negócios da justiça, também seguiu· a 'mesma
opinião, fundando-se: tanto ·S. Exa. como o' nobré senador; pelô Rio
de Janeiro nas reclamações· de todos os· tribunais do cômérciô\:fue·
insistiam nessa necessidade..
/
,•
' ... ·'
'' ' .: ...
E a primeira vista, senhores, se conheêe ·que os tribunais ·ordi~ ·
nários não podem bastar para conhecer' de ;:··causas·'tãô' numerosas
como são as comerciais' co~ ·'·a . celeridaae· ::qu'e o. comércio:. exig~~·
Seria mister pôr ainda em problema a nec·essidade dá'éspecialiaade:
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dos: tr,bun~is do comércio? Não basta a legislação de quase todo o
mundo? Permita o nobre senador que a este respeito eu me sirva
d.e uma parte da exposição de motivos do código do.: comércio .fran~
c.ês ..:(Lê) •..
·:,. :concluímos o nosso projeto pela instituição dos tribunais es·
peciais do comércio.
Não basta crer um instrumento útil, é. :preciso confi~·lo a mãos
hábeis.
· As transações do comércio diferem tão essencialmente das transações civis pela sua natureza e resultados, que universalmente está
reconhecido que a legislação deve ser fundada em princípios dife:
rentes.
Quase todos os n~gócios ·do comér.cio. versam sobre .questões
de fato, são quase sempre contestações .em· as quais a experiên·
cia do comerciante é tão necessária-: como a integridade do juiz:
como esperar que juízes não acostumado~ aos negócios ·do comér·
cio possam ser hábeis para julgar as contestações. em as quais a
qualidade da fazenda, os detalhes complicados da operação, a apu~
ração de uma conta constituem o fundo da questão? Como esperar
que a juízes acostumados ao rigor das formas que as questões civis
exigem, possam mudar alternativamente de sistema, e passar da
lentidão do processo ordinário para a rapidet dos processos comer~
ciais?
A experiência dos séculos ·tem consagrado a utilidade ·dos tri·
bunais ~speciais nos negócios comerciais, resistindo a todos os
ataques do interesse privado, tem-se mantido no meio da torrente
revolucionária.
Estas observações do relatório que acompanhou o projeto do
código francês me parecem mais suficientes para justificar a· espe·
cialidade dos tribunais do comércio.
O nobre senador p·ela Bahia a quem me refiro questionou a
respeito da organização dos tribunais do comércio, e perguntou qual
minha intenção relativamente aos agravos. Parece-me que; composto
o tribunal de desembargadores e comerciantes, as questões que
são propriamente de direito, . como os agravos, ,podem ser encarregadas só a esses magistrados .
. .- Eu n~nca em minha vida professei a idéia de que os juízes municipais eram inconstitucionais, que não deviam. .fazer. parte .do corpo
judiciário. O nobre senador está enganado quando me empresta esta
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opm1ao, por conseqüência a .con·tradição que ele· notou ::.não tem .. a.
me.nor._procedência. Eu e~ten~-~osj~íz~~. 01.unici~ai~-.~ão ~êvém:
proferir os .julgamentos definitivos, .mas não. :OS considero. incon~titucionais ou inábeis, e a constituição .os não . exclui . para apre·
pararem os processos. e.para julgarem ~s. __c~usas denprn,i~adas cor·
.para sub.stitu.írem
os juízes ..de direito.
, ... "'
rec.ionais,
. -·· . '··· .
.
...
.
.
.
.. Disse o nobre. senador que. os. tribunais .do comércio:· em. :Virtude
destà lei vão ter doi.s caracteres:. admin'rstrãtivo Juciiciáriõ. E~sês.
dois: caracteres já ·~les. os, têrn ·pelo. 'códi-go .comer~!~f.; ·~,a .Pa.rte
administrativa não há razão alguma; para que no tribunal .entre f)laipr.
número de desembatgadores, ~as questões administraiivás · pode
decidir como' está atualrnente; para. as qu~stões' judici.árias
2.8
instância' é que o projeto chama como adjuntos mai's três:·'desembar:
gadores na corte .e mais dois nas. provínci.as. Me par.e9~ ·que não
há nenhuma anomalia
nisto, e já temoslu~a
'instituição
no
país
assim
··.
'
'·
.
... ,.
constituída. Quando no supremo conselho militar se dec.i~ern as.
questões puramente militares.. não intervêm o~ .... ju.(~~s togados:
quando porém tem de julgar. as causas em 2. 8 instância,. é ajudado
por juíz.es togados. É justamente o que se imita na organização esta:
belecida no projeto. Quando se trata das que~t9es· ad.minjstrativ~s
como registro de navios, matrículas de negociantes. e, .outras, não
sendo. aí mister as luzes da jurisprudência, o tribunal .con:to está hoje'
pode servir para este fim; quando se trata de 2.a instância é então
que são admitidos mais três desembargadores na corte e dois nas
províncias, para intervirem nesse julgamento.
O nobre senador reproduziu contra o projeto o ·.inconveniente
· que foi apresentado na câmara dos deputados, e é que o tribunal
do comércio vinha a ser ao mesmo tempo tribunal de· 't&a e 2.8 instância. Me parece que não procede este argumento, porque estabe·
lecendo a lei que os tribunais do comércio julguem em 2.8 instância, ·
as atribuições que hoje lhe competem em 1.a devem passar para
outros juízes, assim as moratórias, as concordatas, que são partes
do processo do falimento, devem pertencer aos juízes qu~ forem. da
1.a instância.
O nobre senador também o,bservou que o projeto ia criar· uma
grande despesa; mas esta sua observação não tem cabimento,. Suponha S. Exa. que se criam três juízes especiais; um no Rio de Janeiro, um na Bahia e outro em Pernambuco; temos justamente três
juízes do cível que devem ser abolidos e podem preencher esses
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novos lugares; quando mesmo sejam·conservados,todos os juizes do
cível, a despesa é tão pequena que n'ão.vale a péna olhar· para ela
em comparaçã~ da grande vantagem qUe ·vamos; obter pela esp~c'ic1~
Iidade da jurisdição e do· comércio~:,·
·::.; ·
O nobre· s·enador também achou excessiva a alçada de 5: OOOS
para as causas comerciais. A ·.·alçada dos· tribunais do comér'ci'o; ·
senhores,·· é •sempre mais avultada do que a dos tribunais· civis.
Assim, quando as relações~ tinham a·'alçada de 400$, os t~ibuh~is ;âo
comércio tinham a de 2:000$ pelo regulamento. que bab(ou pará· a
execução do código comerciaL. Têndo sido. elevada peJo novo: de·
creto a al_çada das relações a 2:000$, não· há razão para não ser du· .
plicada a,dos·tribunais do comércio, porque ·as' causas comerciâis
são sempre de maior quantia.
São essas as considerações. que foram apresentadas· e as obser~.
vações ·que tenho· a fazer, e que me permite a estreiteza do :tempo.
(Apoiados).
.
Fica a discussão adiada pela hora~ •·
.
.
· Retira-se o Sr. minist~o, ·e o Sr. presidente dá para ordem do dia
28 o resto da matéria dada, e mais· a' ·1.8 discussão ·de proposiÇão
da câmara dos deputados autorizanâó o governo a ·mandar pagar ao
p·adre Leonardo Antônio Me ira Henriques a côngrua que se .lhe deve·r
como ·vigário geral do bispado de Pernambuco; 1.8 discUssão 'da· pro·
posição da mesma câmara autorizando a câmara municipàl ·êH~stà ci·
dade ·a incorporar uma companhia pára a abertura da rua do: ·c~rio;
1.a discussão da proposição da mesma câmara autorizando ·governo
a conceder carta de naturalização ao padre Joaquim Ferreira·dos San·
do e outros; 3.a discussão da proposição dá mesma câmara aprovan·
do a pensão concedida a D. Maria Felippa de Assis.
··
Levanta-se a s.essão às 2 horas e 3 quartos .

o

.·-.·'

..

·

738

''·'

:.

. ' . ·.I

""

;'.

-·

' ~' ~-·

..

~.

.•'

··SESSÃO· EM ,28 DE AGOSTO,DE 1854 - .· , .

:·' . .

..

.

•'

''·

..

,;:

··'

''

..

~-

•

J

••

Presidência·
do . Sr.... Cavalcanti de:< Lacerda
. .
..
.
'·
' .· . .
.

-

.

'

~

'

'

..

'

:·

~- .,

'

'·-- •'

.

-

~

'

---~ ·'

'.:.

..

.

. . .'

. ;

;'

'

..- ·_

:,

.~ .

SUMARIO - Pretensão de Barros Velloso. Discursos
.. dos ,Srs. Dantas,. Manoel Felizardo e Montezúma. Votação
-. ·. Abertura dá rua do·.: cano.· Discurso do ::Sr.. Visconde de
Olinda- Reforma do tribunal do comércio·., Disêursbs" :dos
Srs. Vergueiro, Hollanda Cavalcanti, Nabuco e Montezuma.
.

.

.

A dez horas e meia dá.ITlanhã, estando reunido número suficien·
te de Srs. senadores, abre~se a sessão, lê-se e aprova-se a ata de 26 .
.·O SR. 1\SECRETARib lê Um ófício do s.eéretário da câmara dos
deputad~s aco~rr;panhand'o a seguinte resolução:
. . ..
"A asserribléià geral legislativa resolve: .·
..·. .· .·
"Art. 1.0 As tabelas de ordenados e gratificações anéxas aos
decretos n.os 1386 e 1387 de 28 de abril de 1854,-cóm.. qLÍ~ sã·o re·
formadas as acádemi'as de. direüo e as escolas de mediciri'â, ficam
aprovadas com as seguintes declaraÇões:
.
";1.a Os súbstitutos, ainda quando>.se. :achem em efetivo éxercí·
cio do· magistériô em qualquer êadeiâ', ·não· vencerão .out~a' gráti·
ficação além daquela que lhes. é flxà~·a: n:fi~-'tªb,elas~ · ·. ·. ·.. :: .·.,··. :
"2.a Os secretários'têrad 1:000$ ·cfe· ó'rdEmádo"e 1:000$'
grati· ..
ficação·;
das faculdades de· direito, ~n·q~anfo é~tés lugares forem
ocupa.dos pelos lentes mais antigos, segundo o art. 153 do decreto
n.o 1 . 386, ven·cerão ·somente ·a 'gratificaÇ-ão··· anilai :de·· 6àos.: ': ·~ · .,
-~3a Os .:lentes de clínica terão uma:· gratificaçã.ô"'adicional•de 600S
anualmente;· desta gratificação /nã·o • serãÓ! excluídos. OS. qi.Je:·forem
médicos das·. casas de mis~ricórdiâ~ · ·
· ··
"4.' Os 'professores dos cursos de preparatórios anexos<àsi ta~

de

os
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cu Idades de direito terão os mesmos vencimentos. dos professores
atuais do colégio de Pedro 11.
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paço da câmara dos deputados, em 26 de agosto de 1854 Visconde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Cândido, 1.~
secretário. - Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0 -secretário."
O SR. 3.0 ·SECRETARIO lê a redação do ·orçamento, para ser remetida à sanção imperial, e à câmara dos deputados a da proposi·
ção do Senado autorizando ·O governo a conceder carta de llatur~
lização a Emília Eulália Nervi, e a emenda feita pel'o Senado à proposição vindá da mesma câmara. autorizando
governo a conceder
carta de naturalização a Manoel Francisco Ribeiro de Abreu e outros,
as quais são aprovadas.
.
.
· Procede-se ao sorteio da d.eputação que tem de .receber o Sr.
ministro da justiça, e saem eleitos os Srs. Souza e Mello, Oliveira·
Coutinho, e Miranda Ribeiro. ·
Passa-se à
11

11

o

'

ORDEM DO DIA
Continua a 1.8 . discusão da proposição vinda da câmara dos
deputados autorizando o governo para transferir pará o corpo de
engenheiros, na qualidade de alferes~aluno, o guarda-marinha Antônio da Costa Barros Velloso.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Dantas.
O SR. DANTAS ~ Sr. presidente, a questão é tão pequena que
não vale a pena consumir tempo com ela.
·
Pedi a p.alavra anteontem, para que o nobre orador da comis·
são de marinha e guerra me informasse qual ·-a lei que proíbe ao
governo e passagem desses inferiores.
O SR. MANOEL FELIZARDO- Alferes-aluno.
· O SR. DANTAS - Ouvi outro dia dizer-se que havia lei que
proibia.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Não há lei que permita.
O SR. DANTAS ~ Mas o governo estava na posse dessa fa·
culdade pelo decreto de 9 de· junho de 1832; e a:.lei que V. Exa.
propôs e foi adotada em 1851 não revogou essa faculdade, porque
só falou dos oficiais. Não sei se foi V. Exa. ou o Sr. marquês de
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Caxias que em um aparte me disse outro dia que 'os. estatutos da
escolaproíberr1·essas .passagens.·
· · ··
O. SR. MANO EL FELIZARDO __;. Declara os casos em que Ô indi·
víduo pode ser alferes-aluno, e esse não vem declarado lá.
O SR. DANTAS - Julgo que o. governo· pode fazer :essa passagem, porque o decreto . de 7 de junho. não foi revogado nessa párte.
Quanto à··designação da arma, além de· ilegal, porque esta atri·
buição é "de poder executivo, considero-a· inconveniente;·· Vem o
oficial ·"pedir~nos para passar de um·. co.rpo para outro;· ou di:f :uma
arma para outra, comd é que podemos ·conceder 'essa ·.perfriissão,
quando nã'o sabemos se esse :Cdrpo ·está completo, ou :se esse 'oficial
está habilitado para essa passagem? Acho isso: muito in'ctHwenlente.
São estas as observações que ew tinha a fazer, .para-·o que :p-edi
·a palavrá na sessão de sábado.
·
·
O SR. MANOEL FELIZARDO,- Não ·sei se àinda posso:· ter a
palavra.
O SR. PRESIDENTE -··O regimento diz qiJe o autor póde falár
. mais uma vez; e eu não posso considerar o honrado membro como
·autor da resolução que se discute. · ;
O SR. MANOEL FELIZARDO- Não insisto. ·
O SR. PRESiDENTE _.;., Entretanto, como relator da comissão,
não duvido conceder a palavra ao Sr.: senador~ :.
O SR. MANOEL FELIZARDO - Sao duás palavras.
Creio que· a argumentaçao do. nobre senador é esta: até· aqui
o governo julga-se com a faculdade de conceder essas p'assagens;
não .há lei alguma que isso proíba; logora resolução' é inútiL· Creio
que o nobr:e senador hoje combate a :resolução por ociosá: :· ,
Más ·peço ao nobre senador que reflita em :que o goVerno não
pode fazer em certos casos senão ·aquilo ·que a léi d·etern1inâ~ Ora,
· tendo os estatutos da es·cola; que é 'a IE; i que rege a matéria em
discusã'o, determinado as ·Circunstâncias que devem tér OS a'JufiOS
para poderem. ser· alferes-alunos, e faltando ao guarda-marinha uma
dessas. circunstâncias, entendi, quando ministro da guerra, qlie n-ão
era lícito aceder ao pedido q·ue fazia esse indivíduo, é por i'ss() o
..indeferi. .·
Não entro· agora no -exame,· se ~-algurn dos meus · antécessores
resolveu o contrário; pode ser que· se des·se uma ou outra pàssagem ·
.de guarda-marinha para alfer~s-aluno; não afirmo nem·'n·ego, más a
minha .opinião é que essas passagens não são lícitas, _p..ela. razão
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que já expus. O princípio de que o governo·: pode.faz~r tudo quanto
a lei não proíbe me parece erróneo, não me p~rece ve~dadeiro; · · ·.
Ora~ se o governo· não o pode fazer~ e se·:mão: há inconveniente
algum na passagem-da resolução, .julgo que ela deve .ser-: aprovada
pelo Senado~ como já o foi· pela· câmara dos Srs: deputados;
·Mas disse-se: "Vamos invadir as ·atribuições do poder ·exequtivo, declarando a arma erri qu.e o indivíduo d~ye servir; ,e ·isto~. além
de invasão, é' um inconveniente, porque' o governo é 'quem. est~·' em
.posiç~o de melhor con~ecer·a arma em que o oficial pode servir."· ·
_PeÇo .ao. nobre·· senador que reflita nçr.hipótese .'dei que ··estamos
·tratando .. Em geral .concordo com o· que~s~ Exa. disse; ·O governo. f9i
ouvido a ·respeito desta pretensão, e informou queo.peticiónárioctem
todas as habilitações par.a servir np corpo dé engenheiros, e que o
se·rviço público ganha com i,sso.
.. .
.... , ·
· De mais a mais, como eu aqui disse· no sábado~ á·-tpassagem
desse guarda-marinha para alferes-aluno do corpo de engenheiros
não obriga o governo a conse,rvá-lo sempre nesse· cor,po. Se, quando
o tiver de nomear 2.0 ·tenenté, ·reconhecer que não• tem-,· as habilitações precisas para servir no corpo. de engenheiros, o· destinará ·para
qualquer outro corpo e arma· que mais conveniente, for.· ·. ·
Portanto nenhum embaraço. há para que: o· Sena·do :vote :pela proposição que se discute~ -Esta é a minha ·opinião~· · · . -;:
O SR. MONTEZUMA- Quando ouvi · o discurso do: honrado
membro pela província. das ,Alagoas e parte do discurso do ·nobre
senador pela província do Rio de ·Janeiro, conclui- que . devia votar
contra a resolução; mas o corolário de. ambos· esses discursos. foi
que· o serviço público ganha com a medida· de que se trata ..
O SR. DANTAS- Tratei. da questão de competência•• : . :i
O ~R. MONTEZUMA .....;. Eu .devo votar pelo que disse o hon'rado
membro pelas Alagoas; porque declaro'. ao Senado que a assembléia
geral: n~o se deve ocupar de. resoluções desta natureza;. à :passa·
gem de um corpo para outro ou de uma arma para outra· deve :pertenc~r ao poder ·executivo; É. cousa tão especial que não~ pode de
forma alguma ser objeto das decisões da assembléia geral.: . ·.
Se não há inconveniente, isto é, se na realidade a argumentação
do- honrado membro pelas· Alagoas não prevalec.e, · se ·há embaraço
segundo disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro, relativamente
-aos -estatutos da escola militar, então devemos sem dúvida ·.-:alguma
reformar a legislação e estabelecer uma regra ·tal que habiUte ·o go·
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v~rno.a fazer .ess~s passagens, pqrque, .n,ãó, podem,q,s '',t(),do,~. os dias
estar.nos·ocupando 'c1e.objetos desta natHr~:z~~ · ..:··._·, .. ··.· ,:,,;, .. ,'•. :.
. .. .,Portanto,.·_manc~e-se à .resblúção que ··se di_scut~.·\ um~ ~emerída
autorizando o governo para Jazer essa~. pa~sagens; ·e t;JiiJ.9~ém .está
mais 'hahiiitado·' pará' :oferecér essa. emenda do qu'e o. nobre .~e_nador
pe_lp. Rio .de, Jan.eirp, pela.longa pr,átic~ _ qu.~~.teye d~·,,,~·d~,i-~i'strâÇão
da. guerra. Procede-ndo àssini' julga que
éca. faria um •.~erviço _ à
assembléia g,eral, acabando -COr;ll es.taS diSCUSSÕes,
·tanto
mais. quan>•·· ... ; • :. ....
-".,. . ,
r:'·,'·"· . '"
to me·consta.que
há. .outras.pretensõ.es no .mesmo sentido;Jaria além
···t..:
disso um serviço ao· poder executivo,, e far.ia .ainda -mas um. ser,viç.o
JmportarJ:t.e,aqs diferentes prete~~-~ntês sobre Q rftesmq 'objéto .. • .. , '
.·. o:s:.R~~MAN,OELFJ:.LIZARt>.O dá'úm-~i'parte. :·
. . . . ....
_SR,; MQNTJ:~UMA .:.:. Pgi:f berii,',senhores, passe esta resolu_ção
en,_ outra·oca_siãó o, honr.ado merr1bro. peio Rio de Janeiro ·
ph)jeto ·:relativo.~- este ohj'eto.
. . . . ·.• ,. ,
.ofereCerá
. O. SR~ DANTAS -:-- N.~9 des~jo que o pretende~t~· seja prejudicado; ac'redito mesrno que ·eré~·fl1er;ece a_'graça que illlplq~à; mas eu deseJo restabelecer a·' qÜêstão.
Seu verdade)ro estado.. • .
. .
· .· · ·Patec~-me ciGe·· a :dúvi.da ·que. o ·. nopre s'eDa.d~r _p~opôs foi ..que
pàta. ser guarda~·m~ri'hha r~~ue~~-~~f~ertos estu,dós, ~e. para ser alferes.alunds Õátros, :ê. pof.isto. -~ ~-ovémo ~stá inibido de passá-lo de um
pa·fa.outro lugar. ": .... ·._ •. · . ·.• :. ·
· · .....· ._.
·
.. .
··· ; · b "sR: MANOEL. FELIZÀ,Rt>.O ·.:,._.A m~inha .a~gpmentação. não é
esta. · ·
· ·
' ·
. ·
·.
.· .
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- 'à' SR. DANTAS -- s~ 6- guarda~m~dnha. não tem habilitações,

o
..· .

gove~ho · não pode passá-ia par{ alf.êres-aÍuno.. .
.• · .
.
... · Maso·c~soaqui . .é..outro.,~ste. preteQde~te fói .. estudar na ~scola
d'e' ~·ar_fnhâ, i. depois. d~ um :~nO :OU·_ dois ...:. , · ·.· . -· :-.~ ·
. ·.
. .o· SÂ. MANOELFELIZARDO ·-Três anos. · . ,.....
: O.SR. DAr\JTÁS.-:-. D~pois.de- 3 a~os r~quereu licença::._ao goyer,

. , - _.

'..

·'

'

'

~ ": . •

.

I •.

..

·,

-

. .

• ..

\.

no .p_a,r.ª _estudar na escola.mili.tar a fim de.. C9Q1Pietar p~.;estudos ne, cessários para s:er ofic-ial de.-.~ngehheirbs. -, . . - ,;:-, . ·.· ... " ... ·
·
ÓSR. MANOEL. FELIZARDO .;_ Mas ~ão.tinha _praça no exército .
.... o SR. DÂ~ÚAS .- ·Par~ce~me· que o nobre :senaqor .disse. que .o .
·governo não podia fa~er esta passagem :Por falta do.~ estudos necessários ..... ·.-_, .
··\. · · · ... ,
:.
'."
. ·.·.O SR. MANOEL FELIZARDO ~ Não é· isso; por não ter ·praça
no exército .. . ~:_ ···,
.· ._. .it" : ~,~H:f';·:~~- ·
. ,.
·o SR. DANTAS -7 É verdade, tem razão, a lei. :exige·isso~:
-••
1
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···

O SR. MANOEL FELIZARDO- Ele não ·quer deixard~ ser guar·
da-marinha para ser soldado.
. ·
O SR·. DANTAS - Eu não sabia ·desta circun·stância. Então por
isso é que
Exa. disse que era nedessáFio 'uma .• resol~ção esse
respeito ....
·O SR.· MONTEZUMA ......:. Sim, não pode deixÇtr de haver ·uma
resolução..
~ .. ·:
O SR. DANTAS .;..... Nada mais direi.
. A resol~:~ção é aprovada em 1.a _discussão, e passando· i~edia·
tamente à 2. 8 · é igualmente· aprovada.
. · ·
··
· · :. ·
Segu·e-se a 1.a· dÍscusão da proposição vindo da mesma .câmara
autorizando a câmara muniêipal da corte a ir)c'orporar uma· ·cc:mipanhia para o fim de abrir a· rua do càno ãté o .largo do Paço, eté.
O SÃ. VISCONDE DE OLINDA -· Sr. presidente, tenho ·dyvidas
sobre este projeto.
.
. .
Trata-se de alargar as ruas_ do. Cano
Latoeiros, e para isto
pede-se a desapropriação dos prédios·· atuais ·por uma lei espe.cial
. e com regras· es'peciais; e que se concedam certos favor~s. certas
isenções de impostos. Esta simples observaÇã·o 'mostra. que este
projeto está ligado com grandes interesses· públicos e particulares.
Se essa abrase pudesse fazer sem ônuS' para otesouro' esem
sacrifícios para os particulares,. eu talvez não duvidasse votar' por
ele; mas vejo que, se for adotado, o tesouro sofrerá· em suas renda~.
e os particulares que têm casas naquelas ruas sofrerão também vio·
!ência no seu sagrado direito de propriedade. Violência, digo, porque,
se fosse somente a privação do direito de ·propriedaâe por ~ecess:i~
dade, ou ainda por utilidade pública, eu reconheceria essa necessidade; mas isso não é o que' se verifica, e nem se há de .:veri~icar.
O projeto contém duas partes essenciais para a ·obn~. é yem a
ser a desapropriação do direito de propriE:~aade· e a isenção ··de direi·
tos ou impostos. A isenção de direitos concede-se na dispen·sa :·da
décima e na dispensa da Sisa. 0 'Estado< COmeça pois por sofrer\1ma
diminuição nas·. suas rendas; e só poderá suprir essa falta' ou com
aumento de impostos ou com empréstimo, que vem a ter ó mesmo
resultado que aumento de imposto~
Pergunto, se hoje no estado em que estamos é possível qüe ·por
um ato legislativo gravemos assim
povo com-· mais este: ônus. A
décima anda por mais.de 70:000$ anualmente, segàndo o cálculo que
acompanha o. projeto apresentado na outra câmar~L ·Ora, se a décima
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importa~ .ni~tp, ,a ~:isa

em . q~an~o :. ~ndará:?~ ·Pódá~se ,_,catcular · t_udo:·..se.m

exagera~ção. · ern-:',m.ais. de: ·tQO:OOO$ ..por :,ano~ -:E~ poderemos: ::~disp~hsar
assim 1;00:!)00$ ,por;,, apo •:.r10: .estado:.ern~.que :nôs·::achar:nos ,quaodo:as
de~·pesas.,·cresc.em- cqrJsidera~.el~ente? Ouando.·ó~: patrimônio. :.parti:cular, :a agdcujtura,principalme.nte, ;ten.de ,a sofrer·ern seus:·progres50~, ,poçierem.os dispensar:um_a;.r,enda ~nuat·~~e0.1:QO.:OOO$:?::,,~,. ·:: ·,~·.: · :
· ~er;tho.re~. não~ de ·.sofr.et..vioJência, ·os do.nôs::dos:· p.rédios. :Muitas
~amílias ·\fi:\tem ·em·:çasa~ própria~·i· e: famíiJas que .não .vi~em,ern gran•
de abastança. Dá-se-lhe · o valor dos prédios. ; . 'mas pergunto:: ·:se
este valeR que se:. houver de dar :_a :::es.ses :propdetár,ios::, os:· habilitará
a)"que. o.btenbam. uma.: morada(·, iguaL· ou; que se Jlproxime"à que pos:o
suem :naquele lugartOuantasAamíl,ias nãb·:·.hão de;::d~n'amárolágrimas
por· não se lhes dacsuficiente _pana terêm.· uma:~morada. igual àquela?
Não será. uma verdadeira violêncfa? .:E. é.= violência por,:.um~·ato:.que
aliás não· é~exigido;pela necess.idade;.e::.nem,·recômêndaéto:,pela uti·
l.idade; ·porque está abertura é. fÜha;.:de mera:: .vontad~;··imão· :de né~
cessidade. Sendo pois o tesouro manifestamente lesado,; sendo ·ób~
via e patente.. :a ._violênc:ia que s.e.:há.de, exercen:sobrEf: muitas;Jamílias pobres daquelas ·ruas, .. havemos de: JegaUzar .um: ato que traz
estes resultados?
; · ::..: _ .
. ..
··
.Senhores. há ·obr.as>necessárias, não::digo muitomais,::que isso ·
seria reconhecer. que _esta o é.·Trata~se de a,formosar-a·.cidâde.;·muito
bem ..·Mas,, senhores, quando não temos· ::úm ::lugar. de., embarque e
desembarque,: de que devíamos· :cuidar ::em primeiro:: lugar;,<.quando
vemos. essa praia chamada . Praintla,· e outras ·em que~: se· tornam os
vapores · em estado QUe· se não pode :estar ali .um quarto ,de ~hora;
quando não. podemos ir ao:· Passeio :Público:·tomar.'. urn~:~poUco. de' ar;
único lugar que para .i.sso oferece . ·esta::cidade;' sem: muitas -vezes
corrermos à pressa com o.: ·lenço. no nariz; quandO' temos· na. cidade
monturos d.epósitos de :imundície.. e, de· podridão;.; quando .·a Hmpe~a
da cidade nos. ·afugenta muitas .vezes das' ruas COm ":O;::triste:.espetá·
cu lo qu~ ·presenciamos, ·e. que· nossos nariz~s:: enunciam; ·quando :de
tudo isto não· se.· cura, objetos aliás•necessái'ios: para, $e;·poder. viver,
trata-se da abertura de ruas, ;de onerar o. 'tesouro,: de:· violentar os
particulares? Cuidemos primeiramente do ·que ·é: neqessário; da···Iim·
peza da: cidade, que. é uma vergonha;. se .é riecessár.ioi:;que· o:~tesouro
concorrá .com •o:~eu .dinheiro, .que ·.os p~rticulares entrem •tambêm: co·m
a sua qubta,.de ·sacrifícios para :esse •fim, promdvam~se~::essas .obras
de que :acabo d~ . falar~ Trata-s'er:.do. nivelamento da: cidade·, senhores.
Nós. todos somos -testemunhas· dó' que há a:. este.· respeito: conserva. 74$

se perenemente no meio dessas· ruas, desses regos malfadados que
a engenharia. tem· conservado nelas, matérias pdtrldas, inf'ectas, de
que se não pode sofrer o mâu cheirq quando revolvidas por qualquer
carroça que· passa pelo meio delas; 'que no· tempo ·das ·grandes chú~
Vas inunda~se a metade da cidade, corr( grave prejuízo dos ·propriet~rios e dano da saúde pública. Olha-se com indiferença para ·isto, e
quer-se alargar.as ruas do Cano e dos Latoeiros! Olha-se pará a lim·
peza da cidade, repito, pois ninguém pode passar por rheio::~essás
ruas.·
····· ··
Que obra· mais útil, mais .necess'ária. para o Rio de Janeiro do
que este aterrado de S; Cristóvão? :Por que· não se procura me lho•
rar. ·o estado. daquele terren'o, rião. só pará aformosar a cidade, mas
para a sàlubridàde pública? Pois objeto tão necessário, que importa
a salubrfdade. da cidadé, despreza-se· ;para aformosear .a cidade?
Quando vejo, Sr. presidente, que·;ficam ábandonados. interesses
de tanta ordem como' estes, não posso votar pelo meihorarriento de
que agora se trata.
Quando se tratou, Sr; presidente··, da estrada de ferro, urna das
razões que eu. tive para me opor a. ·esse decreto foi que não havia
pl'àno da obra. Eu então me expliq~ei bem, queria que ao menos ·se .
designassem os. pontos geráis por ·onde ·ela· devia passar;· ·ma·s eu
reconheci ao mesmo tempo que não era possível que nós tivéssemos
um plano completo e pert'eito em toda a 'lin.ha; o nosso estado social
ainda nã·o p~rmitiu que esperássemos por este trabalho.
Portanto,. para aí não julguei necessário que aparecesse o plano
com toda a individuação, como sucede em outros países cuja ilustração o permite; mas no caso em que estamos· por que: ·não se há de
apresentar primeiramente o olano de obra para sábermos o que é
isso?· Serão. envolvidos nesta obra terrenos e prédios nacionais?
àue vâi já aí compreendido o paço imperla·l vê-se dos papéis apresentados à outra câmara. Pelo projeto que se apresentou vê~se que a
rlla há de passar pela esquina da Capela Imperial, donde eu vejo que a
parede da: igreja há de fazer parte da ruà,_ou frente para essa rua.
Mas o. que· traz isto cons'igo? Corta-se toda a parte direita do edifício,
ficando só o: corpo da igreja: e onde se hão de· guard~s as i_númeras
alfaias daquela capela? Necessariamente hão de se dar à igreja as
acomodações necessárias, e quem há de fazer essa despesa? A companhia o que quer é abrir a riJa,' o canto há de passar pela parede
da igreja; há de ser o tesouro que há de depois süprir? Há de se
desapropriar a igreja próxima, isto é, a da irmandade do Carmo, para

746

acomo.dar. ali o cabi~o. para .acomodar:Judo gu.~J1.to.:pe~te~~.~:., quec,é.
imenso, .à •capela imperial?· Como se há de fazer Jsto? Havemos.. de
votar por. uma obra que. não sabemos .o ,que: é:?·:·
.. ... :· /'~·..
Trata-se .tambem ~de alargar a ~ua dos Lato~i.ros;·
sê·. va.L:sobr.e:
o edifíci.o. onde .está a· secretaria do império .. Quem . há .<;le fazer .as
despe~as para... substi~ulr, . o. edifíc,io ·n,,acio~al :Q~.~:: af.est~;?. Hª;..'emP.~
· de. deixar tudo. isto . de part~ quando . desde já, se . po.de..prev~r.~have-,
mos d~ deixarÚ~to:par~·.se decidir. depois' s~~ . saber,nios . ,qu,a~dÓ,
sobre quem. recai
'ânus
"de .todas
'estas . .edific~çÕ'e;,
.. :q~~
.d~~eiTl
. .
.
.
..
.
. . . ....
.
substituir as atuais pertenceQtes à nação?,. Estado darà:gratui~a~
mente este terreno que\é. seu, o~ a ~om'p~nhi~ há. q~ :~·:·pagar. ~s~·i..llJ
como o dos particulares, assim corn,o:todo.~ ·o~ p~~juízos que:yie,rem
em conseqüência dis~o? Porque não, basta dar:o Yfilor .~~ co_isa, . tratase da privação dela. Havemos. de .faze.r tudo istq ·.sf:}m t~r.mos. o •. planp?
Vamos conceder. to~os estes privilégios; todas •e~tas ·isençõ~s; ·.mas
quais são os sacrifíç1q~ ·que a. companhia tem de fazer para podermos
ver ~e. valem .a. conc~ss~o destes. favores?· :Apareça. o. plancr:para
vermos s.e. é necessário que façamos a.· concessão que se pede; ·.sem
·cálculo nenhum à vista entendo que ela não tem lugar. . .
··. ,,
·.. .Portanto, senhores, não posso aprovar semelhante . proJeto; ::é.
gravoso para o tesouro., e é vexatório para. os particulares. Se o: 7
souro. está ,~m circunstâncias d~ ·poder dispensar parte. •de suas ren·
das, aproveite-se para outros objetos de extrema necessidade, apre·
veite-se na limpeza e no nivelamento da cidade. la. me esquecendo
um objeto. de grande neces~idade ..·Os particulares todos estão as·
sustados -quando os engenheiro~ da. câmara vão fazer a .calçada das
suas ruas, não sabem se ·é necessário .pôr es.cadas para elitrar:em
para as suas casas, ou se têm· de. se; ·ate~rar· para nelas poderem
morar. t· o que está atualmente sucedendo· n~ rua. de S. Pedro, e'·di~
zem-me que é em virtude. de um plano ·dado~ pela junta de· higiene
pública, plano que põe. em susto,todos os .moradores daquela,.-rua;
cujas casas ficam cor1 os .alicerces descobertgs. Não sei. se é v.er~
dade ser ·o plano dessa junta, mas o caso .~ que p calç~mento, .se
está fazendo sobre um plano:' Qra, um plano destes ·que está .sendo
·posto em prática deve·. t~anqüilizar-no~ ..para, o. futuro?, Olhe.~se.,para
a limpeza, olhe-se para,. o nivelamento. Eu ~e! que indivídJ.Jos :QiJ~
querem ·levantar: casas se ·acham .embaraçados· ,eom ·isto, ..porque nãO
tem nivelamento~. Um ano a câh1ara levant~· urn' palmo, no . outro ·abaixa. Não sei se há um ano qu~ se" levantou cqm · gra.nde çlamor.:.dos
moradores a rua do· Sabão ou a de S. Pedro· ·.da Cidade ·Nova, .e .há
,,

,

'

.

,

. ,

•

' ·.

'

.

.

,

.

'J . •

' ,

, :

.

·J . I,

' • ····'

' ·... ·.....

, ·" ~ ..

aí

.

'

'

'

o

e

'

'

.

'

;'

,"

'

::

o.

.'

' .

;

-'

"· -•" '~

'-

'•

'

'

'

"' . '

.te

747

..

dois meses li um ofício da câmara ·ao. governo· que se publicou .nós
drárlós, em que se 'dizia que era preciso abaixar dois palmos! Oh!
Senhores, ·pois é neste estâdo de coisas que '·vamos autorizar uma
ob·ra. desta magnitude? Torhô. a dizer, se o tesouro pÔde dispensar
parte de suas rendas, eritão aproveite"se isso em obras necessárias,
como as que apontei.· Aonde vamos parar cOm: este::embeiE~zarriento
da cidade!que se déstrói ao mesmo':tempo com:o''estado das 'p'raçâs
e das ruas, cuja Hmpêza é feita unicamente ·pela evaporação qlié
faz desaparecer a lama? ·renho de vótar contra este projeto. Tal~
vez eu pedisse qu·e ficásse adiado·até que se apresentassê um. planó.
Veremos como corrê â disclÍ'ssão. Pó r ora voto contra. ele.
.
' · A discuSsão fica àdiadá pelá hora. ·
· lntrodúzido o Sr. ministro da 'justiça, continua a di$cussão dâ
proposição da outra câmara reformando··os tribunáÚrdo· comércro .. ··
O SR~ VERGUEIRO - Pouco importaram mi'rihas reflexões,' por
isso não me empenharei em sustentar ~- nHnha ó'pihiãi:>:
Este projeto é, quanto a mim, todo desalinhado; começa::· logo
por chamar tribunais d() comércio ·aquilo a que' eu clíamarià, de cbn·
formidade com a constituição, relaÇões; porque se são tribun~ais de
·segunda instância, a constituição tem consagrado umà palàvra especial para os designar. Mas isto é questão de nome, não inslsto rilS'so,
que jâ vem de trás; a 'süa organização é que àbsólutarl1enter fne não
agrada.
.
àuer-se organizar o tribunal do Rio·de Janeiro com três desem•
bargadores e seis nego~iantes.. Não sei ·como se hàrmonizàrá isto~
mas creio que em um: tribunal composto dé nove pessoas:·hão de se
decidir as ·questões a votos, todos os membros do tribunal hão ·de
dizer a sua opinião. Parece~me um pouco· anômalo isto,· o· desembar.;
gador misturado com· qualquer negociante; Que houvesse ·em óutfos ·
càsos juízes de fato ê jÚ'ízes de direito, bem; mas aqui créi'ô que 'rl'ãó.
é assim, creio que todós são de fato e de direito e isto e' que me não
parece convEm i ente, parece-me inteiramente desarmo'riizàdo~ Urir tri.:.
bunal· onde se sentam três desembargadores, com ·suas becàs, item
oütro~ seis membros de fraque (e. dEweh1-se sentar tambem em· ca~
deiras de espa'ldar como ÓS desembargadôres, e terem a mesma
graduação) isto é ó que nao posso compreender.
Até àgora os tribunais do comércio tinham un.1 fiscal que se podia
dizer assessor do tribunal pará explicar a lei; '(mas agora elevar à
categoria de desembàrgador · um negociante qualquer, que ·apenas
podia servir para juiz de' fato, parece-me incompreensível como isto
'
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se.pos.sa .fazer.e.rt1 façe ..da. constituição ...A constítuição . .quer.:.quehaja
ju,Íze~ de._dJreitps.·.~.:Juí?e,s.. de, fatQ .. Nã.o . digo queseja·:ne_cessárjo.~gÜe
haja.t~mbém·Juízês de f~toc,que haja· esta séparação:~nos.tribunai~
de 2. 8 instância, mascO qu~ dTJe parece éque.,JiS .ha_bilitaçÕe$ ·.que :as
leis requerem. para p,ro!Jynp,ia.r ~obre _o. direit9 ~ão.,diferentes daquelas
· que se requer~m par,a juízes· c;le ·fato, e· os ·•wvos:>de.sembargado,res
·negocia·n_tes. qye se::~ãÇ> -·êri~r não têm hí:!bilitações ,para ·.juJg·ar ·sobre
o direito. Entretanto vai-se igualar o. magistrado antigo que tem ser·
\lido muitos aqqs a_ou_tro que ·é,: mandado.: para ali de'. repente.· Que
uniforme: hão:: d~ te~. ~ss.es- se,is ·membros que vão ser. ali desembar·
gadore~ •. embora ppr.~·qÜatro: anÇ>s? Parece~me: ;•que. hão': de .usar: também de. beca; e. se qüisermos . s~r fiéis:à·constituição dar-lhe-emos
també~·perp~tuidade;-ti9.:emprego. ·.
. .:. :
.. : ,, · -~
. • Eis as obj'e_ções qÚe>.me .ocorrem contra esta or.ganização.·!do trl·
bunal, e parece-rne.._,que '...el~ . é. ainda.- mais ·fora de razão quando se
.co~fia a 1~a ·instância aos juízes de direito;. Na ·1.a instância, que é
onde há maior trabalho, maiqr necessidade· dar averiguação. do. fato,
onde os cçmhecimentos :.práticos dqs -negociantes seriam. necessários para .ilustrar o magistrado, n.ão ,se·.admitem .juízes companheiros;
e só na segunda instªDcia onde_,se quer1 :qué ~apareça o negociante.
isto. fosse. pelo iriversÇ>, ain_da: acharia ;tolerável; 'se na primeira
instância s.e· exigJss~ .a concqrrência ::de. homens práticos que sou·
bessem bem apreciar. os fatos,' não era·.isto; de estranhar, podia-se
dizer.que havia uma razão suficiente para isso, porque os magistra·
dos têm háb!to~,·div,e.rsÇ>~ •.r,1ão podem bem ·apreciar estes fatos. Mas
na segunda instância;,:·Qnde os fatos já estão ·,contestados, onde ver·
d~dei.ramente apenas se conhece do direito, onde já se ·supõe o fato
averiguado, não vejo,necessidade desses·s.e.gundos,juízes·. Não digo
que _não se possa revogar uma sentença pelo. mão· apreciamento do
fato·, mas.,o que é verdade é. que não. é nas relaç_ões que se:aver.igua
o fato; creio.que no processo· civil quando ·se·admitem embargos vão
ser tr~tados fora das relações. ·Mas, já digo, não posso conceber harmonia na qrganização de.ste. projeto, parece-me:tudo às acessas. Na
1.a instância era bom que·- se admitissert:J; mas não. os adimitir; julgar
que o juiz de dire~to é suficiente. para por sLavaliar o fato_,· e pronunciar sob,re elt), e ~ão J~lga,~. que os,Jrês.. desembargàdores·; da relação comercial são· suficientes:-•pªra isto/depois de se ter .já :dado
crédito a outro, ayaliar _em menos os desembargadores, ·isto repugna
com a minha razão. O maissimpl.es creio que-é o que presentemente
se faz, isto é, julgarem-se essas causas nas relaçóes respectivas, não

se
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•acho nisso maior· inconveniente. Pode ser que conviesse estabelecer
alguma ·concorrência na 1.11 instância de juízes comerciantes com o
juiz, letrado para explicarem; mas nunca quereria pô'r um indivíduo
leigo a par de um letrado, de um profissional, para· ter um voto igual.
Quisera que houvesse quem desse b seu· parecer sobre isso, mas
julgamento não. Não quereria que algum negociante que se nomeasse
para intervir f)isto tivesse tanta autoridade ou jurisdição como o juiz
de direito.
'Julgo .que não. é dificultoso introduiir-se no comércio ·o' julgamento que .está. prescrito ou reco~elldado'· pela constituiÇão, dividi rido-se o fato do direito e havendo um jüri"para decidir sobre o fato.
Tem-se encontrado dificuldade nisso,· mas a. constituição reconhece a possibilidade dessa maneira de julgar;.· e se isto é possível
em alguma classe, certamente o é na classe comercial; e se· não é
possível na classe comercial, então digo que a constituição foi ociosa
a esse respeito. A constituição quer: qúe hajâ jurados tanto no cível
como. no crime, considerou isso possível e conveniente; e· se há
conveniência em instituir jurado no cível, seguramente o é nas causas comerciais, porque não ·podemos duvidar que nas classes comerciais há. mais ilustração que em muitas das outras classes. Os negociantes exercem cálculos de negociações; por isso devem ter sua
razão mais desenvolvida, • estão habilitados para essa instituição, e
tão habilitados. se acham que o projeto os acredita para juízes de
direito.
Não me atrevo a propor que isto se faça; mas digo que não seria
inconveniente; e quando vi no projeto os negociantes a julgarem com
os desembargadores, pareceu-me que era alguma coisa semelhante
a isso. Não me persuadi que fosse dada a um negociante a atribuição
de decidir da aplicação da lei, nem ao desembargador a atribuição
de conhecer do fato; julguei que havia alguma diferença que eu não
podia compreender, mas pensando no todo· do projeto, não descubro
meio de con-ciliar com ele a minha razão~
Enfim, o que repugna com a minha razão ·é fazermos de negociantes desembargadores.
Depois de confiar-se que esses juízes novos e com pouca prâ·
tica são capazes de decidir do fato e do direito, querer que os desem·
bargadores sejam auxiliados por esses homens quanto aos usos e
prática do comércio, é avaliar os desembargadores em menos: que
os ,juízes de .1.a instância. Enfim, por todos os lados que considere
o projeto, não posso votar.
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Agora eu desejara que V. Exa. me permitisse dizer: algumas pa- ·
1avras sobre uma questão que, conquanto. não ..pertença.à.. organização·
do tribunal. do.:comércio, pertence. ao- comércio; e tem.· sido anexada
a esta :discussão.
. .. ·. . .:
O SR. PRESIDENTE - ;É· sobre as sociedades ern· comandita?
. O SR; VERGUEIRO- Siin, senhor~ · .:
· -·
'· .::.:
O SR. PRESIDENTE _; Pode falar, visto ;que 'outros :Senhores· já
se têm ocupado.
· ·. ·
· O SR. VERGUEIRO - Não' hei tle rbubar 'n1~ito _te_rnpo áo SEmado.

Çausou-me estranheza. ouvir condenar a·qui a. diyi~ã~ ·.d.os .capitais
das sociedades em comandita, e ·não ·me conformei.ca~·-sem.elha~te
opinião; mas ao depois vi que se tem procurado s.uste~tar e' !~pug
nar isso. A primeira vez que falei não tinha estudado â matéria, .nem
sabia qu~ havia questãO sobre ·,isso:· mas ao depois fui . estudá~la, e
quero dizer ao Senado o modo ,_como a estudei. · · · · ·_· ·
·.
Não andei por· fora, porque desconfio. muito qua~do. se ·tira a
que~tãodo. seu verdadeiro terreno e se quer procu~ar ilaç'ões econ·
seqüência; não, senhores,. fui aó ~ódigo do comércio, abd-o, p'rocurei
o quehàvia relativamente às sociedades, e achei ótítulo 1.5 que diz:
"Das cpinpanhias e sociedades co~erciais." Não me .. parecé muito
própria esta divisão, mas enfim não tratarei disto. Esse título . começa
pelo ·capítu.lo 1.0 que se inscreve-_ disposições gerais; ..;:~:.eu diss~
comigo: "Pode ser que aqui venha alguma coisa.'~ Mas nessas dispo·
sições não a~ hei nada que fosse contra a d.ivisão do capi~al.em. ações;
antes pelo, contrário a~hei estabelecido um princípio qu~: é filho legítimo do nosso dogma constitucional; isto é, que todo pida8ão pode
fazer aquilo que a lei não proíbe;_ lá vem também as convenções
das partes equiparadas às leis quando não "lhf}S são contrárias. Eu
diss-e: "Bem, temos. que o código quis conservar a liberdade da~ convenções; e não tinha remédio senão fazer ·isto, porque seria desobedecer à constituição. e contrariàr a índole dos contratos consenciais,
em que o consentimento entre as partes é que forma à.'lei ~ ~
Depois passei a outro capítulo qu.e trata das companhias ou sociedades anônimas~ "Isto não me pertence, disse eu, porque o ·que
queria saber .era qual a disposição da lei a respeito das:: sociedades
em comandita. " Vi ainda outrÕ···capítulo - disposições. gerais -; e
eu disse: em, estas disposições compreendem todos os outros con·'
tratos que o código não quis chamar companhia"; mas ·aí nada achei
para o meu caso. Fui ao capítulo seguinte que trata das sociedades
11
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em comandita, e também não achei disposição ,alguma proibindo a
divisão do. capital• em ·ações.
São somente esses três. capítulos~'-que· acabo de··me'ncionar, onde
se pode procurar essa proibição, e eu não achei, como já disse; .porém, como ouvi falar numa dispos·ição que vem no capítulo das sociedades anônimas, fui vê-la. Com efeito é ver.clade .que a lei autoriza
a divisão
do
çapital em
ações nas sociedades anônimas;
mas ..o que
.
.
.·
.
. ;
tem isso?
Disse-se que isto era um privilégio. Pelo cont~ário. penso que é
uh,a. restrição. Se o código não fi:llásse hisso entãó ·prevalecfi a regra
geràl da libàrdade das convenções; '•podiam as sociedades div-idir o
seu capital em ações. · :
E o que quer dizer ações? Quer. dizer quinhõ~s igt.J'aiá; cada
pode tomar as que quiser, ou quinhoes desiguais, 'um ·entra_com 1'0,
outro com 15, outro ·com 7 etc. Podia-se· distribuir da forma que se
quisesse; em fazendo-se quinhões.· e dándo-se üm título a='cadà um
1
desses quinhões, pode cada um pos'suir· os que qüi'ser: :· ·
Portanto essa disposição não deu privilégio :'nenhum àS- sôcie. dades anônimas'; pelo contrário fbi Úma restl-ição que estabeleceii;' e
creio que com razão,· porque qual é a diferenÇa que têm as sociedades anônimas de todas as outras' soCiedades? ·É o qüe a pálavnf'diz;
não tem nome, é uma sociedade que se 'formcfsem o nome de :pes.soa
nenhuma. A lei exigiu que· obtiyesseni aUto:rizáção do góvérn·o!. sem
dúvida, porque, o que é banco,'.:Q que é e~trada de ferro, ·conio é que
se enuncia isto? Não é·· necessário 'personificar essas· associações
que têm a seu cargo ocorrer a uma. certa. empresa; aí ·não há Pedro,
nem Paufo, nem Sancho, nem ·Martinho, tudo.desapàrece·tio anônimo;
mas é necessário existir um nome· qt.Je. possa figurar em juízo', qüe
possa ter uma representaçãolegítima; eis aqui porque'é necessário
que o goven1o autorize essas associações. Ora, como eSsas associações não se fazem senão para grandes empresâs, então ·assehtoü o
legislador que não convinha ficar livre ao's empresários dividiro capital como quisessem, mas que devia interessar~se muita ge·nte: nessas sociedades, e pára isso: era necessário dividir~se o capital em
pequenos quinhões, a fim de que pudesse chegar a todos. Este. é que
é o pensamento da lei; é uma restr.ição~; porque podiam resultar graves inconvenientes de uma sociedade ·anônima sem essa distribuição em pequenos quinhões.
Podiam resultar graves inconvenientes, porque na sociedade anônima não há ninguém que seja responsável; há só um mandatário
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que responde aos sócios -pela.sua boa ou má ger_ênci'a,·· e não respo[1de
a terceiro senão
,peloJundo da. sociedade.::·~de· maneira>:que.o$ só_cios.
.·
,,
que. não têm responsabilidade nenhuma, sendo poucos,.doís.-ou três,
podiam pôr. um· mandatário à sua satisfação; ~e quando este não ~qui·
. sesse e,star .pela ·.incumbência que el.es;·.fizessem, .. rerpovê-lo.::_Hst~
vemos . qUe.é ordinário, ,isto:faz-se mesmp_em outras:cat~gorias:::de·
negócios, quanto. mais nesta); e :afinal·podiam abafàr este.'·capital,
·e o mandatária, dize.r:. ''Não tem. capital,· não :sei disto.~e acabou-s.e:: ~
.São pois: muito graves:. os:.i.nconvenient~s.··de não; se· distribuir o
capital por muita::.g.ente. Entendo qu~,são\estas as·;razões que têm
tido o~. Jegi,stador.es pÇtra ordenar isto. ·Porque não· é uma fac__uJdade
que se. concede;; a maneira por .que o. código: se·.explica. não. deixa
livre aos empresári_o.s o dividirem ou _deixar.de~ dividirem o capital;
é, """":" o capi.tc:~L será dividi elo em ~ções. ~c É .p.ortanto ..um: preceito
que ,impõe .aos só.cios .,da sociedade :anônima •. ao~:.<portadore$ de; capi·
tais,para essa sociedade-; ,parece que o código :nem . quis··.chamá-los
sócios.
Ora, quando houvesse a mesma razão de direito, reu assentava
,que· nã_o se podia aplicá-la à.s outras necessidades. Pois·, senhores, o
código. que fez· um, capítulo para .·cada: uma: espécie .de ·s.ociedade,
não declarou tudo que é essencial a essas sociedades? . Crelo . :que
.satisfazendo. eu as ·,,dispos,ições. que. estão. no.capítulo:;,.das ·,disposi·
ções. gerais, e. ao que está escrito de esp,ecial. a .respeito da sociedade em comandjta, you bem. Como anular ou estorvar uma sociedade que se. conforma plena.e exatamente comaJei? A leLdas sociedades anônimas não v.em nada para o caso.
É pois l!m so..fisma o dizer-se que é um privilégio às· sociedades
anônimas ..ê:l divisão: do capital em ações; mas::·é J.fm sofjsma muito
claro, cabe ao primeiro golpe, porque já mostre L qüe isto :não. ·,é um
favor, é antes um:ônus; os privilégios não..se concedemJorçadamente.
Mas, como vêem que por este .lado não podem argumef}tar bem,
vão adiante, e dizem:.. "·A divisão por ações:.é a característica da .sociedade anônima,·,. é. o que faz com que>·ela.
não . S'e confunda;corri a
/
sociedade. comanditária.. " Meu Deus, •que.:característica·'é>essar Pois
a característica não é ·bem clara? A característica da sociedade :anô·
nima . é· não poder existir sem.· a~_torização ~o governo, o 'que . rião. se
dá relatJvamente · à sociedade· .comanditária, e .a característica ~ prin·
cipai é que .na sociedade anônima não. há· pessoa nenhuma que·:· seja
responsável; o mandatário da socie.dade: responde. só pelo capital.
Ora; que maior· característica para uma sociedade do que esta?
'
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Que coisa tão ridícula não é tirar.a característica ·de uma sociedade só pela divisão de seu capital· em quinhões? Emprego a palavra
- quinhões -, porque parece-me que se quer fazer um mistério da
palavra _;.. ações -, que se lhe quer dar um certo prestíg.io, pensase que é alguma coisa extraordinária; não, senhores, são quinhões.
Chama-se ações· aos títulos desses quinhões; tenho 10 quinhões, recebo· de cada um um título que me ·dá o direito de. reaver o dinheiro
com que entrei, e de haver o lucro que houver; não é mais do que isso.
O código pois não ·proíbe a divisão do capital da sociedade em
comandita. Se tivesse proibido, o teria ·feito. no capítulo competente,
porqúe quando quero estudar o que é sociedade . em ·comandita, não
vou ao capítulo das sociedades anônimas; e ainda por uma irregularidade, por falta de método devia estar lá num capítulo diverso, mas
estar expresso o que não é permitido a outra sociedade; mas enquanto não está expresso, hei de dizer que as disposições diretas
para a sociedade anônima são também para a sociedade em comandita?
O SR. MONTEZUMA- Não.
· .. O SR. VERGUEIRO- Com efeito não posso conceber com que
raciocínio se possa fazer ampliação, que me parece ser inteiramente
arbitrária e insustentável. •
Por esse modo de refletir há de se dizer também que as socie·
dades de firma coletlva ou de firma responsável não podem dividir
seus capitais em. ações. Senhores, uma as causas por que tenho
prestado atenção às opiniões que têm sido emitidas na casa ·a. res·
peito desta matéria, é que infelizmente tenho uma sociedade que .
não é em comandita~ todos são responsáveis, mas ·o capital está divi·
dido em ações. Os indivíduos· que fazem parte dessa sociedade en·
traram com capitais muito desiguais: então para evitar uma escritu·
ração muito complicada, disse eu: "São tantas ações." Eu pensei que
fazia a coisa mais inocente do .mundo; mas ·surge agora ,.que isso é
contra a lei, que é a característica das sociedades anônimas! Ah!
Infelizmente me servi da palavra - ação -, o capital. será dividido
em 300 ações. Pois que inconveniente há nisso? Eu· não vejo, porque
a sociedade tem nome, esse nome é responsável.
Senhores, parece-me mesmo que quando por algum meio se
pudesse entender que havia essa proibição, se devia fechar •os olhos
a isso, porque era uma proibição inteiramente caprichosa. Um nego·
ciante em satisfazendo às regras gerais que estão estabelecidas,
nada mais tem a fazer, pode classificar e distribuir seu capital como
,.]'

754

quiser; o negar-se às sociedades ·em'ú:lorriândita: ·o direito ide dívidlr
seu :capital·erri ações, nésté:ja'ndár'havernos 1de~ir'-até''o'páfficularqúe
negocia com 'aquilo. que· 'é 'seu; defermfnari o modd·· 'põf ':que'' há de
fazer sua escritura'ção etc;· :
:,; ' ' ,. :·,í
:Estou vendo que se 'pégá' ·o· capricho: de ·se-negár. às'' sociedades
corifanditâiias ·.o direito d(f"dividir seü··cap_itar ém cquinhões . passa
pàra , as: outras de' firma r.espohsáveJ, . e há :de passar 'também; para
os indivíduos.
.·; ·:. ,
. . .. n ·. ,,
·Sehhores, é necessário ;que ··esta tutela quê o gdvêrno· exerce· não
se adiante muito'; ·quanto mais sê:' adianfa,<:pror\ 'Deixémos'·:Jibe'rdade
·ao comerciante: á constituição ·foi ·muito· alheia; não:vâmós:agorà 'qu~
rer exceder em sabedoria à 'cdnstitliiÇão-·e·"aos juriscon'sultós 'quê se
têm ocupado destá matéria/querendo' àg'filhoar () V'õo\-qúé' varrecebendo o desenvolvimento dós capitais·.
,'' ' - ~ ·: : ~ '
...
· Eú penso que 'talvez estas idéias :foram , concebidas · por uma
impressão· desagradável, poi"' um fato qÚê se ,;reputou perigoso, foi
uma coisa a que se chamou febre da praça.
Quando eu cheguei ao Rio de Jaheiro·encohfrei muita-gente·assustada e· disse-lhe: .;_ De quê se assustam? Isso nãõ é febre, ·não é
nadá, é um corolário dos .grandes· e extraordinários ·favores· que o
governo concedeu ao bancô; -~Disse-lh·e, que se entrasse com vi'nte
se lhe dàriam qUarenta, que'"p'odia emitir o dobro. A vista disto, podendo este· banco ter em caixa todos ·seUs capitais, :conservar o seu
crédito· e, ao mesmo tempo girar com 'ó -'dobro, por força· as ações
haviam de render muito. Isto 'era um discúrso. que' o'córria repentinamente. Qual foi a razão dessa: voluntariedade da c'ontribuição ·para
as calçadas desses 1O%'? Págou-sé tão volunt:;1rlamerite como se paga
a taxa das barreiras; é necessário passar pela estr·ada, paga-se ·de
boa vontade a taxa; ô mesmo sucedeu·.aqüi; convinha obter ·aÇões,
pagou-se sem dificuldade a contribui'Ção, todos as queriam possuir.
Qual foi a razão por que houve -esta facilidade? Seria· prestígio, ai·
gum ·encanto, alguma outra coisa? Não,· senhores-;·: é úma conseqüência natural de entregar-se .a casaS/OU c·ompahhi'as ·de ·comércio
o dobro do dinheiro que elas têm para negociar~ Se os bancos que
havia negociado com aquilo qu,~ era seu, àssim mesmo ·tirarâm lucros, as suas açõés cresceram,':'co~o a réspeito· destê não se supo·
ria que haviam de crescer muitíssimo? Eu' admifei~me mesmo ·como
não subiram a mais; comparando os bancos que rião 'tinham a facili·
dade de emissão com este banco que a tinha para·emitir o dobro do
que possuía em caixa, admirei-me de que as ações ·não subissem a
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muito mais ..Isto foi .o que causou umaimpressão muito forte, mas
se se examina.sse a. co!sa.. atinava-~.e ·.l()go, >com t::la: pe~soa ~u.e. ~e
pertence . entrou . neste jogo: disse-se: ::'.Oh .lá, Fulano .está . metido
nesse jogo!" Eu disse: "Poi.s Deus.
~ntre também· na. ·r.~.P~r
tição desse . pão-de~ló quE3. ~e deu àq~el~s. que entrassem nesse negócio. " Não m.e assustou _:ter ele. entradq; eu não go~t() qu.~ .· :111eus
.filhos joguem, :ne.m tenho nenhum.. que.:s~ej,a Jogador; mas a,quilo
.. ... não
.
era jogo, era um cálculo até certo ponto seguríssimo. Senão,
digam·
.........
...
...
me: os . bancos anteriores
não
tinham
faculdade
em
emitir,
e
.assim
. .
.
.
.
.
.
.. .
' . . ' ··'
mesmo as suas. ações cresceram de. valor e não pouco: como não se
devia esperar· que_as deste subi~sern .fT!Uito de ,yalor;? De fªto, logo
que .se lhe, concedéu a emis~ã() ~i.nham
valor m,uito maior'~~ que
apresentava o seu càpital nominaL S.e se quisesse indagar bem havia
de ver-se que 'êsta chamada.febr~ era· uma .co~seqüência·~~cessária
da exuberância,.dos .fav()res qu~ se conc.ed.~ram .a· ~st~ bancq_~ Isso
causou tanto terror que não se quis averiguar ~em a causa d~sse
fenômeno.
Mas diz-se: "não _se consintam mais sociedades desta natureza,
que dão cabo do banco." Não dão: os n.egoc_iantes .s.ão muito _caute·
los os a este respeito. ~e eles. reún~rn. sopiedad~s •. não é para.sangrar
capitais· aí por fora, fazem para espalhar ~capitais. Enfim, hª ·firmas
que são responsáveis; e~tas .firmas mer~_ce.m cr~dito, Olj ·f'lãO?: É o
que .o negociante.· procura s_aber; .se a firma responsável.t~m. c.r~dito,
negocia com ela, se não tem, retira-se·, .não é preciso e:;tá-los :tute·
lando. Principalmente a c.lasse mercantil é a que menos p~eciªa de
tutor; o lavrador ainda precisará. alguma coisa, mas o. negociante
não. Se as firmas que ~e.apresen~arem tiverem crédito, há: de h~ver
concorrência, hão de ter muitos fregueses: se não tiverem crédito,
acabou-se, não é necessário que o governo intervenha, nem, . a meu
ver, pode intervir. de modo nenhum.
•
Por isso, desejarei. que esta :Questão fique bem elucidada, visto
que se começou a.. tratar.. disto. Primei·rarnente cómeçou~se.:dubitativa·
mente, depois passou-se a afirmar que aAivisão do fundo em::a.ções
é um característico ' das sociedades anônimas, isto .é, das sociedades
que não têm. nome. Pode-se. comparar urra coisa com o~tra? Já digo,
isso nas sociedades anônimas é uma necessidade .que Joi imposta,
um dever .que foi estabelecido; as sociedades an§!)imas não podem
obrar de outro modo; não foi restrição às outras}ªpciedades, nem o
podia ser: não é ali que se há. de ir procurar restrições lá por;infe·
rência não sei de que.
·

o··ajude;.

"

'

.

.

' !

'

•

,-

''

'

..

'

.

'

.

:·

'

"

'

'·'

"' '

'

'

'

~

'.

. .

~

'

'

'

••

'/

•

'•'

'

'

'···

~.~

.

''

. '·•'

'

,.

..

'

•

~.

' ,.•

·•.

-

um

'

'

'

.·.

'

756·

'"'

.•

'

'·

'

-.•.

·-·'

· . ·.O essencial da s.ociedade; anônima é não ter,•. ~nome, .dividir por
este< ou .por aque_le ·modo ~o seu capital .não é •.da :essência i.da ·socie~
dade. Convém. à essência ·da<sociedade, por. isso:: .a lei lhe:.·Jmpôs
essa .obrigação;· mas não .proibiu que "0 mesmo .fizessem as .outras
sociedades. .
. : , .. ·..
.. .
·· ·· < ;_~:.- .'~ ....
:Tenho dito o modo.- por que estudei a lição,. e as~cooclusões.:que
tirei para·:mim .são evidentes;. assim pomo .p·ar.a os:: outros: também
serão as que'tiraram; ·
· ,...:... ·
.· · .. : ·: : · . , .....
·O SR; PRESIDENTE. (depois. ·-de uma pausa.) :·~···Não havendo
mais quem· peça.a~palavra voU.pôr.·a votos;· ·
:·, ·::. ':·
·
-0 SR. HOLLANDA. GAVALCANTI ~.Peço a paiavra·;
··~o SR. PRESID~NTE,~~· J~m a· palavra.::
.. . . : ..
O SR~ HOLLANDA CAVALCANTI::~ Está ·e·m 1:.a;discússão?· ·
.
.
..
O SR. PRESIDENTE ~.Sim, senhor. .,.
· O SR.· HOLLANDA CAVALCANTI·-- Eu .tenho~ uma razão muito
simples para votar contra o;projeto:·:Presumo.·que·ainda:quando ele
trouxesse algum benefício·era tão:pequeno que não valia a.,pena. pre~
te ri r outros. negócios que .porventura V~ Exa. tenha .. na. mesa·· para· dar
para ordem do dia,· que podiam ainda ·:ser tomados em consideração
nesta sessão. Mas·além desse. princípio geral·, eu entendO' que ele não
traz vantagem alguma, salvo· se s~. quisesse .entrar.~em umaJndaga·
ção·, em um inquérito sobre os. defe'itos:·do código do: comércio;<se
se.~quisessem reformar tais ou.: quais;: .Isso .. seria .por muito· longo;
duvido que pelo simples debate, sem o exame de uma comissão, pu- .
déssem.os concluir alguma coisa de.decidida:mente):tàl1tájosó. ~ ·
-. Verbi. gratia, eu acabaria c.om todos·:.OS' tribunais do comércio. Do
códi.go
do comércio aproveitaria
alguma c.oisa;.·mas quanto·. aos tri.
.
bunais acabaria. com .eles, porque eu· não.. vejo, Sr. presidente, que o ·
comércio e o· país em geraLpudessems'erimelhor servidos·do que sen~
do suas causa·s .julgadas em: primeira ::instância :.pelos: :jurados e·.:juízes competentes, ·ou de direito ou. municipais (de;.·direito. ·seria melhor), ·e em segunda pelas ··relações. Entendo que '.o_s .jurados :eram
mais próprios, mais habilitados :do que o.s peritos atualmente existentes .. Eu .não sei se estou bem: informado, o nobre· ·ministro e ou~
tros membros da casa. melhor o saberão. Quem são os peritos .do
comércio? Por quem· são eles nomeados? ·
· ' .
: Dizem-me que p.or estes lugarejos. ·qualquer pessoa· que tem al•
gumas relações. com .membros do.tribunal:do comércio.institui~se.pe·
rito, -~ que assim as causas comerciais sã.o muitas· vezes sujeitas ao
exame. e informações de pessoas ·incompetentes, com prejuízo da
\ ~"
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.massa dos cidadãos que poderiam noS''mesmos. distritos· entender
muito melhor destes negócios. Não sei se isto é ~xato, mas dizemme que
Eu tendo uma causa comercial, entenderia cjue havia de
ser muito melhor. garantida sendo :. submetida ao ·conhecimento de
certos cidadãos restritos que constituem um tal ou qual júri nomeado
na forma das. lei:s. Não digo que o tribunal· não pudesse ter uma tal
ou qual ingerência na habil'itação destes·· jurados; mas para designar
quem hão de ser os peritos do comércio, e serem estes peritos quem
há de habilitar-os juízes.para o julgamento, e: depois. ir isso com recurso ao tribunal do comércio corrr: dois ou três :·desembargadores
adju'ntos, como aqui se apresenta. : . • não. vejo vantagens. Ou deixe·
se como está, que não. está bom,· ou. faça-se .alguma ·outra reforma
mais simples, mas não a que está neste .projeto, projeto: em que não
vejo nenhuma vantagem para- a administração da justiça.
Não sei se ~me· expliquei .nos· termos convenientes acerca desta
minha dúvida; mas:quando ela ·não ·seja fÚndada parece.;me·que vigora
o princípio geral de que a discussão sobre este objeto tem de pre~
te rir outras discussões mais i~teressantes. O. favor/que daqui.:possa
vir julgo-o muito menor do que· aqueles. que podiam ·próvir de outras
discussões com que a casa se podia ocupar. Por. isso voto contra.
Não havendo mais quem peça a palavra, ·julga-se discutido _o
projeto, e saindo da sala o 'Sr. ministro, é posto à votação, e aprovado.
Entrando novamente o Sr. ministrai entra em 2!1 discussão o
artigo 1.0
O SR. NÀBUCO (ministro da justiça) insiste, respondendo.- aos
precedentes oradores. nas razões que produziu na Câmara ~dos Srs.
Deputados e na sessão antecedente para justificar o projeto que se
discute. Sobre a questão das sociedades comanditas, ainda diz·.que o característico da sociedade anônima não consiste em não ter
nome, é preciso saber porque ela. se, chama - anônima -; ela é
anônima porque é ·de ações, ·porque a açã() aí significa tudo, simbo·
liza o· interesse de cada sócio; que em conseqüência as ações ·cons·
tituem um característico dessas sociedades; ·que por esta razão os
jurisconsultos franceses, qualificando a sociedade comandita, dizem
que ela é mista,. e participa da natureza da coletiva ·e anônima; par·
ticipa de coletiva, pela responsabilidade indefinida da .firma social;
e participa da anônima, em razão da divisão do capital em ações; que
não é indiferente essa facilidade da divisão do fundo social em ações,
tanto assim que em. França, aonde essa faculdad·e~'existe, foi grande
questã·o em 1830 se essas ações. podiam ser aoiportador, se·ndo pela
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n·egativa Pefsil e Dupinainé, cujo .talento superior é· geralmente:.re•.
conhecido, e foi· a:questão resolvida pela :c'orte real :de. Paris afirmati-.
vamente, pela.·razão de haver o art. 38 do código·.autor.izado a·:divisão
em ações sem distinção de serem nominativas,_ ou. ao portador, ex;;.
·primindo;se o dito: artigo. pelo advérbio :._ tálllbém. - em referência
às anônimas, ~ pc>r: conseqüência pela.·mesma~forma.porque a:estas
é concedida .a .divisão; não.· podia ser outra a:resolução da .questão
que estav~ no domínio ·dos. jurisconsultos.• e não::do legislador, :como
não pode· deixar-de. ser contrária entre .nós:a resolução -da questão
tratando-sedo· ·constituto, ·e . . não de constitu:e·ndo. Que não tem·- .razão
o nobre senador· quando' pretende que. na título. do. código respectivo
às sociedades comanditas não .havendo· proibição esta se não.: pode
subentender, porquanto o legisladOr tratando em cada capítulO ·de.
caracterizar cada :sociedade, nesse capítu_lo :devia dizer· somente ·o
que cada· üma era, e não, o que ·não era; que cada uma podia, .e não
o que não podia; seria preciso duplicar, triplicar; multiplicar O:· volume
do código se o legislador tivesse necessidade de declarar,:,tratandd
de cada sociedade, que a ela não era· aplicável· aquilo qüe caracte;.
rizava as outras .. >
· '
·
O SR. MONTEZUMA - Sr. presiente, é ousadia-minha· pedir:,a
palavra para fazer algumas· reflexões relativamente ao projeto:·tr'à
questão em que se acaba de tocar, isto é, a questão sobre a.:·,socie~
dade em comandita, depois que o nobre ministro da j.ustiça.com.tanta
lucidez sustentou\() projeto e desenvolveu sua opinião relativamente
a esta espécie de· sociedades comerciais·. :Mas, em uma das sessões
passadas, perguntei ao nobre ministro· qual a sua opinião a respeito
das sociedades em comandita, e declarei que aderia à opinião ·do
nobre senador pelo Rio de Janeiro, que havia suscitado esta ques•
tão na casa quando se discutia o orçamento do império; ora, não· tendo eu nessa ocasião desenvolvido a~minha opinião, e tendo o Senàdo
hoje tomado em consideração': esta questão, parece-me que devo pe;.
dir licença a V. Exa. para dizer alguma .coisa a respeito dela, começando por expender algumas. considerações acerca ·do- projeto.
Eu, Sr. presidente, não tomei parte na discussão do código• do
comércio, não pertencia então a nenhuma:das câmaras; mas sempre
entendi. que tínhamos necessidád~ de· um· código desta natureza,
por isso que servindo-nos de direito subsidiário· os códigos das outras nações a legislação a esse: respeito· ~e achava.no estado o 'mais
incerto que é·possível, de maneira que nem os aávogados tinham·a
mesma opinião. a respeito das questões do comércio, nen;J os tribu.
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nais a tinham; uns .seguiam a legislação subsidiária da Espanha, . ou·
tros da .França,·outros da.lnglaterra, ,cada.um.seguJa!.seu código espe~
ciál. Era portanto necessário termos.· uma legislação, e .essaJegisla~
ção nos deu o código do comércio. .
·,. ·
Se acaso a instituição dos tribunais do comércio. podia ser posta
em dúvida quanto. à sua utilidade na ocasião em que se .votou o ·có·
digo comercial,. hoje essa ·dúvida não pode mais ter..Jugar, isto é, a
experiência tem mostrado que os tribunais do comércio, que a algu·
mas pessoas parecem pouco úteis, talvez. mesmo: prejudici~is, quan·
do se tratou ·dessa instituição, hoje .··são . . inteiram.ente· úteis, e .não
convém de maneira. alguma adotar-se o princípio. :da sua extinção;
Por isso não posso conformar-me com a opinião: do·:.honrado senador
por Pernambuco há pouco proferido.
·· :
·Nem mesmo, senhores, .seria fácil hoje entregar ·.o julgamento
das questões comerciais a.. jurados; seria. preciso .:então adotar-se a
legislação inglesa, isto é,· os júris especiais; mas o· Senado pode
bem conceber as dificuldades que se encontraria todos .os.. dias em
organizar . esses júris especiais, .e tirar deles um ,julgamento fundado ou razoável; os recursos seriam constantes, e as· conseqüências
seriam muito prejudiciais ao comércio· e à sociedàde,·em geral. Portanto, hoje· não é mais possível adotar-se o princípio do honrado
senador pela província de Pernambuco.
·.·.~
Mas devem ·OS tribunais do comércio continuar no estado em
que se acham? Certamente que não. Creio, se.não me engano; que
os tribunais do comércio hoje. existentes não se achavam organizados por essa forma no 1.0 projeto apresentado às. câmaras; a organização era diferente, dizem algumas pessoas que .aquela organização
era mais conforme ao que se vê em outras nações; e creio que posso
asseverar ao Senado que este .projeto aproxima os tribunais do comércio existentes àquela primitiva· organização. Por isso.·· creio· que
tenho fundamentado a minha opinião. aprobatória do ·projeto. ·,_
Não julgo que possam proceder as ·dúvidas oferecidas· à consideração do ·Senado pelo honrado membro pela província de Minas
Gerais. O nobre senador me parece que ·encarou.. ~o projeto, não "só
como um projeto de reforma, mas· tão explícito que nada màis. resta
a fazer, quando aliás o projeto só contém ·OS princípios. cardeais. da
reforma. Estes. princípios cardeais hão de ·ser desenvolvidos ·pelo
regulamento do governo,. que,. conformando-se·· com a prática e ·as
exigências públicas já manifestadas, há de completar então ·a ·.re..
forma.
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Portanto se o nobre sémàdor hão qüer de>niarieira·algümâ.auto~
rizar o governo para desenvolve·r:'os prh1êípio~:Fêardéais ·do''p~ojeto;
então creio qüe deve vota.r ·cOtitra;· mas stFo ·nobré''·seriadof'qü~r dar
essá autorização ão governo,. pode ficar certo ·de que ·o: d'es'envôlvi~
menta dos princípios: hã de ser inteirarriérit'ê •de· ac·oréiô com ·âs: éxP
gências públicas·:··porquanto o que·é ~ue'-diz.o:a·rL 1~o qu'e· se' discute?
(Lê.)
~ · . . ·. ·· : .
. :· · :· .
:· · Este artigo tem. conexão com: o art. 3.0

(Lê.)

.. :'

. :neste art. 3.0 . nãO tratamos. agora:porq~e ~ão e~tã em dis~~ãsão.
SR. VERGUElRO ~
2~~~- parte .. · - ·....·
· · ·: ·:· · ;,·_ .. ·

o

VeJa 'a

O SR. MONTEZÚMA -.Lã-vou. Tratar~i tão-somente-doart. 1-.0
cujo desenvolvimento yem a ser~ (Lê.)
.
..
. . ,Senhores, _não é possível que se obre diferentemente. Note-se
que ·,se as questões oomerciais são: símpHces 1 :enquanto_ se. conside·
ram quase todas questões d_e fato,· todavia há-questões complicadas
no comércio, e essas só. po_dem ·dizer as ..mais ..compiicadas :da ·ju.ris·
prudência. E poderemos dar uma razão: todas as questões de direito
com~rc_ial são fundadas, gerafmente falando, na·:boa fé; e V. Exa. vê
que,. quê}ndo se trata de avaliar:.um fato pelo lado da boa fé·, a juri-s·
prudência que tem de ser aplicada não é de direito estrito; funda~se
em granâe parte no princípiode equidade et aequa et bono.
Ora, para avaliar este princípio de uma latitude imensa, não se
pode dizer que seja habilitado todo aquele .que não tem hábito de jul·
gar; para dar inteligência, a artigos que se combinam uns com outros
só é apto aquele. que está habituado a dar essa inteligência, a serviço
dos princípios· da hermenêutica;.e esses princípios não poderão ser
observados por juízes que: podemos chamar. nesta ocasião juízes de
fato. Por outros termos, o. que diz o artigo é que -os tribunais do, co~
mércio tenham auxiliares jurisconsultos, _e-que as causas sejam deci·
di das por jurados especiais .. ·Sirvo-me: deste. termo - jurados espe~
ciais. ----. por me~ te_ r ·_lembrado há ·pouco_ da legislação· inglesa,· a qual
se não adota ·os tribunais do comércio, adota contudo os. jurados es·
peciais. É isto· o que diz o projeto.
O SR. VERGUEIRO - Em sega~çia ·instâncla? .
··
O SR. MONTEZUMA .....;. O honrado .membro lembrou-me ·agora
uma das razões mais forl:es com. que se •.pode sustentar o ·projeto.
Por,isso· mesmo que é em segunda instância, por isso-mesmo .que a
causa tem de ser definitivamente julgada,. é ·-que o· fato deve ser tão
bem apreciado e a lei aplicada com tanta exatidão que não resulte
"
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· prejuízo 9u dano a .alguma das parte.s. :A.· segunda instâncí.a qeye ser
o melhor. que é . possív~l .organizada.
. .••.
.. ·
.. Demais, o. que· p~~t~.nde o. . projeto.•. ~egurydo o_. qu.e., entend~_. ·d~;
vistas e intenções do seu nobr.e autor, é faz~~ com_ ·que. a;;refQrma
não ofereça um .verdadeiro .salto.-N.ós estávamos . aco.stumado.s ,a ver
a 2.8 instância dos tribunais do com§rc.io .ser toda COTl1PO~ta.de juJze.s.
letrados;· ora, para fazer a reforma e tirar a· 2.8 instância totalmertte
das mãos dos juízes letrados, e entregá-la·a um júri.. especi~l. haveria
urnsalto, e_ esse sàlto poderia 'ser mu:i~o preJudic.ialà ju~tiça ou
eqüidade das decisões dos tribunais do. comércio .. P.or isso 'u'n~m-se,
agregam-se aqueles juízes letrados: que são indis'pensáveis'para explicarêm'as· ·questões' e càn'correrem com ·o seu ·v'oto para o t5'orn jul·
gamento; ao mesmo passo que· se nãO' tira âe tnaneiraalg'um~ aos
jurados especiais o direito de decidir das causas; ficam . eles· ·com a
maioria necessária,· mas fica também: :.o· tribunal com . a ilustraçã<l
precisa ·.para poder~ julg.ar bem. ·Onde pois O· inconveniente?·.. · · ·: :
Se pode· haver inconveniente é·que, como disse· o hon'rado' mem;;
bro, uns hão de ·estar sentados de casaca ou fraqüe e outros de·beca;
mas aqueles que atendem muito especialmente pa1·a esse objeto;·p·o~
dem fechar os olhos para não verem· à vestimenta dos juízes~ . >
(Rindo-se.)
O SR. VERGUEIRO - Só fechando os olhos
O SR. MONTEZUMA """""':' Se o .honrado membro me desse .licença,
eu diria que a população já está preparada para· este modo de encarar; o que vê o honrado membro no conselho supremo militar?. Não.
vê. somente fardas, vê também becas, por conseqüência não é .coisa
sui generis, isto é, não é uma anomalia, nem o primeiro ·ensàio que
se faz dessa natureza; e se ac.aso o ·honrado membro me quer ·continuar a sua benévola licença, eu· direi mais que há menor utilidade
em que o conselho supremo militar tenha desembargadores do· que
os tribunais do· comércio juízes letrados .. Portanto; se. o· honrado·
membro ·quer levar seu princípio a toda sua .amplidão·,-,deve propor, a
revogação do que já· existe, e hei mencionado, porque é o mesmo
princípio, princípio. antigo de nossa antiga e moderna legislação .. ·
Senhor, creio ter. justificado o· meu. voto em· favor· desta parte
do ·projeto. "A forma do processo para o éxercíciô desta nova··. jurisdição será estabelecida pelos regulamentos.do:gOverno." ·· ··. ·
Senhores, se. acaso o honrado me.mbro não·,fosse·,jurisconsulto;
e jurisconsulto tão distinto como o considero no país, eu ·lembrarlhe-ia a proposição seguinte, e vem a ser, que é do modo por que. se
ó
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prpcessam.:-·as.~•. caus.~s.; que::muitQ :depenc;fe ... a ju,s~içª1·:do"' julg~n:t.~nto.
O nobre senador; ·~:ab.e ·,que' :qlJanqq os juri.scoi)~!Jl~os:: qq~s.i,.derar:an:Ic~
fo.rma::dP..:proc~.sªo~·l!rt:Ja;x,eqni.ãp dé;,precei.tos.!i.r,~teJr~mente de.:,d!.reito
público·, que; .nãp,.podem; d.e JPriJla, alguma·. ser,; .~lte.ra.q()S·i tiveramjoqa.
a razão, porque é em regra geral :da man~ir~i,pôrc::que :Se)prqc.~ss~,:'.é:
das regras prescritas para .o ·P.roc.ess.o :,que ... dep.eJ)ª~' ·m~ito;;a; imparcial.: a.drn.in.is.traçã.o da justiç.a~:;e ·:Sã.Q essas".regr~~: :_qu_e.··h.~o. ~e·: ªe c exami.nadas e .adot~qas· c.om :tod~ .a ·madu,reza R.elo ,gpvemo·.~· Se :C> h.onrad.Q
rne:mbrÓ n.ão ._qo,nfi a·:l)a J lusÚaçãp ,do governo :n(;lsta parte,.· ;pode r:~~g~r
seu, .YD:t.o;·_.m.a&:·E:}(;I :•.QUe :.-c.Pn.ti()~·dey.o votar :dif:e.rentemente.:: ,..·:: · :1 :·; ;_1 ::· ~:.:·
< .·Q:,SB.
V~~G;t!l;lr:tQ~~<Qu,anclo
o .:prinç~pio
é mau?·. :<· '< . ·.;::· ·:
'
.
.
.
.
,: O SR ·JMÇ:)f\JT~ZUMA;~ :DJz Jkhonrado •IJlembro ~:t§: um ··pr:incíplo.
m~u:; ".: .M_a~; senho~es, .·.C.QrlJO·. f~ríamo.s .nós ·:um• regul:amento::~:dessa
n~tureza? .cor:no. ::J~ qqe. ~::Poderíamos .·prever ·todos·· os caso.s? ·:Como
poderíamos:·exam~:nar,. tu:do··aqu_ilp que a ··experiênci~ tem:·l)ec.~ssidade
de oferecer nessa.oça~iãp.:para se e~tabelecer .o proeesso?.Nã,o seria
isso de longo trabalho, talvez co~fus~Q: par~·: nós, .entretanto que· ..é
de fac.ílim~ ~~xe.cução.·.para:·o :gov~rno?~,~u ·n.ão .. tenho nesta· parte nenhuma dificuldade em dar autorização ao governo.
·
·. E; Sr .. pre.siq~flte; t~nho dito dua~·ou ~r.ês vezes/ para mill) :a .:questãçl da autorização: é: u..ma: .gu_E!stão ;qe Jana ..caprina,. não. vale um c.eiti I;
e.; paré:i satisfaz~ r :e ··:so.~.~~g~r. minha .. cor:tsciência.• olho para,todQS os
ministros;· de~de ql:Je:.,~?<ist.e ..forma: dE!.. ~governo ·.representativo~no
nosso país;·. todÇ)s,,,.,de<d!ferentes. opiniões,: er:n diferentes .~ppcas,
mais ou menos exageradas, mais· ou menos exaltadas, mais :ou me~
nos· crític.as, . tpdq~ ere·~..:Pediram. a~tpri·~~ções·.· ~odos: .eles obtiv.e.ram
a~toriz.ações, todgs. . .ós.:p~rtigos as têrn :concediqo. Ora; se todos t~m
obrado por. esta .'fon:na, com.p 'é:, que hei d~::querer fazer~me· sing~l.ar:
negando: tais- autorizaçé)es? .Ou.ando .o.. gQ~e.rn() :não ·f1le· ·m.erec.e.:. con~
fi.ança, então sim;: .mas: ,ninguérrt creiª· qpe ..~. porque· entendoiqu·e: .,isso
é.um princípio)nconstituciona,J;.· he!: dE! fal,ar corn·franqueza. ~ãq . dqu
autorização Pc:>.rqLJe não.··çonfio. na adm.inistraç~o. Não hei de ~s.ar:
de tricas e alicantinas dizendo que a constituição não permite isso.
É.uma. sutiiEl'!.a;·:·· e, entãq !embrar-rne~ei da ~en~~nç~ .·~e· Petrarca::;
. •· .A const!:tuiç~o n~ão rne.:{IJ1pôs a: 9brigação, de. sernpr,e. legislar
p~r mim, m~s. ~arnbé~ .:pOr· fq!JE!Ie. que. autorizo, para iss.o; .·muito ~pri.n~
'

.

'

'

.

'

'

'

.

cJpa,lmente.nestes:O,bJ~!os..;

·<·· ..... · .•.·~· .. :
·.. :.·.-·.:· .· ;· ..-·
.:•>.·. -.0 nobre se.r;~ador ·perdoe-me· QUE! .. eu. ·.dig.a,·O .·códJgo,.do· com~roiQ
foi feito pelo corpo legislativo? O _corpo legislativo votou-o. corn. ·cp·
nhecimento de .causa ·E!Ill todas :as 'sua~. partes?· · .
·· ··
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O SR. VERGUEIRO - Não tratei disso; ·não tratei d~ ·autoriza·
ções ou não autorização;' tratei do que ·está estabel'ecido. · . . · : ·
O SR. MONTEZúMA...:.... V. Exa. tem' ràzão; ·eu· é> que queria ·responder a um discurso atrasado de V. Exa~. ·e não tendo outrâ ocas i ao
de o fazer, abri este parêntesis. (Riso.). ·
O SR. VERGUI:IRO ~ Está bom.
··· ·· ·
. · O SR .. MONTEZUMA _.;.. Por isso; Sr. presidente, eu estou· per·
suadido que o projeto merece a aprovação· do Senado. O govercno
há de dar~ihe um desenvolvimento que há de satisfazer às 'exigên~
cias públicas, e se. não'.satisfizer de todo,' nôs faremos uma nova
reforma daqui· a 5 ou 6 anos. Isto não e· extraordinário; .:asnaÇõe~ as .
mais ilustradas fazem sempre com cautela as refórllla·s,. ·hbje dão
um passo, amanhã outro, e assim por diante. Ninguém mesmo· póde
dize.r o· que é perfeição. A legislaÇão depende das cir.curistâ·nciâs
peculiares do país, a perfeição ·para nós pode ser que não ·sejá para
outro povo. (Apoiados.)' Havemos de ir indo; assim, hão há nisso :.o
menor erro nem susto; (Apoiados.)· ·
·
Sr.· presidente, eu não quero demorar o Senado, cheio. que se
deve votar hoje. . .
.
"
O SR. VISCONDE DE ABRANTES ~ Falta o melhor· para votar.
O SR. MONTEZUMA...:... Não há número? Pois fiqúei desanimadO~
Sr. presidente, o honrado membro~ senador por Minas: falou nas
sociedades em comandita. Eu disse ·ao princípio, qué depois ·do que
se tem ·dito no Senado, depois dos discursos dc{ndbre rninistro da jus·
tiça e das luminosas opiniões oferecidas também à consideração do
Senado pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro. pouco há qúe dizer~
Nem ·eu pretendo sustentar mais a questão,·o' meu fim prinCipal é·,
de passagem, tocar na questão e oferecer à consideração do nobrê
ministro algumas coisas que me parece que devem ser tomadas em
consideração pelo governo· durante o intervalo das sessões, a fim
devêr se se deve fazer mais alguma coisa relativamente a este gê·
ne·ro de sociedades para que fique· completá ou melhor 'do que se
acha.·
t minha opinião, corno já disse ao Senado,· .que a··sóciedade em
comandita no império do Brasil, segundo a· legislaÇão· do código do
comércio, não aâmite a divisão do seu fundo ern ações, e não admite
porque quando o cóâigo trata da sociedade ém comandita não está·
belece este princípio, nem de um modo facültativo;::nem de um modo .
..,
·~··''
)
imperativo.
Como esse capftulo não tem por fim senão caracterizar aquela
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·~~qi~.d~d~, tu9() qu~nto ali. estª devç-se,1 po_n~iq~rar e)(atal)lente o ca·
r~t~LPes~li~r,~a:.·.soci~c:f~de que .o legisJaclp~ teye.ern '{ista .d~s.cr.ever.
Nãp:_P.,ç,g~_mos: i r pro9ur~r em 0t:Jtros capítLil'os .disposições _qu~ sirvam
para .c'aracterizar ·a. sociedade em. comanditél,. porque .se :tosse· essa
a :m~~t~~-d~ legislador, estou. inti.~amente persuadido:.de,..que.cdescr~
vêr.ia:ne~sa.c.apft~Í~-·-_.a ~ociedade--em·· co"mandita, ;e.··.não· .faria dá. 'sociedade . . em .com.and!~~:·:.uw.· :capf~~lo ~espe.ciaL ,,Não' quéro:. diz~ r :QUe: a~
·regra~ ger~is ~s!a9~t~_c:!das. para.. as .socied{ld~s :e. cqmpanhlas de
comérc,Io .não.. poss.a.r.n ,_ser aplicáy,eJs·à. socieqarJ.~ .em. coman.dita; ,OãQ,
não. seriaJaz.oáy~J: m~~:· nãq. se .Pode dizer d_e :moc;lo· ?lgum que :~quilo
que o legisJador ,,estabelec.eu parª as ~ocieda~e$. ªryônirnas ,é admlssíyel._pá:r~ ;!t~ ·~óc\~~'a·~.~~·-~m- ·.Ço.m~a~dita; porque -quanqo t~àtou·· :·da
sociedade:.~~,9.nimanãq; f~z oLJtr.~: C()isa .ma.is 9o:·.que _descrever esta
espécie .. de. sociedade
que -descre~eu
. as ou. .. .
... pela.
.. ..• .....mesma. .,..!formá por
.
.
.
tras espêcies., de, participação,. em .nqme coletivo etc; . ...
· · Não ..tendo :Pois àjegislado~ .permitido a divisão· do fundo sQcial
em aÇões,
mim. é· líqÚido ou. provado que. a. rn~nte do legislador
tais. socied~d~~~nã9, pudes:ser;n dividir ~ss.e fundQ em aÇ.qes.
foi
E quando eu. vejo, Sr. ~presidente, -:tu,do quanto::têrn:.: ~itQ os homens
mais_.:es.clareci.dos e.pr~tiCOS relati\(am.~nte às; ~.9.Ciec:Jades e~ .coman·
dita,, os sustos· que .eles têm . sofrido; ,quando -eu. o~servo .. a _história
d~s'ta:. sociedéJde: na ·:'náÇão que por assim di~e.r a. criou, rporqt.Je não
foi senão: depois ,qÚe,-essa nação estabeleceu .a rSOGiedade em .-c.omandita no seÚ ..código que. ela se espalhoy quase. P9t ·to~(is as nações.;
embóra possamos achar a socied~de em coman:ditajá e!Jl :Rorna pelo
fornecimehto de' cereais; embora. mesmo antes· do .código. do: comêrcio
França . achemos. a sociedade em C011\~l1dita . :entre.: o :governo
e.os artistás, qu.e fora;,;· naque.le reino estabelecer.fábri.cas. de tapetes
e de esp~lhÔs, como diz .GuiÚaumin; embora tLJdo. isto· s~ja assim,
contud~. a~ sÓciedades em. coÍnandita, que se d~ye dizer: de. odgern
fran.cesa, tó.maram~sê gera,s·quan~o.o códigofr~~cês.as estabel.eceu
da maneira'por:qu'ê o ,'sêm.código .de comêrcio.so·fez, serri- que em
todas
as naçÕes: não fossem-e
sejam elas rPermit!d~s
pela.
mes.
..
-·
-não
.
·.
.
ma for~~.
. . .. . . , .
.
.
..
. ·· ·
Aí as. sociedades em coman.dita têm sem:qúvida o d~reito ou. a
permissão ·.d~ diyidiÍ-.. s~u fundo.ern .açõe_s, ma~ c.onten~à-se q~e .estas
ações. possam.ser.. ao p()rtador. Já o .nobre m_inistro d~senvolv~u esta
parte, é. eu ;acr~~centarei, q~e Pardessus, um :do~: primeiros juriscon·
sultos daquele. país e ~reconhe.cido em todo mundo; sustenta .que não
podem ser· ao portador. Já aqui se lembrou o célebre_ jurisconsulto
1
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português. Ferrei ra Borges; que não só· não quer· que seja unia s·oct_e·
dade, .mas uma simples convenção à :semelhança· dá que ·se· cele~ra
no contrato de risco ou câmbio ·márfti'mo, có'mo· á julga ·prejudicia'l
ao país, sujeita a. fraudes. e repugnante:·com ·à ··razão,- ·desnecessária
.enfim para o desenvolvimento· da indústria; por isso· que se 'podem
fazer cólwenções à imitação das' men.êionadas, e· assim darem~se ·en·
trada, no comércio aos capitais que estão fora dele;
·
. Se quisermos caracterizar ·bem a sociedade· em comàndita, ·. di·
remos como disse muitó bem hoje onobre ministro;· â sociedade ém
comandita participa, isto é, :toma. da·. sociedade erh nome coletivo
aqui'! o que·. é indispensável para reger ·os gere rifes'; da sbciedade e
toma das anônimas aquilo que é indispensável pára dirfgir os '·comàn·
ditários. · Naquela há a responsabilidade illmitada in solidüm,· nesta
há a· responsabilidade limitada~ Estas duas espécies ·ae résponsabi·
lidade. em a mesma sociedade constitu'i o ca'racterísticb da sacie·
dade. em· comandita; porque se· assim· não fosse; segi.J'ir~se-rá que,
quaisquer que .fossem ·os··quinhões dos membros.dà·soCiéd'ade~ ·a
responsabilidade s·eria a mesma,, uns e outros haviam de· resp(inder
in sol.iduni pelos atas do gerente. ·Concebo a vantagem que· há em
·que os·· pequenos capitais dos ·diferentes. membros· da associaÇão
civil concorram para o desenvolvimento de ·uma indústria:de·:grande
utilidade para o aumento da riqueza'; ora, a ·sociedade em comàndita
oferece este meio sem os inconvenientes da résponsabilidàde iliml·
tada. É por isso que os homens mais conspícuos, como o'· que ·acabei
de -citar, na sua enciclopédia comercial, obra: sem dúvida ·atgU:ma ma·
jestosa, defendem, e muito a, sociedade em 'corriàndita, mas· não re·
ceiam, não· se esquecem de expor ·os grandes··:·inconvenientes que
dela se podem seguir. O Sr. GiJillaumin· resüme em cinco: as ques·
tões que :apareceram nessa vasta discussão que ·houve·nas·câm·aras
francesas relativamente à sociedade ém comandita, as quais deram
lugar ·a uma multiplicidade de projetos ali ap·resentados, todos eles·J
tendentes·a reformarem o código do' comércio nesta pârte.·
Sr. presidente, não. cansarei ·O senado respondendo a todas: às
observações que têm sido feitas contra a maneira por que' ·eu 'encaro os artigos do· código, nem ·expôrei ·mai's os mandamentos que
tenho para justificar. a minha opinião ·a este respeito; : porque: uns
têm sido. expostos·· e. desenvolvidos ·em artigos ·muito·· hén1 · éscritos
e. publ.icados .·nas. folhas ·públicas;· e· outros têm sido 'oferecidos 'à
consideração do Senado. de uma maneirá tal .que impõe o· rriáis deci·
di do· acanhamento àquele q'ue ainda queira tarar sobre a i ·matéria,
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Mas não. poderei· deixar. de lembrar .ao Senado,. de.. passagem, . uma ·
circunstância: que muito.. serve para se ..poder ·avaliar d_evidamente
umJato aqui exposto. V~ Exa. tem ·lido e· tem ouvido aqui .no.~ Senado
argumentar-se com .a reforma .que· propôs·: M ~ Collier ·na câmara dos
comUns relativamente :às. sociedades.··. ·comerciaisi .V. Exa .....·.tem
ouvido dizer que .se. a. Inglaterra p.ropugna hoje·para. reformar .a espe·
cialidade. de sua legislação .é: porque tem·. reconhecido esta· neces·
sidade, porque a tem re.conhecido imperiosamente. Tem-se dito tam·
bém que o Brasil não deve ficar atrás, que não deve:·.recuar, que.· deve
seguir. tão ilustrado exemplo.·. Mas não vê· que.aquela nação tornou·
se a. primeira:·do: mundo em: comércio e em indústria com· esta legis·
lação
que ela hoje vai reforma~?· Por que motivo ·não diria eu; se·
.
tivéssemos a· mesma·.legislação, :que não. :ternos,.· por. que. motivo,
não,.:diria· eu, não chegaremos também ao: auge da indústria .e da
riqueza .com uma :legislação igual àquela que a lnglater:ra tem·. ado·
tado até hoje? Por· que não diria eu .que não hão· de .ser as ... socie·
dades emcomandita que hão de trazer esse grande-desenvolvimento
da riqueza e da indústria inglesa, nunca visto no mundo? ~o r que não
serei da opinião do escritor e jurisconsulto Ferreira Borges, quando
insistia ~m que tal gênero de sociedade não devia ser adotado no
seu país?
...
·Mas há, Sr. presidente, um· engano na reforma proposta por
M; Collier. Na maneira por que tem sido sustentada esta reforma,
nos desejos que têm aparecido na .Inglaterra~ não apareceu a idéia
de autorizar a. sociedade em comandita ·como nós a concebemos e
se concebe na França, e menos a .idéia. de se dividir o fundo de tal
sociedade em ações. Jem-se tratado apenas. de autorizár por lei a
responsabilidade limitada dos sócios; o.:que aliás ali ·se faz .por convenÇão .entre os sócios,. e mesmo . . com os ·que tratam~. comas socie·
dades limitando-se o fundo social. Enfim i· não se di:t ainda o modo
por que essa reforma há :de ser feita. Ora, eu H em um dos Economist
.de ·~17 ·de junho· deste :ano,.. jornal . hebdomadári~ de •. grande mérito,
que a câmara do comércio de Liverpool, que é uma espéci·e ·de co·
missão de praça de comércio composta dos· homens práticos mais
ilustrados a este respeito,. declarou-se contra a reforma .por 196 votos,
e uma das razões que deu foi que a Inglaterra .se tinha. :tornado gran·
de, poderosa e opulenta sem essa reforma, com a legislação que
existe .atualmente. Os que assim votaram naturalmente· se· recordaram das palavras enérgicas de· Blackstone, quando chama .infame
a· maneira por.que procedeu essa c~mpanhia chamada·de Mar .do Sul
.
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e outras análogas às comanditas, isto é, com responsabilidade li mi·
tada. Critty, referindo estas palavras de Blackstone, elogiou, pelo' mo·
do por que se exprime, a legislação inglesa do estatuto 6.0 de George
I, capit. 18. Senhores, a responsabilidade ilimitada tem sido para a
Inglaterra o único freio poderoso contra a má-fé e a fraude, e· contra
a perigosa ?lmbição de ·lucros· imoderados. AI i quem quer assoc'iar•se
diferentemente forma companhia e. pede à competente autoridade
autorização para isso. Por este modo encadeia-se a fraude sem se
encadear a indústria.
l: o que eu. queria lembrar ao Senado, para que· se não argumente com a reforma oferecida à .consideração da. câmara dos comuns pelo Sr. Collier. Ainda resta ver qual será essa reforma, ainda
resta ver quais ser.ão as suas bases, qual será o seu desenvolvimento, porque além da própria comissão da câmara dos comuns,·.. en·
carregada .é inquérito, há ·uma câmarà de comércio notável pela sua
riqueza e ilustração, com,a· acabei de dizer,· que se _opôs com 196
votos a que se tocasse nessa arca santa :que eles consideram a base,
a pedra angular sobre que tem sustentado o progresso da riqueza de
comércio· e da indústria· daquela opu lentíssima nação, sem rival· na
história comercial e financeira, antiga ou moderna. \Ela não tem tido
a lamentar os mesmqs males de que se tem queixado a França.
Agora exporei as cinco questões em que falei, segundo· o resumo feito pelo Sr. Guillaumin. A 1.a refere-se às entradas dos fundos.
A este respeito, Sr. presidente, é de grande importância que .o
governo promova uma legislação que tenha por fim torná-las verdadeiramente realizadas. É esta uma das causas de grandes abusos e
fraudes, não tanto pelo que respeita aos comanditários, mas pelo
que respeita aos que administram a sociedade.
V. Exa. sabe que a sociedade em comandita pode ter por base
dinheiro, móveis ou imóveis, ou uma indústria; por exemplo uma patente,. obtida para qualquer gênero de indústria, um privilégio; · é
mister que aquele que é dono da indústria, do móvel, do imóvel :ou
do estabelecimento não tenha meios e meios muito variados para
fraudar os sócios ~..umanditários, e por conseqüência a terceiros tam·
bém com avaliações exageradas, e lesivas, as quais completamente_
tendam a inutmzar as entradas a que sejam sujeitas e que devem
ser realizadas.
Na Câmara dos Deputados da França propô:"se que nenhuma so·
ciedade em comandita principiasse a ter exercício sem que se man,.
classe examinar o seu projeto por uma comissão composta de alguns
1
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dos .mais graves e sérios negocistas •. Este meio ou .remédio pareceu
logo. a jurisconsultos muito hábeis improfícuo;.Q .. Sr. Guillàumin ·oferece oütro. que é sem :dúvida mais· razoável,· :e .vem: a ser; que:· se
estabeleça como preceito legislativo que nenhuma sociedade entrará
em exercício sem. que seja o seu projeto, contrato, es·critura ou qui~
rógrafo levado ao tribunal do comércio.'e ali mandado examinar por
um juiz, o qual; depois de proceder ao inquérito :preciso,.· relate ao
tribunal, e .este decida :se a sociedade. está' ou. não Jegalmente organizada. · · ·
·. :'.. ,
. Ainda estou que a fraude inventará recutsos para roubar: capitais,
mas esta'dificuldade>assente que há de premunir muito os partícula.·res contra a· fraude e: contrà o dolo. Não digo que o ri obre ministro:.ou
que o corpo legislativo adote o princípio,. mas sustento ·que é ele· digno de ser tomado· em consideração para ser. discutido qüando qúalquer legislação .. houver de fazer-se. relativamente· às sociedades em
comandita. .
Segunda questão: a transferência das ações. Mas como ·o nosso
código não permite a divisão do fundo em ações, escuso dizer cousa
alguma a este respeito: · .
Jerceira questão: obrigações dos gerentes. A legislação francesa
a .este respeito é excelente.
Quarta questão: a divisão ·dos dividendos sempre em épocas fi·
xas, e conforme balanços acuradamente examinados. Também, Sr. Presidente, no nosso código estabelece-se como regra o juízo forçado por
árbitros. O autor por: mim citado entende, e creio que com fundamenmento, que se deve suprimir a arbitragem forçada: as ações entre os
comanditários deveni ser decididas no juízo· comum, isto é, no foro
dos tribunais do comércio; · .:
Falei, senhores; ·em patentes, ou privilégios concedidos por ocasião de invenção ou: introdução de: uma indústria qualquer; A n·ossa
legislação nada diz a~este respeito, e por isso deve julgar-se que qualquer que o: tenha obtido. pode formar uma, .sociedade em comandita
tomando por base ·o ·seu privilégio, sem dependência de autorização,
ou o que quer que seja .. Eu estou convencido que isso será útil em
geral; mas também estou de. acordo· com a opinião de escritores .notáveis, que é essa uma das bases férteis de :fraude e de dolo... , ·
O conselho de estado francês foi de opinião que tais patentes
não deveriam servir de base· às sociedades:: em comandita sem· auto- .
rização do governo, entretanto que os tribunais:. do .comér·cio·, têm,:·re·
conhecido um princípio oposto, têm entendido que podem~se formar
'•
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sociedades em comandita tendo por base um privilégio ou ·uma pà·
tente, independente de autorização; fundamentando. esta.decisão. em
que a legislação antiga foi ·implicitamente ab-rogada pelo ·código do
comércio. No entretanto não será isso· objeto digno .da·· atenção do
corpo legislativo para estabelecer a doutrina que for. mais apropria·
da, mais útil? Sem dúvida alguma.
·A organização de ·uma sociedade em comandita, Sr. presidente,: é·
de alguma dificuldade. Precisa de regras bem claras e positivas; O legislador tudo deve fazer para esclarecer o objeto, nada deve ser omi·
tido. lendo eu os estatutos de uma sociedade bancária que se acab~
de organizar nesta corte, acho entre as disposições do· seu contrate
algumas condições que julgo oporem~se às. regras essenciais da sociedade em comandita. Aí. se diz que além dos gerentes,· que serão
três indivíduos, existirá também um certo. e determinado número de
fiscais; que os gerentes são os responsáveis in solidum por todos o.s
seus bens para com terceiros. Designa os nomes dos gerentes nesta
corte, e deixa para ser .nomeado o gerente. em Londres .. DecJara que
os fiscais· terão direito ·de verificar os balancetes, e ·de examinarem
se as condições do contrato têm srdo fielmente executadas, e também de se reunirem quando forem convocados pela· administração,
sem se dizer para o que; note-se bem.
.
Além destes atos, outros que vêm depois. O direito de fiscalizar,
do rever livros, ·contas, etc., esse direito é permitido pel·o nosso código; é direito comum a todas as sociedades e .companhias, de comércio. Mas o que realmente não pode talvez entrar em fiscalização
é o seguinte:
No art. 2. diz-se que o sócio gerente em Londres será um indi·
víduo proposto pela administração, e aprovado pelo conselho fiscal.
Temos pois que o gerente responsável: residente em Londres ainda não existe, a sociedade vai principiar a exercer suas funções sem
designação deste gerente em. Londres. Este gerente tem. de ser proposto pela administração,. tem de ser aprovado pelos fiscais, este ato
de· aprovação não será um ato de gerência? Se os fiscais se. opuserem
a um ou mais propostos, não serão os fiscais quem. por fim o nomeiem? Esta nomeação não é ato de gerência? E se é, os fiscais, que
o praticaram, continuarão a ser .responsáveis somente como. comanditários? Não serão obrigados Jn solidum ou ilimitadamente como são
os três gerentes designados. no contrato ou escritura atualmente re·
gistrada ·no tribunal do comércio?
.. Além ·deste artigo há outro que diz: "O fundo social será de
0
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6 ~ooo:ooos, rep~esentados~_por títulos de.ações :d~ t:ooos·:cada: uma.
Este. fundo: poderá~ para. o.~ futuro: ser :aumentado. até· 12.:000: oops sobre
p~opos.ta :da administração·· aprovada.' unicamente· pelo conselh(). fiscal.~·
·. : _Não será esta apr:ovação~de~aumento de fundos :um. ato: de gerê~
:cia?. É. outra questão :.que :ofereço·, à .consideração do: :senado .. ,·
"As ações subscritas pelos sócios gerentes.':: não·•. serão. ·transferíveis., exceto ;no caso de?ser qualquer deles:.substituído na' gerência
da sociedade.": Quem: há ::de, ol.t pode-:.fazêr :esta•: substituição? ·Diz o
contrato:- ~·os fiscais: :e· Ninte ·maiores. :.comanditários·. ~(Não. será isto
.ato·:de.·.gerência?:.: ..,_·:....::.. :.:::.:'<·:.o: .. :. 1.·:'··
· ··· . . •
·. ·;:aualquer ·s()cio;.,gerente.:·poderá;e'"m:.sua.aiJsência ou impedimento Jazer7s.e ·representar. na:; administração.·por. seu. procurador::especial,
sendo: o, mesmo· aceit~ .pelos.seus :col~gas;· :e aprovado, pelo ~onselho ·
.:· ··
fiscal."
Esta. aprovação não •será também. .. um :ato· de gerência? : ·
. ~No impedimento··de:.:algum dos. membros. do conselho fiscal·os
.colegas·. restantes: nomearão,·,para o.~substituir ·Um.. dentre os vinte
com.anditários: .que: p_ossuírem. maior. número· de·•ações;." :: · ·
Pelo. co.ntrato··e organização· da SO,ciedad~ .se vê .que os comanditários ·não concorrerão para a nomeação dos fiscais; .• aceitarão-os ta·
citamente :entrando para· ela. Não é .esta .nomeação um ·ato. de gerência, pr.incipalme.nte ·se. se considerarem atos de gerência os que. acabo
de indicart; · ..
~:. :~ .
:• ·
··-~
··
. •O art.· 314· do· código não define .com: clareza ·o q(Je seja ato de
gestão,.:nem:•:declara. quais~ as deliberações :da sociedaqe em que. pode
tomar·pf)rte O<comanditário sein-.der.rogar.o ·princípio da: responsabilidade:..! imitada.· Não convirá.tornar ·este: :artigo .mais explícito ·e claro,
sendo. ·a sua:. doutrina a base: das .sociedades ·.comanditárias? ·· ·· •
. : •No: caso. de~substituiçãO;·:_não. será. a.: substituição ..um :ato ·:de . gerência? • •·
····. .. _,<· ..: :·.·. <-. ·
...• . ·
· ..
.:·- •-· Senh0,res, ·.eu sigo.a opinião .dos escritores de .direito comercial
que tratam destà matéria,, ~quando declar·am .que .o::nom~ :que~·se dá a
uma sociedade não ·é. que..:deve decidir do .caráter.:da.,.soci~dae, m'a$
sim .a.s condições:.êom·:que<é ela organizada~. Sigo . mais outra opinião,
. e· vem a ser que a soci.edade em .comandita. deve, :ser:. organizada. de
tal forma, que em época 1:alguma não .-seja. alterada, pQrque,. sendo
·alterada;·.· o ;resultado.: é:. que···ela·pode:.mudar de.:natureza;, .~é preciso,
·.por.: conseqüência, que .os·, que têm,. de ·Órganizar . uma· ·sociedade em
comandita sejam .. extremamente. cuidadosos.: nas·! condições. ;que . fi·
:zerem a .base :social :desse, gên'er~ .de soei ed~de .:. · . · .. :....... ·
•
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E V. Exa. vê que o objeto é de tanta. dificuldade, que ~ssa sociedade, que aliás. foi organizada por ·pessoas de muito merecimentô,
nomes verdadeiramente respeitáveis, todavia.· adotaram ·condições
que podem ser postas em dúvida aos tribunais, e acarrearem para a
sociedade ou para seus membros condições de responsabilidade qüe
eles decerto ·não esperam.
Por isso, Sr. presidente, seria necessário que o governo não se
limitasse somente a decidir doutrinal mente ·a· questão --'",e o fundo
d~ uma sociedade em comandita pode ser dividido em ações -: mas
me parece que é de absoluta necessidade que o governo, tomando
sociedade em camandita em grande consideração, prepare, organize
. um projeto para ser·proposto-~na sessã'oseguinte,-que resolva~difi·
· cu Idades que,· se não têm aparecido até' hoje, podem principiar a
aparec.er daqui em diante.
Uma das questões importantes é saber se a sociedade em co·
mandita deve poder exercer funções bancárias. Entendo que no es·
tado em que se acha o Brasil, com um meio circulante em papel, com
a instituição de um banco nacional, o qual emite também papel, muito prudente deve ser o governo na conces.são ou na tolerância de tais
estabelecimentos.
Não se diga que se quer dar um privilégio exclusivo ao Banco
Nacional, não se .diga: primo, porque· ainda mesmo que· isso se qui·
sesse fazer não era um mal, era um benefício para o país.
Todo o grande desenvolvimento da indústria inglesa depende
por certo em grande parte, como os homens profissionais têm mos·
trado, da organização do seu Ban_co Nacioni:ll; todas as nações que
têm procurado dar grande desenvolvimento à sua indústria e comér·
cio têm fundado bancos nacion~is, e o nosso pode-se dizer que não
desmerece em nada das boas instituições bancárias. Portanto, ainda
que o governo quisesse dar um privilégio, ainda que na realidade ;se
quisesse circunscrever· a liberdade que deve ser permitida· ao giro
dos capitais, ainda assim não era um mal, era um benefício. Em. se·
gundo lugar, senhores, por isso· mesmo que somos um povo novo, é
preciso que o corpo legislativo· o dirija com prudência; para que os
espertos não abusem dos capitais. daqueles que não o : são
para que o país se não veja nas .mesmas dificuldades em que se têm
achado aquelas nações que não têm 'tido toda a prudência, toda. a
energia no modo de regular. os estabelecimentos bancários,· no modo
de regular o seu meio circulante. V. Exa. sabe·; como todo o país, que
o padrão monetário atualmente estabelecido tein contra si grandes
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elementos; se não houver üm diretor, se não houver um fiel da balan·
ça que dirija com prudência o meio circulante, a sua desapreciação
será sempre fatalíssima, como o senado pode e sabe apreciar.
Eis, Sr. presidente, o que eu t!nha a dizer relativamente à sacie·
dade em comandita. Desculpe V. Exa. se acaso me demorei demasia·
do, mas cqmo não falo muitas vezes, e já falei no fim, creio que mereço alguma desculpa, a qual espero que receberei também do nobre
ministro e do senado.
A discussão fica adiada pela hora.
.
Retira-se o Sr~ rrtini.st'ro/'e· o Sr. :·presidénte ·da para a ordem do
dia a mesma de. hoje, acrescendo a 1.8 discussão das proposições da
câmara dos deputados' aprovando' as ·aposentadorÍ'às: concedidas ao
desembargador Pedro Rodrigues Fernandes Chave.s, a Joaquim José
Pácheco, e ao bacharel l.uiz. Pa'ulino da Costa lobo.
:
.. Levanta-seas~ssão às:·14 horas.e30

minutos.
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ATA DE. 28 . DE AGOSTO DE 1854 .
Presidência do Sr.. Caval~nti de Lacerda ...
..
': ·'
.;
··..
; .
...
'
"
'·:
.·,
As 11 horas da manhã faz-se a chamada, e acham-se,presentes
25 Srs. senadores, fal~ando 'os ,Srs. ·Ar19elo Mun_iz, Holla~dª; b.áht~s,
Costa Ferreira, Barão da Boa.Vista, ·Barão do· Pontal, Barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Araujo Vianna, Souza Queiroz, Viveiros,
Pimenta Bueno, Miranda Ribeiro, Souza Ramos, Fernandes Torres,
Alencar, Paes de Andrade, Soares de Souza, Visconde de Olinda, e
Visconde de Pedra Branca; com licença os Srs. Gonçalves Martins,
Almeida e Albuquerque, e por doentes os Srs. Alves Branco, D. Ma·
noel, Marquês de Caxias e Marquês de Valença.
O SR. PRESIDENTE declara não haver sessão por falta de número
legal, convida os Srs. senadores presentes a trabalharem nas co-.
missões, e marca para ordem do dia a mesma designada, e mais a
3.8 discussão da proposição vinda da câmara dos deputados autori·
zando o governo a reformar a academia das Belas-Artes.
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SESSÃO EM 30 DE AGOSTO :DE 1854
.
'.. . .
'

'

Presidência do, Sr•..Cavalcanti ·de Lacerda ·

<· ' ·
.\
'

I

• .

·.
•

·SUMARIO·_; :Reforma da academia ·das be.las. artes. Vo.· tação. -Reforma dos .tribunais cde comércio;: Discursos dos
Srs. Vergueiro, Tosta, Nabuco; Visconde de Oliveira, e O. Manoel. Votação .
.Às 1Oe 30 minutos da manhã, estando reunido número suficiente
deSrs. senadores, abre~se a sessão,.lêem-se·~as atas,·de28e 29,-e
são aprovadas ;·. ·
· · ··
·.> ·· .
O ·SR~ 1.0 -SECRETARIO ·lê dois· ofícios •do· secretário, .da câmara
dos .deputados. acompanhando as seguintes resoluções: ..
. "A assembléia· geral legislativa resolve: :. ·• •c · " Art. 1.0 t aprovada a concessão 4.8 do subsídio mensal de 500$,
a que ·se refere o decreto n.0 1 . 066 de 13· de novmebro de 1852; pela
condução das .malas do correio entre esta. corte e.a cidade de.:Santos
em •barcos de ·vapor. ,E outrossim· fica autorizado .o governo a aumentar este subsídio para que a mesma condUção ·.se estenda· ao: porto
de lguape; e· também toquem por escala os ditos: vapores nos·:portos
de· Ubatuba e S. Sebastião. ·
· ·
0
Art. 2: t aprovada igualmente a concessão,s~~ .a que se refere
o citado decreto, isentando de quaisquer direitos .a aquisição e matrícula dos vapores destinados para as viagens ,contratadas. ·. ·-· • ·
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições.· em contrário.
"Paço da câmara dos deputados, eni 28 de.. a·gosto .de ·1854. Visconde de Baependi, 'presidente.-=- Francisco de Paula Cândido;, 1.0 secretário. - Francisco· XavierPaes Barreto, ~2;0-secretário'." :
''A assembléia geral legislativa resolve: · ·· .. ·· ·
·"Artigo único. O governo fica autorizàdo· a êonceder mediante
11

775

as condições que julgar conveniente, às companhias Anglo~Brasileira,
l~so-Brasileira e outras quaisquer que se apresentarem em idênticas
circunstâncias, os mesmos favores e isenções concedidas à Real
Companhia de Southampton, revogadas para este fim as leis e disposições em contrário.
"Paço da câmara dos deputados, em 28 de agosto de 1854. Visconde de Ba~pendi, presidente. - Francisco de Paula Cândido, 1.0
secretário. - Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0 ·Secretário."
A imprimir não o e~tando.
O mesmo Sr. 1.0 "Secretário apresenta um volume da R~evista Tri·
mensal do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, oferecido ao
senado pelo mesmo Instituto. - Manda-s~ arquivar.
Procede-se ao sorteio dos membros que têm de receber o Sr. mi·
nistro da justiça, e saem eleitos os Srs. Joaquim José Rodrigues Torres, Montezuma, e José Manoel .da Fonseca.

ORbEM DO DIA
Entra em 3.8 discussão, e sem debate é aprovada para .ser remeti·
da à sanção imperial, a ·proposição da câmara dos Srs. deputados autorizando o governo para reformar a academia das belas-artes.- ...
·Constando achar-se na antecâmara o Sr. ministro dos r.tegócios
da justiça, é introduzido com as formalidades do estilo e toma assento.
Continua a 2.a discussão da proposição vinda da câmara dos deputados sobre os tribunais do comércio.
"Art. 1.a Compete aos tribunais do com'ércio o julgamento em
segunda instância das causas comerciais com alçada até cinco contos
de réis. Nesta jurisdição são compreendidos os comerciantes matri·
culados e não matriculados.
"Os tribunais do comércio para julgarem 'em segunda instância
se comporão dos seus membros ordinários e:de mais três desembargadores na capital do império, e dois nas províncias, os quais serão designados· pelo governo dentre os da respectiva relação.
"A forma do processo para o exercício desta nova jurisdição será
estabelecida pelos regulamentos do governo."
O SR. VERGUEI AO- Eu não deveria talvez falar mais sobre esta
matéria; mas preciso fazer algumas ratificações. Quando falei aqui
em uma das sessões passadas sobre esta· matéria fiz -uma reflexão
acerca da termonologia. Parecia-me que tendo a constituição· cansa..
grado ·o termo -· Relação ;_ para os jufzes;de 2.11 instância, devia tam-
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.bém s~.~ ~pnser~adoi .esse~ mesmo ;ter_mo •. A~coo.stituiç~o[,diz.:./'Haverá
reli:)_ç_&.o.:P~ia:i,c.or;~he,cer d~s ca.Ús.as em;2.8 .e.:últi~madnstância~Vlr: . ~'·"_;;·.~
.::~:.;: ..:.,Qr!l~. qJrib_unah do .coll)E§.tc.io_,·cooh~ce·:d.a·segunda~e: últim~. instân.cia,., qu~ria; :~u:pois:. que ..s.~.- c.harnas·se;·: igual mente. retaçãç: •par.a:; irmos
qoryl,a.Jermon.p!o_gia_.· d.~:- . cc>,nstituJç_ão,,,Mas, não:·façoquestão disto:: r.e_çonheço, [.qu~;, a(: constituição:: e$~abe!_eoe:. j~fzes :1esp.ecials,cde: ·càusas,
COfl1o.',é:?.~~guraiJl.~nte::.o~:tr.iQunal~do~.cQrné:rcJo.~

,N· ~:s :::t:'c<::: : ,:~ .''''-·

:: ·:·:Nãp:~m~_-,agrad~_Ldél,j'nis_tu.r:a:~u~::f;az;ti:Jp~oje~odedesembargadore~
e ;neg()p}a_nte,$.. :EI~vax~$e.d.e· ·rep~oteo. nego_ciaote:Jà cat~goriar-deude
.se.mbar:gad.pr;, não::,. me ~pareceu_·,~conveniente; ;:màs.;:opô$!"S.eTadsto ·.rum
·ex'emplp, .çH~en_do~~e.---qiJe. .no.'.'cp_ns.eJbo··s_upremo.:mHitar::·,.ha.viarttJdesem·
bargado.r~~ ~e _,mi t!tares. :Creiti ~.que ·.a (paridade; nãó:.éJoril:e;;, há :uma. ·di·
ferença muito gxande'.~em~Jeyantar~$.e rum hornem_-~do~~povof_,a·;:de·s~m
bargado.r,_·.ou...levan.tar7s.e:-.urn;1ófi.cial~gen.er.al:qu~e-:cheg'Ou•?ates.te.::.posto ·
subindo g_radualm~n~e;:~pqrqu~.a~lei já:tem.:·c.a.ncedido. a; ~áterb~dire·ito
de julgar: mesmo .-nos graus :infe.r;iores.. ~Sabe.mo.s :que.~os::.mUi~àres:nos
crimes ,militares . são. julgados~por:;seus·rpare_s,,,,,ê~ conforme:~a patente
do réu _assim se . escÚihem.os_,que.-·devem:;ser.:seus:·juízes~:Ora~mo conselho sUpremo militar só ..estão as. grandes paténtes;: pa'rece que não
fica muito fora .de propósito· as ::.g_randes_ dragonasi;ao. pé das togas.
A respeito do tribunal:,do::·comércto não aconte.ce ,o mesmo, ·àLo··que
se vai fazer:é _ .levanta_r ür:n·homem. do,,povo.qué.::só tem·~as.qualidades
necessárias para ser. jurado, :, à; categoria' de:.desembar.gador: :parece
que se lhe devia dar então alguma:graduação! _,. .,· e:·< ,_,;~Ainda mais, a .constituição-quer. que os.juízes, que:_Julgam no.~di·
reito sejam perpétuos; ·no.-·cons_elho~ militar:, pode~se· .dizer.-que:::os. juízes são. perpétuos, porque os ;militares-.que p_ertencetn :a electêm patentes perpétuas,e . . mesmo:não·tenhá.visto . que-nenhu.m.· dos:.conselheiros de guerra:fenha sidg'.. demitido.:.Se. pela:le·i :eles: não são juízes são ·perpétuos,· por.q~e-,os·.niilitares: que ·pért~ncem :ar ele ·têm ·pano tribunal ~do comércio·não~:acontece.:assim com ·os~juízes._:negocian
tes. Parece~me. muito .. extraordinário1 repito,-~pegar:·em um .negociante
qualquer e fazê-lo desembargador:;?porque;..:seja o:. que fo'r, ·as: funções
deste juiz são hmções :de 2)1;-:instância, são funções·.'de.;'desembargador. É-a isto que~ nós .chamamos;gr.aduação, e,não .é·indiferent~r'como
também não é. indiferente, a. vestimenta,: porque, se ·.fosse, rnão ·se daria o hábito falar aos desembargadores; é porque rião ser:há de dar
então boca.· aos negociantes que .forem elevados ·:ao exêcício desta
função.?.Eis o· que se me oferece dÍ~er~a. respeito da comparaÇão. que
·se fez. .
·
· · ..
· :·
. i. · ·
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· Já se vê que voto contra o artigo; e repetirei ainda outra- razão
que tenho para isso, e vem a ser, que se vai fazer .uma· inversão da
·ordem natural dás cousas. Se é nece·ssário o concurso dos negociantes para julg~r as causas comerciais, porque eles têm conhecimento
dos usos e ·práticas mercantis, este conhecimento é mais necessário
na 1.a instância, porque é nela que se apreciam ·verdadeiramente os
fatos. Aí pode se dizer que é necessária a concorrência, n1as: não no
juízo da ·2:~ instância, porque· neste juízo o :que se ·faz não é -mais do
que uma revista do que se passou .na 1} instância, se ós fatos foram
devidamente:: apreciados, e a lei devidamente aplicada,· e por:Jsso, até
a .fórmula da sentença é esta: "bem julgado ou mal julgado foi, e'tc."
Ora, ·se .algum co.nhecimento do uso· comercial era ·necessário para
o julgamento desta causa, isto está já. averiguado na 1.~ instância, e
· os advogados não se descuidam de alegar esses usos comerciais em
que se. funda a sentença. Ora; se foram alegados, já estão apreciados
pelos negociantes, e então na 2.1 instância vai se ver se foram bem
ou mal apreciados.· Sendo uma simples prática ou uso mercantil, parece que está no caso do direito consuetudinário, que exige :aprova.
Quando se alega um direito consuetudinário, é necessário provar 'que
o uso tem as. qualidades precisas para obrigar, que são, ter 100 anos
pelo menos, não se .opor à lei, etc., prova que se produz por uma
análise do direito escrito. Mas, digo eu; fundando-se a sentença em
um uso ou prática mercantil, é isto um .fato, e fato que se deve provar
na primeira instância; agora, na segunda instância, revendo~se, é fácil
·apreciar se o negócio foi bem ou mal· entendido, isto é, se estava
bem: provado que havia essa prática comercial, que, segundo o código, constitui lei; porém desprezar-se este meio de conhecer o uso
ou prática· comercial na primeira instância e reservar isto à 2.1 instância, que é a revisão da 1.8 , me parece ilógico, não diria nada, pois que
até indiquei. que se devia estabelecer um júri no cível, júri que a
constituição reconhece, e é aqui aonde se podia praticar um ensaio a
seu respeito; e então como é em uma causa especial, os jurados
devem ser tirados dos que professam esse modo de vida, que são os
que podem apreciar esse fato. Isso. entendia eu; mas essa mistura
dos negociantes na revisão, isto é, na 2.11 instância, é que eu não posso aprovar por forma alguma. Pois o~ nossos desembargadores não .
têm a capacidade necessária ·para a revisão de .um\processo desta
natureza? Têm sem dúvida, porque não é coisa custosa;: antes é· mui·
to fácil o estudo do direito comum, e eles sabem também o direito comercia~ porque nas nossas academias jurídicas há uma aula . para
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esse ensino. Por· isso parece~me uma.·desconfiança :grave; o :mesmo
pouco atenciosa à classe dos .'desembargadores.·e negar-se-lhe a·.· capacidade para reverem por Si· Sós·. esses• processos:..:em .2.a ·instância.
Não vejo p~ra que seja· necessário terem conselheiros·· que n·ão são
professores· de. direito ... ·.,
· ..
À vista do: que tenho .dito;. não tenho remédio:· senão votar ·contra
o projeto; parece-me que ele· deve ser .compl~tamente refOrmado.
Se eu tivesse esperança-~.dé·~e fazer alguma coisas :remetendo-se~b pro·
jeto a uma·'comissão. aonde. fosse reconside~ado, ouvindo ·ao:-nobre
ministro, apresentaria um:~requerimento neste >sentido; porém .não
espero que um:tal•requerimento·seja·atendido;·é muito fraca a·:minha
voz para. que· possa ser ·ouvida., Contento~ me ·em declarar a minha .opinião; O·projeto parece-me·· até monstruoso, inverte à.ordem das cousas, e é poUco decente à classe dos desembargadores; não os :considera com sufic.iência para reverem um .julgamento feito por·•magistra·
dos na.1.a instância.-:Não posso dar· o meuassenso·a isto·.· ...
Desejaria que· o projeto.· fosse reformado; apresentado debaixo
de mel.hores bases; porém como não espero·· que passe esta ·idéià,
contento-me em declarar·a minha opinião· contra.-·:
Direi' duas pal~vras acerca do apêndice da questão. · .· ::.
Disse~se que o. qaráter das sociedades a·nônimas era·serem ànônimas. Porém o nobre ministro parece .que recusou esta opiriião,.disse
que o caráter. delas era· ser o capital responsável e ·não ·:pessoas.
É justamente· p que eu entendia por isto, eu entendo .sociedade: anônima aquela que não· tem. nome de indivíduo responsável.·~ uma: criação
nova que ó governo Jez, que não existe, porque o capital. responsável
é um enigma que é. preciso resolver por algum·. modo·. Dá~se ·uma .certa
formalidade; e por isso ,cria-se uma pessoa moral; visto qüe·.nãó •há
firma responsáveLcria~se, é necessário pelo menos uma firma ~om.
quem· o povo se . entenda ·quando quiser nego~iar. com· o· ca·pital·de~ ·
positado em uma. caixa. O capital por si só •e um ser i nativo,. sem
inteligência,· é preciso :quem lhe comunique as qualidades ·que .são
necessárias para entrar no girÇ>. É um poderoso instrumento nas mãos
da inteligência, por si mesmo é um ser material e i nativo~· Ag·ora o
que tem feito a inteligência para isso, apoiada ·pelo governo? Disse:
"Queremos aqui· um ent~ moral a que ·se dê um nome qualquêr;. :não
pode ser nome de pessoa,· porque é da natureza. do neg~cio-:sersó.:o
capital o responsáveL mas demos-lhe um nome,. consideremos:' esse
capital como uma pessoa moral 'para responder.·O·capitàl não poâe
ser demandado; pode ser roubado, inas intimado para- dispor: de .si
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mesmo não é possível: é preciso que haja alguém·· que responda;"
O governo disse: "Pois eu crio uma- pessoa moral a· que ·chamo socie~ ·
dade anô.nima, isto é,· que não tem nome.". Eis aqui; isto quer dizer
que sô o capital é responsável: mas não é a ;responsabilidade do capital que forma o distintivo da sociedade anônima, ,é, como disse, por
ser anônima, não ter firma nenhuma responsável. Este é o característico que a distingue~de todas as outras. .
Quando há limitação do capital,- então- essa qualidade não pode
ser característica, porque se confunde com a comandita;· pois nela há
também uma lim.itação ao capital:· não pode esta propriedade, :que:.é
comum às duas, ser. distintivo de uma .. As ·diferentes formas de sociedade são três: em uma· não há responsabilidade de ~ninguém, é.·sô
o capital; em outra o capital responde, é há pessoas que. também respondem; a terceira forma é aquela em que todos os sócios são responsáveis, não é sô o capital que está destinado à empresa, é o capital de todos os sócios, todos são. responsáveis :por todos os ·seus
bens. Portanto não é a-limitação da responsabilidade aos capitais que
é: característico das sociedades anônimas~Eu falo ainda nisto, não é para defender as sociedades comanditas, é para defender o princípio da liberdade que tem sido atacada
pela opinião inversa; liberdade que faz um dogma· da nossa . consti·
tuição, liberdade reconhecida por todos OS povos em geral', com. OS.
contratos consensuais. A vontade dos .contraentes é a lei .do:.contrato;
~sta é a máxima geral consagrada no nosso código, põem as :coriven·
ções das partes a par das leis quando não são contrárias:àsJ.ei~L ·-~- ·.
Por isso não posso sofrer que seja atacada esta liberda~é. é.·neste sentido que tenho falado sempre. Pouco me import~com/as···socie
dades anônimas, nem com as comanditas. Eu não pertenço 'nem tenho
intenção de pertencer nem a umas nem a outras, eu .pertenço por
inteiro à colonização, todas as minhas forças para aí vão,-.e não che·
gam, quanto mais se fosse a reparti-las por bancos ou por comanditas. Mas . eu fui sempre defensor dos princípios de liberdade, porque'
na liberdade é que considero a justiça, que é a ~base das associaçÕe~.
e esta liberdade· não. pode ser limitada senao pela lei.·_
~
Note-se .que também há um preceito. na constituição sobre as
leis. n legislador não tem poder absoluto de fazer leis, não as ·pode
fazer senão por utilidade pública. Presentemente;· não há.lei que proíba as sociedades em comandita, e digo que nem ·se· pode faz~r, porque
não há poder arbitrário .para Isso. Aonde está a utilidade· pública para
se fazer uma lei que proíba as sociedades em comandita? Onde se
,
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descobre esta uti lidade a par da admissão das anônimas? Quem duvida da maior garantia que têm as sociedades em comandita sobre as
anônimas? A simples definição de umas e de outras basta para nos
convencer. As anônimas não têm paridade nenhuma, antes estão abaixo das outras, porque nas anônimas só o capital é que responde, aquele que maneja o capital, o mandatário, que não tem responsabilidade
nenhuma por si, responsabiliza-se só até onde chegam os fundos da
sociedade, mas pela sua pessoa e bens nem por um ceitil responde;
pelo contrário nas comanditas há sócios responsáveis. Portanto estas
oferecem toda a garantia das anônimas, e demais oferecem a garantia das firmas responsáveis. Está visto pois que estão em uma categoria superior. Não dependem de autorização do governo, porque,
segundo os princípios gerais, podem existir por si; mas as anônimas
dependem porque não podem existir por si. Apesar de que já vimos
um exemplo de um banco que se instalou sem autorização do governo, e trabal hou muitos anos com muito crédito. Eu falei muitas vezes
nesta casa dessa anomalia de deixar-se trabalhar um banco sem autorização, mas afinal o governo deu-lhe, parece-me que era ministro
o Sr. Araújo Vianna, que tendo de fazer uma transação com o banco.
reconheceu a necessidade de autorizá-lo, e autorizou-o. Não houve
inconveniente nisso, o banco consolidou o seu crédito sem passar por
essa solenidade, ao mesmo tempo que tínhamos tido outro banco
anterior que havia sido autorizado e muito favorecido pelo governo,
e foi por essa razão, pela ingerência do governo, que naufragou.
Tudo isto concorre para confirmar que as sociedades em comandita são preferíveis às anônimas. Ora, que a obrigação imposta às
sociedades anônimas de dividirem o seu capital em ações não tem
aplicação, nem em sentido direto nem inverso, às sociedades em comandita, é por si evidente. Eu nem sei como se fantasia um argumento tal. Dizem que é uma concessão, um privilégio concedido às
sociedades anônimas, dividirem o seu capital em ações.
Senhores. o privilégio é uma exceção da regra; era necessário
que existisse uma proibição anterior para se considerar isso privilégio; mas, se tal proibição não existe, onde está o privilégio? De nenhum modo. Até o código não se exprime em forma de exceção ou de
privilégio; é uma obrigação que lhe impõe. porque diz: "O capital será
dividido em ações. " Ora é assim que se concedem os privilégios por
uma proposição inteiramente obrigatória?
E é com razão que o código faz isto, porque o fim principal dessas sociedades é obter uma grande massa de subcritores, é fazer
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~eünir os grandes e os pequenos capitais; ora para chegar aos peque-

nos capitais era preciso. dividir em ações, e· ações, pequenas. J:_ por
isso que o legislador muito sensatamente impôs esta obrigação às
sociedades anônimas. Não a impôs às CO':"'anditas, e seria uma grande
imprudência se· o fizesse, porque âs sociedades em comandita admi·
tem· poucos e muitos capitais. Podem-se fazer· em grande, -~·.quando
se formam em grande convém-lhes a divisão dós capitais em peque~
nas porções. Mas· há ·muitas sociedades em cbmandita que não ad·
mitem essa divisão; portanto seria uma tirania impor~lhes uma obri·
gação como se impôs às outras. As sociedades em comandita podem·
se formam e forma-se efetivamente com muito pequeno capital, e
isto é muito vulgar, muito ordinário. Um capitalista que querauxilia'r
um seu ·parente ou amigo que tem indústria, mas 'que não tem capital~
entrega-lhe uma porção de capital, entrega-lhe uma partida e fazendas para negociar com elas, repartindo-se os lucros com ele, dizendo:
"Eu não quero responder senão pela fazenda, não me obrigo a mais
coisa alguma." Eis uma sociedade em comandita que não admite d.hti·
são do capital, e o maior número das sociedades em comandità são
desta natureza. Por isso entendo que o código obrou com muito senso,
com muita justiça, bem se mostra que foi elaborado por pessoas que
eilte.(ldiam muito dos usos comerciais, quando obrig·ou ·as sociedades
a~Q:~ividirem seus fundos em porções, e quando deixou livre
às sb'tieda~'em comandita dividir ou não dividir, porque é conforme·
às necessiades que tiverem.
.

.

Eu não tencionava falar mais neste objeto, porque me parece que
já tinha expandido suficientemente a minha opinião para ficar consig·
nada; mas não sei o que me vem à imaginação, que talvez se preten·
desse alguma autoriz~ção para que fosse sacrific~do este direito. E~
não falei com ninguém, mas veio-me este pensamento, e é por isso
que ainda insisto e levanto outra vez a voz somos toda a restrição
que se queira fazer às soc.iedades em comandita:

O SR. TOSTA- Peço licença ao nobre ministro para fazer ainda
algumas reflexões sobre o projeto que se discute. Entendo que o
senado, aprovando-o em 1.a discussão, não quis com isto dizer que
julga útil que os tribunais de comércio se convertam em tribunais de
2. 8 instância, quis somente manifestar que há utilidade em algumas
das matérias de que se trata no projeto. Não foi este o ·meu pensaI
mente quando falei a primeira vez; mas, refletindo depois,· não pude
deixar de concluir que com efeito podia o sen.aâô reconhecer a utili·
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da de de projeto. sem que todavia :nela se compreendesse· a conversão ··
dos. tribunals.. do ~omércio em tribunais de 2.11_:.instância~; . ·... ':, ·. ·
: Eu ,tinha··pedido ao nobre rl)inistro que houvesse, de,·demonstrar,:
de man(3ira que ,me ·pudes.se trazer.a convicção, a utili~ade do proJeto •.
porque.. S~). Q~l3ta. fqr,111a ppdia dar-lhe O. meu yoto ·C9rn ~m.uito 'praze.r
como d.esejava .. ,o, nobr:e ministro . porém: não correspondeu à ,minha
expe·ct~ção.
Exa~ cÚo~ apenas·· certo trecho . d~ não. s~Í· qu~ . juris-.
consulto célebre,· pelo. qual p~etençleu mostrar. q~e· os: tribunais do
comércio "dec~m- se~. ~omposto~ de ·t~l. ou· tal manei r~ ... Eu nãó nego.
o.· meu. assemso a e,ssa opinião; ·~as digo que,. convém: n1ostrar que
estas éond,i,ções não se realizàm nos .·tribunais que.atuàlmellte julgam
em 2~a instância·, .e hão de.dar~s'e nos que S. Exa. pretende criar. ;~ ·
. ·Também é preCis~ provar ·que as mesmas conêfições: apontadas
no trecho se verificam nos juízes dé .1.11 instância que o .nobre ministro
substitui' aos tribunais .do comércio .. ' Se s; '·Exa. entende· que os CO· .
merciantes podem julgar com.sabédoría .e justiça nos negócios c-omerciais, não sei com~· no art. 3.0 do proJeto incumbe a atri.buição êfe jul. gar em. 1.a _instância; que ue entendo ser muito importante, como Qb·
· servou. o' nobre senador que aêaba de falar; não s'ei, digo, como a
incumbe a juízes que rião são comerciantes. .
· ..· · ·.
·S. Exa. quis tàmbem mostrar a utltidade da conver~ão dos tribunais do ·comércio em tribunais de 2.8 instância, citando o ·relatório de
uri,· de é~us antecessore~.\noano de .1852, e referiu-se nã? só ao desse
ano, mas ao de '1853. Nã<Y--estan·ao eu presente no conteúdo desses
relatórios, tive de consultá-los. t: verdade que em um de.les se indicou
por conveniente a idéia que o nobre ministro pretende:. que adotemos;
mâs
que se' deü é que is.to agradaria. muito ao corpo
do coniér. . a'tázão
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· Esse relatório reporta-se aos relatórios dos·presidentes dos diversos:tribunais dO comércio; e récorrendo também eu aós'mesmos não
achei essa idéia. da·' conversão dos: tribunais do comércio em tribunais
2.11 instância, senão no relatório ·do president{do tribunal do
Rio de Janeiro; e notarei ao senado que aí também se n~o dá outra
razão que não seja a conveniência de agradar aos comerciantes.
Entretanto observo que sem· justificar-se tal reforma· insiste-se
principalmente nesses relatórios para que a jurisdição de L8 '·instância dos tribunais do comércio atuais
... se estenda a todas as causas comerciais.
·· ·
· Citarei: em ··prova desta asserção o ·documento que.vem anexado
ao relatório do nobre ex-ministro da justlçà do ano de 1852, e mesmo

de
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do. de· -1853. Os presidentes dos tribunais apontam ·ai diferentes defei-tos do código .comerciaL Pretendeu~se remediar alguns dêsses defei·
tos com o·projeto ··apresentado hestac·asa :p·elo Sr. semadbr~José'Cle
mente Pereirã, já falecido; e éu acho\que é ocasião opéirtüna·de :se
atender: à proposição ·desse nobre· senador, o que pórtàhto convêm:
remetefnãó:só o projeto que está~em· disci.Jssãb; porérifo;do Sr.: Cle~
mente Pereira à comissão 'de fegisláÇãd;' a fim de que elà haja: de: dar
o·seu parecér sobre. a matéria, e:·assim· satisfaça às diversas n·e:cessi·
dades que a experiência possa ter'·móstrado, ·apresen'tarido~nós' medidas acercá 'da' jurisdição dos;tribunais e a respeito d~'·outros pontos'
igualmente·pre~istos pelo projeto' do
Clen1ente Pereira~-··'~.· . . : .; .,:;
Como uma das··principais necess'idades· apontadas riQ:>relatório
1
dos 'presidéntes dos tribunais do comércio' é d~ arnpliar-s~'a' jÚrisdi
ção dos tribunais de 1.8 instância a· todas as cau~âs corTierciá;~Ç eu
tomo" a liberdade de oferecer. um projeto suhstituti\lo âo: que se :.drs;.
cute, nele estabeleço semelhante
ddu:trina. . ·pr.ofeto·
substitLtivo··e·
.
.
...
'
o seguinte. (Lê.)
. ·· '
Não faço mais observações sobre à matéria, o'.que eu queria era
pedir o seu adiamento, porque tanto 'importa _o requerimento para que
vão à comissão .de legislação ambos· os· projetos, ta~to o sub~titÜtivo·
como o que se acha em discussão. • · ..
. .
.,
OSR. TOSTA manda à .mesa ~-111 projeto sÚbsiitutivo. ao pró·jeto, e um requerimento pará que Os ·projetes vão .à cómissãb dê Ie~·
gi~lação:
·
·
· ·
· ··' · ·

s·r.

e

o

.

-·

'

···,l·;_

"Substitutivo .

.

"Art. 1. - · A jurisdição dos tribunais do c~mércio. fica :àrJ{'pliada
a todas as causas comerc'iais 'com alçada 'até 2::000$, e compreende
os comerciantes não matriculado-s.
.
"
:
.
··' ..
..
. ..
O. governo marcará o modo de exercer esta jurisdição, e a forma.
do. processo das 'causas comerciáis '~os tribunais de .segúnda Jns~
tâncià, que continuarâo. a ser as relações do distrito, com alçada de
000$ . '
.
...
.
. ' . . '
0

.

· ..

.

. .

'

·

.

.4:

'

,'.

"Art. 2.0 - O 2.0 do projeto.
"Suprima-se o art. 3.0 do projeto.
"Art. 3.0 . --::- O art. 4.0 do projeto. , .
.
"Paço do. Senado, 29 ,cie agosto de.1854 ~ Manoei:,Vieira Tosta."

"Requerimento.
",Requeiro que vão- à comissão de legislação ambos os projetes
para emitir seu .parecer. -Tosta."
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apoia~o. ~ P.~~j~~,o _do· pp~r.~:. ~~~~~9t··: ;I: lg.y~lrrt~f!~e ap~oi~.do e
entra 'em discussão o. adiantamento reque.rklo..
. · . ;·. c ·.·;~,
· ·6
NÂs:úéo.(l\1inist'ro Clâ Justiça) .:.·Não pedi..a~pala~ra:pa~~

.._,..

l

I
•j

..

1
I

!

''

_1:.

(1•,

sR:

.,

:\

tâlár'·s·ohre_~--:~~~~~Ciá_.apr:êie.nt~d~;·P~(?-:~;~b~-~ --~~:n.~~·qr.•.P~~~-;proyíàq!~

da- Bahia, visto- que não. está em discussão .. Lil:nito~me a impugnar o
adiamento ....: ... . .
.•.
~.~:._. _::~>:'L·: .. · - :., :.:<:·. :.::~ :·.;.· '·• ·:,.
, . · ·se~hpre~-.~~.n:~~-rido qu_(i}·.:~q açl!~rn~n~o· t~Dde.:adefe~ir_.:P~ta o.. anp
futuro, a providência. estabe.lecida _n() .P.r()jet(),:)à ,vista dos p.oucos: dias
q~e. t~~?lll". p~r~· e>--~çompl_em·_~vto da~ :s~~s.ões.:; ·;;·
·
·
. : O projeto.. ~Pt:t3~enta.cfo:pe.lo::no.Qre. sem~.dor não me parece SI.JCep~
tívelde gr.~mpe .rn:edita_çãO;:·por:quantO;}UIT\a·.vez· reconhecida'a es.pecia·
. Iidade dos tribuo.a_i;s. ;Qo comér:cio-,.::como .-o·. nobre ;senador :reconhece-, .
t()d~ é1 questão.,c_ifra~se:·.em· ~aber,'~.e é mais conv~11i_ente :qlle essa'es·_
peclallc!_ade_,sªja par,a: a 1.a ou ·;para a 2.8 Jns.tânçia, OU·péJra.-uma· ·e ·ou~~
tra coisé:l .. Ç>,_,est_u~() d~:.ma:t~ria habilita _para :decidir-se .de qualquer
d~stes ,_mo,dos, e -~a, ,es.t~ •respei.tp já· ·hoov~: uméJ larga _tij$c.ussãp; n~.
Câma_r~ . do_s.. $~ª·-~ p~p_uJa_dos ;: · ·
· : .· ,. ·. · · ... ·· · ·
··
é. : .. Portanto
.jul_g_~ g_u~:·:n.ã,o só não é. necessári.o que os projetas vão
- - -·
à ~om!ssão, comQ:: !éJmqém que a.aprovação do ·adiamento impo'rta.(!e~
ferir·.se para .o ano futuro a reforma. que tive a honta de propor. ao
corpo legislativo.::·: ; .
. ·o: SR.· ·T.OST:A:.~ Poderia proceder a razão apresentada pelo no~
bre mini~t~~-se:~l:f)·provasse que esse projeto é tão urgente qüe não
pode deixar de passar nesta sessão. Se não há essa urgêncfa,·:.julgo
que é::,me!hor !l'edi.~ar ,malS.· ma.duramente :sobre este negócio; tanto.
mais quanta: eu p~çp !J9.:·rneu requerimento. que a comissãó:haja·.tam~
bé~ de dar se,~ pa.re,.cer .~cerca dos.· artigos aQ.resentados:>pelo Sr:.
Clemente .. P~r~~-r;~.-art.igos -que ~ão:.de uma: necéssidade apontada ·.nos
relatórios dos presidentes dos tribunais· do comércio. , ··; ' ·>'·:··;
Se, pois; S.. Exa/: rJ')ostrar que·o. negócio é .por.tal manêira urgente qu~ a just!_ç·a qomercial_ não :pode ser bem .:.administradà>se::(,
projet() n~o. pa~~é1r: . n,esta.:se~são, ·dar·me·ei por convencido·· e cdh·
cardarei com S. Exa .,;- .mas :cuido que há der ser um pouco difícil fa~
zer essa ~emonstr.aç_ão,. ·tanto: mais quanto ainda não se<provot.i aqui
que os _tribunais c}y,is de 2.~ instância têm decidido mal ·as··coisaá co~
merciais ou ~s.-t~f!l:retardado •. para se querer mudar. essas:·c·ausas 'dó
julga·mento desses tribunais para outr~s ~ .
J :. · ,.,
.. Ofereço estas r~flexões para que,,S. tExa; .resolva como:entênder
melhor.
·~
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·O SR. NABUCO (Ministro da Justiça) - Compete ao Senado re·
solver sobre o requerimento do nobre senador. Quanto a mim, só
tenho a declarar a S. Exa .. que julgo urgente a reforma de que se tra,.
ta, e por isso não ·posso concordar com o adiamento proposto.
. Eu não avancei na casa que os ·tribunais civis de 2oa· instâ.r1cía jul~
gam mal as causas comerciais submetidas ao seu conhecimento. O
que eu disse foi aquilo ql.le à primeira vista se reconhece, isto é, que
esses tribunais tomam conhecimento de ·tão grande número ~e causas do foro comum, que não· podem decidir as· causas· comerciais
com ·a celeridade que exigem os negócios do comércio.
.
As medidas que foram propostas· pelo finado ·Sr~ Clement~ Pereira me parecem graves; mas nada têm de comum com a matéria
de que se trata, porquanto elas versam sobre direito comercial', e este
projeto é relativo à organização judiciária. Pode-se pois decidir esta
questão na presente sessão; .e mais tarde, com mais madureza, com
mais pausa, se providenciará sobre os defeitos que o nobre senador
notou no código do comércio, tanto na parte sobre ql.le versa o projeto oferecido pelo· Sr. Clemente Pereira, co·mo a respeito de outras
disposições sobre as quais têm reclamado providências os tribunais
do comércio.
Não é pois motivo para se adiar o projeto o conhecimento desses
objetos sobre os quais chamou o nobre s·enador a atenção do Senado.
O SR. VISCONDE OE OLINDA - A importância da ·matéria obri·
ga-me a dizer alguma coisa.
.
O projeto em discussão ocupa-se com as funÇões que têm de
exercer as. autoridades atualmente constituídas para decidirem causas do comércio; a emenda oferecida toma porérri outra base; conservando as autoridades como elas estão, aumentá-lhes a jurisdição,
dá-lhes uma maior esfera de ação.
Não sou competente para julgar da matéria;: porém aého que
do modo por que atualmente estão reguladas as coisas não satisfazem bem o serviço público. Entretanto tenho também escriJpulos.sobre a proposta apresentada .pelo nobre ministro. ~
É uma reforma que considero radical. Vamos com vagar ·nesta
matéria. Ainda outro dia se f~z o códigci comercial; como já alterá-lo
nesta parte serri mais· algum tempo. de estudo? Parece-me, que isto
'I
não é conveniente; sou inimigo destas reformas...
·
Entretanto, não quero contrariar o governo:)·tevantei·me somente
para dar a .razão por que voto pelo adiamento.
• <
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-0 SR:- D.· MANOEL-:::Sr .. presidente/não assisti à discussão
deste projeto logo que V. Exa/o deu para a· orderfiJdo dia; ·se·ésti•
vesse na casa,· seguramente· teria ··pedido por um ·:reqÜeriníeritó' que
ele fosse de metido à nobre comissão de legislação·,: para intê.rpôr~seu
.,
parecer. . ·
· ·'· · ··~ · •
· ·· ·
Pols se todos os. objetostmpo'rtantes de que sei ocupa o· Senado
costumam ser remetidos a úma das 'conlrssões ·da ·casá' para· interpor
seu parecer, por que o de que. se trata, 'que envolve -uma réfo'rina
t~o impo·rtante do código do comércio, não havia passar por, esse
exame?
.. ,
. · · .. · · - · ·
. Senhores, lamento cada vez· ·mais esse prurido de reformas q'ue
ap·arece no país .. Todos os dias. dam·os- provas de. uma volubilidade
de opiniões· que seguramente ·não rios acredita. Fizemos um· código,
esse· código rege há pouco tempo; e sem termos~. em nosso favor
a prátit;!a e a experiência; já ·aparece o· Sr. ministro/da justiça indicando no seu relatório reformas n~sse código e oferecendo ·ate o
projeto que ocupa a atenção. do Senado!
· E o que mais é, senhore·s, uma reforma muito· pior, nó meu modo ·
de pensar, do que o que existe; uma reforma que tira a juízes experimentados, a juízes práticos, a juízes encanecidos no serviço pú·
blico, o julgamento das .causas co·merciais em segunda.· instância,
para o entregar a quem, senhores? À hómens·completaiTlente~leigos;
porque, não nos. envergonhemos de· ·o dizer~ ·na···nhssà :país· ô corpô
comercial ainda não chegou ao estado de ilustração:·qüé é i'ndispensável para se lhe poder entregar juízes tão importante'$ como· são os
da segunda. instância! .·
Mas, senhores, eu admitiria essa reforma se a :experiência, se a
. prática a justificasse completamente, se o nobre 'mihistr6· tivesse em
apoio dela uma cópia tal de fatos ante os quais· não• pUdéssemos dei•
xar de reconhecer a necessidade da reforma proposta~~ .:o que propõe
o nobre senador pela. província da Bahia? Senl:loreâ, se pon.ientura
entrar em discussão o projeto do nobre senador com b 'dó nobre mi.;
nistro, se eu tiver de votar por um ou· por outro, ::n.ão hesitarei em
votar pelo do nobre senador. E note-se que o nobreF.senador já não
tem poucos anos na carreira da magistratura·, e é ri1ágistrado de segunda instância.
·
·.
Porque, Sr. presidente, ~não· proceder com toda a ·circunspecção
em objeto tão importante? Para que precipitar uma decisão que pode
ser tomada no ano que vem, isto é, daqui
.. a alguns
. meses? O q'ue per·
t,
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dem as causas cpmerciais em. que. os julgamentos .continuem a ·fazer·
se como até agora?· Que inconv~nien.tes. há em .. que ~e· continue a
executar o código. ? Me.ditemos sobre a matéria,. ouçamos a nobre: co~
missão de legislaç&o, .ela 'que examine estes projetas; .e depois, senhores, se este ano não puder ser,. para o ano teremos tempo de dis·
cutir esta matéri~ com circ.lJnspecção.: ·Mas querer ·aproveitar os
últimos dfasdâ s·essão ·de propósito para .fazer passar. esta ·medida
precipitadamente. creio que isto não pode ser airoso ao governo.nem
ao Senado.
Não sei portanto porque· o nobre ministro .não apóia o requeri-:
mento do nob~e·:.se.nador pela Bahia, requerimento que tem em seu
favor todas as conâiçp~s, requerimen.to que apenas importa o adia·
mento de uma matéria importantíssima por alguns meses.
Pois, senhores, exigem os negócios comerciais que este ano passe infalivelmente . o projeto do nobre ministro? Há tanta pressa, há
tahta urgência de semelhante medida, quando senhores,. ela· apenas
se funda nos desejos dos comerciantes? Sim, porque isto . não é
necessidade de melhor decisão das causas comer~iais, ·é apenas uma
satisfação aos desejos .dos comerciantes. E tal coisa· pode ser admissível?
Não quero agora. entrar~. na questão da constitúciônalidade, porque a. ocasião não .é oportuna .. Quero ap.enas ·mostrar que não deve·
mos proceder seni grande circunspecção quando tratarmos de refor·
mar, e de reformar uma lei que cor)ta .três:.anos .de existência·.. Se
continuarmos nesse sistema, desacreditaremos; a legislação, desacreditaremos o poder. legislativo. mostraremos que não legislamos com
aquele tino que .se deve exigir e que :cumpre ao legislador.
Senhores, eu em regra sigo nesta parte a opinião do nobre senador pela província de Minas. que nos dlsstl que não queria refor·
mas,. que se contentava com a atualldade ..
. . ..
Pois agora depois do código do comércio é que se conheceu que
os magistrados, e magistrados de 2.• ln.stãncia encanecidos .rio serviço, ignoram os estilos comerciais.• agora que os estilos comerciais
não são .mais d~ qlJe um meio subsidiário? Ora, senhores, é na verdade muito desar lançado sobre esses magistrados de segunda ins·
tância, alguns dos quais contam 20 e 30 anos de fora, e que têm
tomado conhecimento de quase todas. as causas comerciais, magistrados dotados de muita prática, de mui~a ,.experiência e de variados .
estudos de jurisprudência! Pois bem, sen,bores, se, como eu disse,
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não estou hoje propenso para ~reforma .alguma~·~qüero;·o status .. quó,
como hei de votar por uma reforrriat.desta:·;ordem?r· '· :. .•. ·:..·,..
.· ·:
. ·. :Demais, se.·o :nobré ministro, -co·mtf benr s·e dissé:na casa, queria
algo ma :·"reforma; .se·. enfim: ehtendia</que os. negochmtes: :eram mais
asados para julgarem as·. causas·:comerciais·,·:por.que·nãêr estabeleceu
isto em. uma primeiradnstâ·ncia:?c,Por::·que:·não ._adotou ·o ·;que. S~·::acha
disposto-nos arts. JOS .e.1:06ido código;português?: ,::,·.:..
·
· · .Ora, o código pori:uguês·fO'i .feito;:por :Unta·.das·;.maiores cabeças
de Portugal .em ·matéria· c·orrl'etci·ali>pelolprrrlieiro 'hdmem:daquere··país ·
nos ·témpos modernos,: o Sr'f.:Fert-êira<Borges; ·e. o S'rt :Ferreira: Bo~ges
esta bel eceü. que éf segunda: instância·: :foss'e' .:compóS.ta 'd'é·. magistrados~
sendo a primeira instância composta de negociàntes(r:fresididôs
um ::juiz togado.· Por que- nã·o fez: isto-·-6 nobre ministro'?. . .
,
· . :: Note~se· que pela minha:.:.pàrte·julgo· que não era ·ócasião:·âe'' fa~
zer-se reforma alguma no código do comércro, vis~o que', côino Já
disse, essa reforma não~ pode ser filha senão de um~ longa.:experiên·
cia,· de uma prática ··átestaàa por·· muitos anos. ·
·
··
;: Não podendo mais Conth1uar, Sr. presidente," porque: tenho estado incomoaââo,• voto. pelo requerimento oferecido pelo nobre. senador
pela província da' Bahia.
.
· Julgando-se discutido o· requerimento do Sr. Tost::(sobré o· pro·
jeto. dos tribunaiS" do comércio, e submetido à votação, é rêieHtado.
. Continua a2.a discUssão do art. 1.0 do projeto com a emenda substitutivá
do 'sr. Tost~. .
··
· · · '
.

:.por.

.

~

'

•..

()SR. D. -: MANOEL ~E neçessário, Sr. presidente, que o nobre
ministro da justiça tenha uma cpmpensação das den~otas que tem
sofrido. na presente sessão. Parece que tudo quanto o nobre minis·
tro tem· propostO~ â não. ·ser o seu projeto sobre hipotecas, ·não tem
merecido a âprov~çãó '9ô. cprpo le~gisl~tivo. Um projeto importan~e se
discutiu .na outracâmararelativamente.acrimes cometidos por brasileir~'s em. pais ·éstra,ngeiro·,
ve'io,.,·este proj~to,
era de "' grande
empenh.~
......
.....
.
do.. Sr. ministro, :e :.que, na qâmara dos., Sr~.. Deput?dos ·. considerou?o
da maior. import~ncia e. urgência; ve!o, digo, este projeto para o Se·
nado,.
ea
'mêu'' foi-·'·,···.r~metido às. .nobres
comissões.
de
·: ....
-.\-·requerimento
. . -··
.···.··--·-····
. -.... -·.:···g-f
··,..····•,._,.,
constJtUJÇaoe de leg1slaçao; esta.na.suas pastas:e ate h9Je.na9.. Se
apresentou parecer.
. ' . . . ..... · .
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OSR. MINISTRO DA .JUSTIÇA-~ Primeira:~errota. _:
· O SR.· D .- MANôEL _...;;_ Diz bem d·nobre ministro, 'primeira 'derro-
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ta. Lá está dormindo nas pastas das comissões,. creio que isto há
pouco mais ou menos mês e, maio.
O nobre ministro· apresenta na Câmara· dos.· Srs ..·Deputados um
projeto importante sobre. a reforma judiciária. Segundo estou infor·
mado, não entrará nem em 3.8 discussão, porque o projeto está morto,
derrotado; está morto porque tem contra~si a maioria da Câmara, sem
questão nenhuma, i·sso para mim· é averiguado; embora passasse:· em
2.a, eu já disse as razões por que .assim sucedeu. Agora o nobre mi·
nistro que teve ~uma conferência a ·.respeito de. um artigo .oferecido
sobre incompatibilidades,·. vê·se atordoado; não sabe a que ·há de
acudir. São tantos· o~ alvitres que se propõem que o nobre ministro
não se entende~··
O SR. PRESIDENTE - Eu. lembro ao honrado membro que se
trata da reforma dos tribunais de comércio, e o que está dizendo nada
tem com isso.
.· ·
O SR. D. MANOEL - Eu queria mostrar a razão· por que o: Se·
nado não quis que este projeto fosse -à-:comissão de legislação.
Por conseq~ência o nobr~ ministro .tem visto todos os .seus
planos em terra, e tem visto isso pelas razões que apontei em outra
ocasião, porque devia começar por onde acabou. Se o nobre minis·
tro tem começado pela apresentação do projeto sobre hipotecas, teria
prestado um serviço ao .país; hoje lei estaria votada, porque·estou
· persuadido de que esse projeto achou em· ambas as câmaras grande
acolhimento; estou persuadido que com algumas modificàções que
a discussão mostrasse que eram necessárias passaria, se porventura
há mais tempo se tivesse apresentado=. ·Mas o nobre ministro foi
propor uma reforma reprovada por todos:· Nesta casa não falei a uina
só das pessoas· que me honram com· a sua amizade que aprovasse
semelhante projeto; dos jurisconsultos do· país com quem me· dou
nenhum o aprova; e 'então qual resultado? Que o projeto está morto.
Era pois necessária uma compensação,· e esta compe~sação está 'no
projeto que se discute. O nobre ministro há de vê-lo passar, "há de
fazer essa reforma importantíssima, há de fazer esse" imenso benefí·
-cio ao comércio; não é assim? Tira o nobre .mini.stro o julgamento de
caus'as importantes a tribunais tão acreditados com'o' são os nossos
tribunais de 2. 8 instância, as relações, parà as entregar a quem?. A
homens em geral completamente leigos, porque,· Sr. presidente, eu
disse há pouco, e repito, no nosso comércio ainda não há aquela ilustração necessária para que possam ser juízes em segunda instância
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os .homens· que se·dedicam ao mesmo:·comêrcio •. Pode ser que·dora·
vante comecem·.· os nossos comerciantes a.• entregar•se' ào estudo !do
direito c'oniercial; 'rnas ·não basta~ para ser juiz·:de: segunda· instâ·n'cia
saber dos estilos; p·arece•me que isto é secundário, o que é· indis·
pensável é saber; d<{ direito, dele por· ora pouco sabem. em geral \o's
. nossos negociantes~.· Talvez que agora comecem 'a entregar-sê a'·esse
estudo·, mas·. tenho medo; porque. V~ Exa ~ sabe que~ o .negociante. não
t~m muitos momentos : para estudar, :o: tempo é pouco para
se entregar ao:. seu comé.rcio, que é o· seu. modo de' vida; eu descon~
fio muito que:nas horas que lhe restam.:dos seus trabalhos.,diários
não possa entregar-se. a um estudo tão. árido,. tão.· dificultoso coino
é o. da legislação. Logo, que vantagem. vamos. tirar desta .reformá~?
Eu digo a V;, Exa. Sabe'.V. Exa. quem são· doravante os juízes co~
.mercia!s?. São os togados que ·o·. projetclfnanda ·admitir coletivamente
com os negociantes. · Os negociantes .se loUvaram .inteiramente ::nos
juízes togados, porque.dirão, e dirão bem,· eles não têm outro· mister,
esta é a sua vida;·.e de mais â mais têm estudos· profundos, têm mUita
prática ~ experiência,. e po(conseqüência, nós comerciantes ··COnti·
nuaremos a dar-nos.·ao nosso comércio; :iremos ao tribunal, mas :o
julgamento há de ficar inteiramente ·aos juízes togados. t: ,esta a
reforma importante que o nobre ministro entendeu em sua sabedo·
ria que hayJa de. fazer ao código nestarparte? ·Que .vantagem vai
tirar com isto? Há de ficar o julgamento entregue· aos ...mesmos
juízes togados .
:· '"
Mas o nobre. ministro disse há pouco,, e já disse em outras .oc.a- ·
siões, que as causas com~rciais ficar:n paralisadas, porque atarefados
os juízes de 2.11 instância. com· os muitos. process-vs ·que .sobem aos
. tribunais competentes, nã(). podem corn muita celeridade julgar· .·as
causas comerciais .. ·Pergun~o ao nobre;<ministro, que fatos o autorizam. para assim julg~r? A .mim consta~me o contrário; A..relação :do
Rio de Janeiro trabalha da maneira que ,V; Exa.,sabe;•:Sr; presidente,
porque a dirige ,cpmo presidente; .os trabalhos ali estão em geral
. adiantadíssimos, porque, honra seja J~ita a: essa relação, todos ·os
desembargadores. compenetrados dos s.eus de"eres ·expedem .com: a
possível celeridade os processos que são sujeitos à sua consideração; e o que.digo:da relação do Rio de Janeiri:rconsta-me que acontece
·nas mais. .
.: .
Portanto, que fatos tem o nobr.~ ministro para apoiar a sua :asserção, que os processos comerciais· sofrem demora nas. relações?
~
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Note-se que. o tribunal da relação: do Rio de..J~nei.rQ. é o mais carre~gado do trabalho (é verdade que ·tem: tamb~rn quas,e::. o dobro dos
membros das mais relações); e não:: obstante, q~~emp~nha completa·
mente· os seus devere~. e -faz homa ao país p~la !nstrução,· conh.eci·
mento da legislação e probidade de seus membros .. ·:
Logo, se. o nobre ministro. não tern fatos para·· apoiar a sua .as·
serção, de que os processos comerciais sofrem demora: nos Jribu·
nais de 2;1 instância, como vem propor .esta reforma? O nobre minis•
tro não 'tem seguramente por si a prática, .porque não .é membro de
um tribunal superior; portanto não:: teve remédit:r senão: confiar em
informações de pessoas ·habilitadas; ·e quais são essas.•informações?
Ou são. dadas pelos Sr.s.•·presldentes de ~el~ções, ou· pelos presidente$ dos tribunais de .comérci.o; mas· não 1rríé. . consta :que· o nobre ministro.no seu relatório mostrasse·funda~Q em·d~dos· estatísticos que
·nas relações ·os processos estavam par~1;~,~6s, que ·.á ·expedição de·
les era morosa. Também não mostrou isso:'no seu relatório fundan·
do-se nas participações. oficiais dos tribunais de· comércio'. Sei que
apenas um ou ·dois destes presidentes têm dito: que :com efeito seria
conveniente que os tribunais de comércio fossem de 2.8 instância
pela razão que deu o nobre senador pela Bahla, porqueAsto ag·rad~:i ao
comércio.
' E pois; Sr. presidente,· a.reforma toda funda-se nesta· as·se:veração•'de um presidente·de tribunal-de comérciÓ, isto' é, que agrada ao
corpo do comércio que os tribunais de comércio sejam de 2.8 ihstân·
cia. E é, senhores. sobre uma base tão :fraca que assenta uma reforn1a
feita no código comercial?· t: sobre uma base tão· fracá qu~ o- nobre
ministro assentou o projeto que agora se discute? !: soore uma bâse
tão fraca que o nobre ministro arranca dos tribúnais de 2.a instância
reconhecidos pelo código ojulgalllento das causas màis Hnportan~es,
das causas. que podem envolv~r ·interesses de centenas de ·contos,
para as .entregar a. juízes inteiramente •têígos, juízes que nem 'te·mpo
· têm de estudar nosso direito comercial, juízes que; digo· mais, nem
têm os estilos de que tanté>'tem' falado o nobre ministro quando tem
sustentado o seu projeto? Mas eu quero crer que há essés estilos, e
· que eles não estão hoje conhecidos pelos tribunais de !2.8 instância,
que muitas vezes ·se têm :socorrido a eles· nas ·suas·seritenças: ·pois
estes estilos eram conhecidos quando não havia· código e hoje não?
Será necessário que os ·membros dos tribunàis de 2.a instância se
·socorram aos comerciantes para sabe·rem estes estilos?

o

792

. Senhores, se i.sso {os·se verdad~,_ o .Sr. Fe:r.r~ir,a
'!:, ·--. J~org~s:
. IJ~O ·e~a
o. Ju~isçonsuHo.'"que~ .·é~, ·p~is, _-pô~ 'exe.mP,Iô·,-.§~~f. :.~is,c-<?n.d,e1 ·.:~~-: ·çal~
n·a:·sua·
.·obra. hnortal · direito
mercantil não 'a~Jrinta
esses :estilo&?
.·_ .._..·-,·. ·- ·. ·. '_ •" :··:·_··_·'
.. _..- ' ;<··., •\
_
·_.·_:',!·
<··:·;··_.
',
Não 'têm aqúêles'·éfue· hão ju't.g~dõ
caus~s
cómé~ciáis.
rleCorri.~q
~
éss~s
.
"'"'
,_.,,....
. .
...
···./
......
·estilos nessa.obra .imor,taf?.QSr.· Jerreira.Bórge,~ .SJ~9 appQta os es- ·
tllqs.. s~g~ido~_-. nas. . 'dif~renf~s~._·pr~.Ç.a~.· dá·.Eu~?••.N~:o~.: é., fjess~~~-~9~~a,s ·
qú~ . :os, m~.~istr'ados .:vão' rtt!:i'ifas vezeS.. ~pre~d~( _p,s' 'e~~q-~~ ~s,egu:id,p~
em. Londre~' . P.aris'.·. Haf1lburgo,_ etp ..? :P()r que portanto.: se .~oco_rre 9·
no~~~:"miilistro
'a'setjle,lhante ~rg'umento,: que é,tão)r~co?' ó.i~s~: ~ê~ '
·> ..
·_o:_npJ:lr.eCstmador'por
Min~~~; ._i;}stê. pr.O'jetô .é inju"rlos9,·.:ao,s. tl'.ibun~is'~é
,:·.-:!·.
. ·,;..,·,,,:
1
2} :l,'J~tan.ci,~.' )~upoe~o~ .· Pr~guJço~O§. e•. ·' gn()rante~: :.Pt-~gu.iç~sqs .porgue .
. nãó'ôão 'expeaientes' âos ·-processos, 'o que não é' 'exatQ;_:' ignorã,tes
porqu~
não., .saf?,em
os .es~pps cpmerci~is, porq~:~e .s~ 'quê~~ fâzer. essa
. :. ;.::. ,
. ":·.. : " ;:.,:
ciênci~. privativa .. ~os negoqi.ant(3~ ... D~~ane,ira. q!-H~}t~ agora. o~:t~ibün~is.juigaval11 _sárri. s'a6erem: os estUos ,do co.mérci.o.. . ... . . . · • ··. ,
·. · · ·Senhpr~~,,....QãO vejo .u,~:n, úni.co arg4mento.,. pm único. que .sust,en~~
sewéiharít_e· 'proje~o:. Eu 'às.cusaya. e ·falar, porqu~ ,O nobre·· senâdor
pela. B?hi~a ~OS, séus,disc~r~os .·.ante~lores nada' 9é'i~olJ a des~j'ar_._a
e~t~. ~·espelto;. comb~teu :o 'proJeto vitoriosamente;. cómbat~u-o
a teoria, e, oque. é ·melhor,·.com .a prátfca de julgar·; nesta'parte.se~
guramente tem grande v~r1tagem · sobre o nobre fÍlinjs.Íro, ·que. ·n.ão
fala se.~~,Ô· P.OJ''.te,ori.a,'.sén~~fundadoem informaÇ(}e~ ,que fh(3 ..de_~am.
o nobre senador não. e.:mag'istrado hoje, há muitos anos que;
um lúgar e.m ·~m tribunal· d.e .2.~~-instância, há· miutô. témpo .que ·peÍa
prátipa tem. rêconhe~Ido ·que a.s .relações são .os.trib~nais .·mais'·.~sa
dos parájuJgarern em 2·.~ ii,l,stâ~cia as causas comerciais. : ' . ' •..
·.. 'Eü, $r ..;preside:nt~:· disse qu'e não queria entrar na ·~iscussão
sdlre ~· óonstitué,ionalid~d~~--e assim farei. Reconheço em.Jese
pod_e· have.r. privilegi~·de-causas, tànto em primeJra comcLem ·:se9ur1c:ià
instância, a constituição-dão faz. distinção. Reconheço que . se .a .uti·
Iidade pública e~igiss~. o' corpo legislativo podia' muito 'he~ legislar ne~te sentido, isto é, cr.iando tribunais especi~is de .segunda ins·
tância, .assim como-.os. criou de. primeira. A questão SÓ· yersa. sobre
a utú'idade. 'e necessidade,' 'e não há nem uma .~oisa' n"em: outr~. .' ..
. . ; Se.nhores, q~e.- se ·.cometam ~rros na .1.'. in~tãncia. :~a~- ,é, mas
aos menos as.partes têm um recurso, que é .a 2.a instância, ..composta
de. magistrados. provectos, .que têm. a seu favor todas ,as"circunstân·
elas :para'fazer~m acredit~r 'que estão tiabilit~dÔs.·.:·para ~ef~~ma~. ~s
dec.isÕes menos .acertada~···dos juízes ·.de .1}. instância ... Mas,.~enh~01'.
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'res, os erros da'2.8 instância são muito mais p'erigosos. ·.o ia,·. que
fa~ o projete)? Cria juízes. especiais de·· comérdio: para. La Ú1~tâhcià·,
juízes letrados; dá,~' nbté~s'e,. recurs'o das· '(JbdisÕes
:aos .:·'juízes
letrado$
1·. ..
. ::r :·.:· ,_,:'.
. :.;.. r:..... · -·· ·· . ·:
h,;," 1
para tribunais Compostos de juízes·leigo$.:·
· ·· · . .. ·• . . ... , ._ .
. .• o 'nóbre rni~istro ~cehou: nesta; ·'parte
emendá 'que· lhe·f.Qi
oferecida ·na. Câ:mara dbs ! Srs .• :· Deputadds,' êtiando: juízes :privatWo~
de·1.a. instândia; ora bem,' ess~·s'· juíze~··. hão .de . s,er: homens 'te'trado's,
é provável qu~ o:nobre ministro ~s~~~~a~àgÍ~trad~:s ·.d«?nhe~i~.d~.-B·~Ia ·
'sua aptidã'o e moralidade;. e quem vài senjuiz. dos àtó's desses'
'rnagls·
_<·::_·.•;,
...
('•
trados, que· ~~ve.rn ··ser,· como. ·~iss~ ... ~o~h~~i~os p~l~ ·..s~a .,JJ19r~l}~.~q~~
instrução· e prática? 'H.omens leigos ·do ·comércio'. E· por quê? ·.Porq~·e
sabem os' estilos. .·. . . .
?: í... i'
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. Ora,· Sr. pre'sidente, qUe~
'magÍstràd~~
éle' :·1 /·instância le.tràHo~
.
.
·-:. _..
,....... -- .
'_-"-'···-··, ' · :
instruído, veja seus atos reformadós'por Um tribunal compós~o ··de
·seus superiores, '~oniposto de magist~aâos' enéaneçidos n<>''serviÇó:,
e com práticade julgar, entende-s~ 'bem, h;ã'o é. des'a.i~ostf;:·ea :declaro
com franqueza que nuh~a· julg~e'(desar q-oe a. relaÇão· rrie =rétorffiaé~~
um à: sentençà;
ver um mag.Ístrado, 'üm· hÓm'ett{qtie. estuda ~: ~lel',
que se. aplica, sua:s. sénte'hç~s r'eformadas p?r "um 'leig:o 'qu~ mÚit~s
vez e~ nem tempo :tem de abrir o cócligo,. porque só trata do' se~ co~
mércio, de ganhar dinheiro,' qupndo 'íhé_''sob~a 'tempÓ nãô:é (l-ara
entregar-se a :estudOs tão .. ãri'dos!'Ouê ·~àntágertsse tir~· daqui? N·e-.
nhuma .. o que; há.' de valer'' é que' as :decisões. dbs i juízes de 1.a ins~
tância hão de se(rêformadas :pefos togados; el'es é que vão formàfo
tribunkl, é sobre!eles que há de.récairtodó.o:se~iÇo;'e élltão.tál~e~
que o nobre minf~tro ·quere:ndo da~ cei.eridade aOs -prdce·s~os:•, n~
criação' dos tribunais de 2.8 instância,·
atr.áse · ainda' mais.
porque os togadôs sendo p~t.icos não te.rão tempo .dê acudir :aos i~:en·
SOS processos'qu~'hão' de cair' sobre eiE~s{porque, ~eserigaAe-se·9.;no
bre ministro, os 'jufzes comerciantes: hão~•. vêem
'~s processos
co·~er'•,.
,";, ·.
. .. ' _, " ;
ciais.
· ·
. 'E, senhores;' 'os processos. comerdâís, 'principalmente :'os. co~·
plicados, são para um leigo? Um leigo está habiÍitado pàr~idêcidfr?
Veja o Senado a:questã.o que tem havido· nesta êâsa<sObrê um~pontc
dê direito, sob rê :as: soci~dades· em comandit~'; ·. vejà; o:i jurisconsul·
tos dê um' e outro lado estão divididos·;' ·distihtoS'\magistrà'dôs; têrn
dado sobre. ela. opiniões opostas; a ;'mprerf~â. tem-a trata'do 'magistralmente; perguhto, é questão pâra ser decidida por um' leigo quàn'do
entre os magistrados tem achado tanta diflcúldade?" Nao' acho'
~·
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ne·nhuma.::.qúe .apoie .sein~lhante.: projeto;' -riã.or.vej~::;~enão:~:um_o,_·pr.uriâo
de: reformas·.: que . ·me(;faz! ;desa.nimar;hsenãà; úma.· êp~placê)iciai. par.a
com . os comerciántes
q_ uer1 dizem'; querem.;·.ter.:um. tdbunab.idé :com ér~
.
cio,~em 2;~jnstância•/,<::;, :·::.. . .• ·
~-,_••... ...
...,
·L·: Não po~so pois ~dehcar:! de·:.~ votar :contra·· o·:: p.r.o Jet~ à• tvistasdo ·que
tenho• observado; · ·; ~::t ···- _,;·:. . ·::-.
·!t::;·J:y: ,
:_-:;},..~ :~:,
.
. .>~'A·questão:.:ainda :é ·rrrais·."·larga;,':.hã:· múrto que·.~ize·r,; ;:ma·s;::~Sr ::-tprêL
sidenle,·,j:m mão::po.ss(r~fal:ar: ·mU'ito:tempo;::a :~mlnh·a sàúde~ está:· muito
arruinada, ainda hoje··fiz
esfot:'ço·,•:.porqüecnão~:qu8'~ia que>em:obje:
to :de )tanta _impo~tância~o me:t.Úvoto ;.ri:ão.:fpsse··-'Cofih~Hfdb~';queriaCexpôJo·:·a'inda qúe re'SU'rnidaminte\'·'
::\·.:: • :· ·; :-... --· ··· _;\
· ·::
.::i":;·::,.-Ew··queria.:agóra··tratar ·:da .~graride::qüestã·o:~quéL:terh· dêüpado~:b
Senado ·~:e··_: a ·impre.nsa; ··.níàs1. não\'.:(r.tfarei :>ap~ria~P pe:rgúhtarei, •ô :~que
temosc:colhh:to··.·dess·a:: di'scüss·ã-o·?·Cadà:um._e·sfa .fi:a::~uà·:opinÍãO:l<Q
Sr; ministro tem.uma:'~Opini·ão, :·mas;o ·Sr;··· mirl'istfó'~h'ão· 'tém :autoridâdé
de inte'rprétar· a~ let·:·>Des.(je :·o mom·énto em~ que';nesta::casà: apâ.rece
urrta 'divisão -acerca·:: da' i.intelig·êit·oia:·:de :~uni 1;art1gb~3dó'::có'cli'gô, :.·c):que
cumpr.e é ·requerer~se' urha' iintérpietaçã·o' à/ess~·: reS'pé'it6?::·:·Emb'õra
eu ·respe'ite~.muito· a·· ophiião>do:· nobre ministrcFe'!deCtbdoá os···'tlútra·s·~
também tenho a minha a este respeito, :estou ~pêf'suãdi:dó que'~;'àcfúel'es
que::sustentaram ··que as·:·'Sociedades:::·e·m êomà'n'dib:f::-pbdém:::dhíidir o
seu::tundo:. capital ..:em a·~ões·: fun'daram-s·é :'nà .léi'rqué·r.JiãB·: ó~:proíbeP
portanto permife~o :· Eu• nãQ·,trato ··dessa·questãb po•fqüe:. dêcidia'ame'nte
nada· podia dizer de. novo·; ela ::foi tratada magisfrãlrrlehtePne·ste · lildÔ
pelos nobrés':senadores pela Bahia, por::S:):Paulô'\e pôr~''IVlinàs/~qoe
nada.· deixaram a desejar,:~e:~hoJe:ainda d::·nobre senadó'r: por:·1Minas
.falou· com a:: lucid~z. com:: qoe :·costumá~> Estou~ 'pêrsilàdii:fó:·~que·:·~seús
arguri'fentos·· estão em· :pé, .que··s·e· não; podenf: resj)dndef'. ': .;~·: '';; .:: .: -:·.: ~)
: "·-·!.:i·:: Hár· entretanto. um: ponto~· em··· que·· ·eu-.' pod iá1:d i'scordaf '- do~. . ~ noBre
sen~dor. ·Enxergo·: um perigo· :~néssas faculdâdes·; :ah1plísslmáà· 'as<so:.
.Ciedades comanditárias; :·qüi'sêra ··que foss'énf:réguládas: 'para::~áfSl'ria
eu; Mas dizer que nãó podem .diVidir: o 1s·éuzfohdÔ., érif'a.ÇÕ'es;·: d~claro
que. no·códigomã9 aclio· 1s'emeHiante dispàsição·~. Oue·re·r~se' tirá'r::de:lim
artigo:· do código rei ativo·_,às so.ci edades, anôn imas u,ma·-·i Iaçã~o ·que;: 'não
tem' -a pi icação. nenhuma,· parece~rn~-.·· .:cómo2 disS~-' o· ~:nob/é . .~ sênadof.,
.ilógico.·. Mas·, repi..to,: que:yantagem__temos·tirado::;dess·a ·ôiscüssão'?.· ·E
,q~e c.a.da um .ficará com à ·,sua~:opinlão. · ,·~ ~,l:;.~m;. · , ::<: · :>:. · ·
:.: · :Depois::·da ··divisão.-· que.: tem'·havido>:nos·Senado~~!:ó~·que'•cumpre
é;· pedir-se uma-. interpretaçãó:.·autê'ntica:·
do! !Código;ra
·::esse
tespeltô.;
.
.
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Irá porventura o governo impedir aos Srs:: .Mauá, Mac ·Gregor ·e C:
que continuem. na sua associação~ que:'dividam o seu capital em
ações? Não sei se pode, fazer; creio que . não~
:.. : >I · .. ,.
Voto portanto, repito, contra o primeiro artigo. do. projeto; por,que,
como >já' disse, não enxergo nele senão inconvenientes,· e o. ·pesado
trabalho que vai recair sobre os membros togados desses tribuna.is ~ .
Estou persuadido que o tribunal do comércio desta .:corte,.doravante
fica reduzido aos quatro membros togados; só eles examinarão, .:os
processos, e as suas ·opiniões serão· as do tribunal. ·. :
: ::
O SR .. NABUCO (Ministro. da· Justiça): pronuncia :um discurso ..
O SR .. TOSTA - A vista da declaração que fez o Sr;.· ministro
da justiça de que há necessidade de se~ ,:aprovado ·o projeto <nesta
sessão, reconheço que é inútil qualquer reflexão que. eu apresente<à
consideração de S. Exa., porque em verdade- se o· projetó· sofr.esse
aqui alguma alteração, já não há tempo de voltar à outra câmara, sefr
ali discutid~ e aproyada a emenda, ou de efetuar-se a fusão.~no.·caso.
de nã-o concordar a:Câmarados Deputados com as idéias.do Senado ..
Entretanto, como 11ão fui bastante prudente e aventurei a emenda
que. submeti à consideração da casa, peço licença para nesta· ocasião
· expor os motivo~ pelos quais a redigi. ·
S. Exa. r.lisse ~ue esta reforma funda-se na .opinião dos tribunais do C·omércio., ;que neste sentido tinham dirigido :propostas ao
ministério da justiça. Foi também baseado na opinião· dos mesmos ·
tribunais que apresentei. a emenda que se acha sobre· a mesa. Essas
representaçõe~ vêm. anexas, como já tive ocasião de indicar,.·aos
relatórios
dos Srs. Eusebio de Queiroz. Coutinho e Souza Ramos~
'
Deles consta o seguint~; ·peço licença ao Senado para ler, observando desde já que eles·tratam da reforma que convém fazer a ·diferentes artigos do cód,igo; por exemplo, aos arts. 12, 21, 25 e .al9uns
outros,
. . e não se referem a. essa necessidade de converter os tribuna is· do comércio .em tribunais de 2.a instância.
O president~ do tribunal do comércio. da Bahia em um dos trechos do relatório de 1851. diz o seguinte: "Não· se tendo ·.pois conferido aos tribunais. aquelas atribuições e jurisdição que lhes são· pró·
prias .e inerentes, como se vê disposto- em .todos os códigos ·conheci·
dos, nem ao menos se ·criaram juízes especiais sob cuja principal
idéia foi confeccionado o código, pois que n~~- i·gnora v,. Exa. qüe
julgadas as. causas comerciais ·de· parceria: c9rn ·as civis· não oferecem
tais julgados .a necessária garantia pelà'complicação das matérias
'
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para as .quais de:misterse·faz.u~T,J ..<estudo l)'lUito.,pa~ióljlafe espêcia\~ ·~i
No d~cur.so do mesmo; relaté)ri():'rnenciona.dive~Sg;s;:artigosAo .. c~~igo'
que'~e:gun~o ·;u~ qp{ni·ã·a·:·mer~éem.·s~r. re.vistos: ~as·:nã_c(tóc~l':n_à~:~or\;_
,., .:. . d t ·t) . ;· ... 2 ;
v.ersao os . r1. una1~ em .•.. 1ns. anc1a..
_ . :-..- ,. . ··' _ -·.;;·: ·:~ ;· 1
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tribunal do comércio· da ·corte. Os presidentes dos tribunais da Bahla
· e. PernamJ:>uco: p~gna\(am, apenas. p,ela maior e~t~l:l.~ão,. da .j~r.is~iÇão
dos tribunais, dé . Prif11.eira·.-instâncía :_J=ôtem. co~fQrmrctacle; . d.este:p.ery~
sarnento que. ~~digf ,a. em.~~'da of,erecida _à. consid~râÇ'ão.
do' si<. mi~
·-·< _,.,..,,·
-, ... , .... ''",' ........ ;·;_ .....
nistro... S.. Exa .: porém rejeita'i1do.
essa emenda,;
entende que,· lhe ,é .
·> ·' :' . ·.' ', -..... ; " '•. .. ·, . ·.. -..; \ _: ·.
...
preferível
.a elevação, do.s,,tribupais.
de. ' segun~a.
.ins!ânçi~
,, ......... \..... ... .. .
' ........ .... .... ..... , à categoria·;
...
..
.
pe.lasseguintes:razõ.és:,,.
_,,::,,. '.
· ·.
c:~-·
·:···. Rri.meira [)ó_rqye.·· ~br~n_gé,--~ªs .• cau~a~ ·-de. todq. o,.)mp~rio, _e --nã~
somente dos distritos ._onde .. estão: . colocados,. os tr-ibunais. Mas, se
esta; razão fosse p~oqe~~~~e, .él·_cons_~qüêrtcia d_~V;i_a ~er ,a ç~iação de
ÚÍb·u~ais. de'. comércio .. nesses outros distrjtos: era.esta ..sem dúvida .
a conclusão .. que cumpria tirar.
,
. . , : ,,: ·•
·.A. seg~~da·:·r~zão ~fere"cida peÍo ~obre ministr:p"se .. ~eduz. a pou·
p~-~ -Ú~·bal.~o, .aoá .tri.but:tai~. do-. c()mé~9io; _4iss~:. -~ ·: Exa_•. ,que, dancJo.se
~ais ampla_Jurisdi_ção à Jt.ilist~ncia, a afl~ência·das·ca(.Jsa$:Seria tal
q·ue esses tribuna.is .nªo .poderiam bªstar. p~r:~ . ~.:-e~p~_diç,ã_o ~e. julga·
. nÍento "d~Ja~; po~ .out~a, o nobre ministro entende que os comercian·.
tes membros desses. ·tribunais não. te.riam o tempo: nece~sário:.para
ci~ser.npenhªt; ~o das_ ª~ :~tribuições .: q~e: !he_s ~:fi~ariaro pertencendo;.·
•. ·.Esta razão::ta~bém.m~. _não parçce proceden~e,_-.por,que·.~ . :\:EXa;
.sabe que. _.com_eten.d.~-~~·'"ªo~ ~r,ibunais ..~O::_ comércio ;a·,jurisdição:de-·2.~
iJ1stância, os_ s~us .distrJtps.·:ter~o ,de ser maiores •.. e pois, o :número
de causas de_ qu~ .s~ .d~y~;.~_oc_upar não será inferio(às que lhe.:seriam
sujeitas _ se~·con~.ervasse~Jt;caxáter.·de .1-:r~:::instância 'nos .distritos--mais
limitados. É o que sucede hoje com as relações a :resp.eito da t.'· ins~
tância n()s negócio~ civis,,· e mesmo~ no-s c.Qmerdais·•:':Demais ·o juiz
que forrn.a o. processo .segujndo,p~r.. ·a: passo tod~s:·as;,fases. desta·;
ne~es_sita d~ menor trabal~o quaQdo.~tem . de: .julg~-:lo, ·~do.· que·.·. o juiz
de ap~laçã() ,que tem de.. estudá'-~ o,_ PXPC~den,cJo --,ao..:mais: minucioso
~xame de _todos ps seus t.er1119~ e .proyas. para: ~em: aj,uizar da :legalidade .daqueles e da proc.edêr1_çia,:destas., -e .cJQS-:debates que acrescem nas ~azões de' apel~ção ~: ~ão colhe., portanto; nesta parte. a. argu~
mentação do . nobre ministro.
·
. , :. -, •
.. E depois, senhores, o te·r o tribunal maior núme.ro de causas para
... '' ·.• J : /'1·:... '•
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julgar não é Uma·;razaó suficiente;· porqóe' â 'conseqüência 'S(3riá.'res~
1
trihgif o· círculo de;'súa jJrisdição ê' assfnf'C:Hmihuir~~h~~lne o thibalhoi·.
A questão é oútra~:~muito. diferente; ·a· questão'' é· s'é' ôs tribúri'âfs: s·ão
mais aptos para conhecer em ·2.~ 'i~stâ~cüi·, ·sé dêéidfrao :·'as cáusãs
com rnais celeridade.:é maii{sabedoriê~;'·disto' é qua·:se ;não ocüpou'
honrado ministro; . :. ..·· · ... : · ·
: ··· ·. :;' ;. ·
· · -'~:·,,_u· .
. Alegou ·também-'s: Exa; como razã'o· parà.dai'pr'êferêr1ciâ~'à!:con·~
versão ,:dos 'tH'búnais ., ·em 2·.â ,, instância a:' ·crrêú~:tstân'Cfa :~;de''1 qú'e
a· 2.8 • instância· Bs. ··processos vão já pfepi:m:1dos;:·.e' ·não ~:hã. ··n;e~
cessidade de OUÚOS conhecimentos' mafs' 'd() ··que·;·~que.lesYqJé
são·. precisos pâra:''··dar uma: decisão ·'sobre· o ·'ponto·: prinCip'ár;:aa
causa. Em resposta ofereço o que disse o nobh)'>senàdór 'pôr .:Minas~.
quando ponderou;·comoilnuito ·boas razões qUEf tOdas :às· dificuldâdes ·e
erros da 1.a instância> devem·· ser ré;-ólvidós ,fe ·rep'arádos na' 2:a;. ó ·que
por conseqüência os tribunais' superiores: ne·cessitám.. d(f màióf sóina
de conhecimentos :jürídicos~ de prática ésélarecida,' •de ·ex~mes rriais
acurados, se se quer que as causas tenham 'dé'cisões· condígri·as-.'·" . ·,
Tudo ·isto responde com :vantagem, a·meu ver; à' argum-entação
do nobre ministro; e são· 'verdades ·de-· prime irá intuiçãO,· que·.
H·a: .
se iam nas maiores·:.:hàbilitãções exigidas nos juízes·· dê 2.11 ' iristâhcia; ..
salvo se temo·s andado iludjdos · na· composição dos tribunais: :supé~
ri ores.
:
· ·
·: ·
S. Exa. alegou ainda em favor do projeto e celeridade' que exi~
gem as. causas comerciais; poréfu, se o Sr;·- ministrá· desse irióvá·: fôr.; ·
ma ao julgamento de tais causas 11as relações/ podia~se Obter·=igual
.ou maior celeridade. Ses~ Exa. formasse··has relações· seções espe~
ciais de juízes· a que ficasse competindo·•exclusivamente o ~conheci·
mento daquelas ·causas, creio que ·a celeridade seria· muito maior dô
que nesses· corpos numerosos, como. vão ser· os tribunais· do· comé'rcio de 2.11 instância;:. .,
Disse também ·:o nobre· ministro quef assim os· magistrados; qt.fe
forem designados para esses tribunais de 2.8 ·instância hão de adquirir
conhecimentos especiais das ·matérias comerciais e poderão cbnse.;
guintemente decidir ·COm· mais sabedorià~ do que na àtualidade,· ém
que. ·são forçados nas relações a dividir ·seu estuCio e atenção em
causas·.· de diferente\ natureza.···· Mas •a; fôrn1açãõ:_~e seções,._de· que
acabo de falar, me·parec~'que lhes dava ocasiãO~_de·serem esp.eciais
nas matérias comerc·iais sem haver necessidade de 'improvisar juíi!és
que. não podem ter· riem o saber jurídico- nem·-a :prática do· processo
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qi.Je ·se deve. supor nos :juízesJetrados;. e .tanto meno~:poderão.poss.ulr;
essa·:prática.e(capacidade·~. par~ julgar,· ..quanto-.e~ses:~indivíduos:.não,
terão de exercício
mais :.de :4. .anos, •sendo::-como ::são:-::eleitos:":em.· cadâ · ··
.
quatriênio.:
. ·
.
.. . .
.·· · : ;
· · ·· ·. • ; ..
, , :Falou, o nobre ministro ~da necessidade de .terem .os·: magistrados
da 2.11 instância conhecimento dos estilos e. das .div~tsas ~operaçõ.es ·
do.·:~comércio •.. Mas : a.i tal .. respeito'. já:.: observei:::;em:.;ou~ra Loca:sião ao
Senado,:· e: agora repito, .que .os.. e.s.tilos .e. práticas:.•não~:· podem .•.servir.
de Jundamento:·ao~;J.ulgados:.se, não,,vêm.alegados ;e provados: pela
·manei.ra que: o. c.ódigo estabelece; .não.- basta<que ..se1pretextem .esses
es.tilos,Jorça· é .q~e ..a prova os ..torne indubitáveis;. e :para ·ayaliar: a
prqya. :di reta. o.u ar.tificial .os j4ízes .. letrados:,.são, J~elp ·menos., :tão.
apt,os.:ccom.o .aq,l!eJ~s que não J~stãP: habituados ao·. traqalho de. julgar ..
:·Agora, ·senhQres,.·com~; preten~e· .o)1obr,e· minis.tro.·regular. a for-.
ma. de processo .ness,,estribun~ais. de 2r11 Jns.tância? O ·tr:ibunal da:.corte
fi c~: C()mp()sto da. s.~g~inte :mar:tei.ra: um :presidente ·tetrado,:·.três ·.de~
s.e.mbargadores, um .fiscal. sem. voto e seis membro.s;.:não l.etrados ..
Quer o nobre·· ministro que: o tri,bunal julgue. coleti.varnente? Parece
qu~r:1ão: po.is, bem; pomo há de então fazer. a divisão dos,ijuízes.'para
· QU.eJias causas. entr,e Jgual núrnero de juízes-letrados ~e .n:ãoJetr.ados:?
s·e~á -por distribuição? Se O;número for de cinco,:OU· hão de prepon·
de~ar o~ Ietrados: ou .os. outros;· se Jor de t:.ês há de. acontecer, o: mes~
. m_o_; ,se. fixar ·.o de quatro: ou: seis verifica7se ~ainda. a .preponderância .
~os.Jetrados. pe!a. interv~nção ·do presidente, com :voto . de, desem~
p~te:~·. S_e. preten~e organizar os. tribunais de. modo .que·.o~. não letra-.
doª fiq,u~rn em maioria, neste caso os letrados se.rvi~do. apenas:de
a.~~eª~()res,, .escusado é ,que para .tão pouco se .ocupem outros,::.além
do presidente e do fiscal. ·supondo-se 9ue p. nobr.e ministro~.queira
que .:só:.os ·letradosvej~n:t. os·proc~ssos para obter~se a.· .celeridade
dosjulgamentos, poupan~o.aos. não létrad.os o fastio. e:. trabalho: insano
d():·~~àme,dos .termos judic_iªrios,.e o estu~o ..das questões''.incidentes
e multiplicadas que a cada. gass.o se oferecem, retifica que, os· julga~
me.nt().S. ficam. entregues ao.s. revisores; .. Quem ·não .·sabe. que aquele
Gll~· l}ão viu o· processo quase que_'::se en~rega ,à; disc.rição:: qe: :quem o
viu.-? ~e isto sucede. com juízes habituados. e. encanecidos no ofício
de . .Jul_gar, como não . s.ucederá ..e~m .··aqueles que :.baldos .de ·conheci~
me_.ntps jurf9ic.o.s, ... pouco, versado:s .. :na difícH· tarefa: de;;apreciar .. as
qu~,stões.de.fat() ede,d.ireito, que às vezes. é tão custoso;distingüir,
SãO .obrigados Jl emitir O.Se!J jUÍZO por uma simples. exposição dessas
'
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questões? Eu peço ao nobre ministro que- teflita bem · como há de
compor as seções dos julgadores; prevej~> na matéria emJaraços
graves que não sei se o nobre ministro pod~rá vencer .. Ou S. Exa.
há de dar sempre preponderância aos juíze~ letrados, e escusado é
. que intervenham os que o não. são, ou·então··há de da-la a.estes, e·
aqueles. de nada lhe servem.
..
.. ·
Muito de propósito•pedi a S.. Exa. -expilic·açõ·es;:~sobre a maneira
. de julgar os agravos. S. Exa. disse que o seriam pelos .juízes letra~
dos; isto· demonstra bem· quanta ·falta de confiança S; Exa. :mostra
a respeito dos juízes não letrados;:. e todavia vai ·dar-lhes funções
muito mais importantes do que o #Jigamento dos agravos. Tudo isto.
senhores, procede de se não,ter a:inda bem refletido sobre a matéria,
pois que a criação dos tribunais: ·está tão ·estreitamente ligada:com-·o
modo do exercício de suas ·atribuições que· se "não· pode· admitir
primeira sem estar simultaneamente determinado· o segundo·. ·Me
parecia. portanto melhor que ao menos
pd~
enquanto continuasse. a
. .
>jurisdição contenciosa dos tribunais do cdmércio em 1.8 estância es·
tendendo-a, senão a todas as causas, à maio·r parte·s delas".
Se S. Exa. entende que a faculdade de julgar todas as causas
pode trazer excesso de trabalho aos membros do tribunal, pode então
modificar a emenda que mandei, e restringir a jurisdi~ão a certos· e
determinados casos. Se S. Exa. pensa que· os tribunais têm. necessi·
dade de acelerar os julgamentos~ a emenda autoriza qualquer modi·
ficação neste· sentido na 1.8 e na 2~8 instância, e', para complemento
eleva as alçadas de ambas. Assim, as causas comerciais serão de;.
cididas pelos pares, todas as questões práticas levarão o cunho dos
conhecimentos práticos dos· homens profissi-onais, secundados· por
letrados em 1.a instância.
Por este modo tratadas, esclarecidas e decididas as causas 'co·
merciais, não .será difícil aos tribunais<superiores apreciá~Ias cor
toda. a profundeza, ainda que os membros ,destes não tenham ·gran·
de conhecimento de todas as· minuciosidades do· comércio~ · ··
E note mais .uma vez o nobre ministro que as principais questões
a decidir pelos tribunais superiores são :de i.nteligência e aplicaÇãó
do direito, e pois não tem aí de entender· juízes, que· em regra não
podem dedicar-se ao estudo sério e dificílimo de todos os ramos das
ciências jurídicas que mais ·ou menos se requerem. rios bons juízes.
Por outro lado, senhores, entende S..· Exa. que· nas próvíncias
achará indivíduos com· a necessária id_9neidade para serem juízes: de
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2.• ln$tânci~?... Haverá ~m...todas .,as: capi_tals ·ho.nt~.ns .desocupados\ . ~·
·ao mesmo-tempo assaz.. ricos que se.vão oclip~t~es.ses Julgamentos.
com preterição. d·e seus. interesses quotidi.anos? ::•Me~mo.:que~ .os. haja
com as necessárias habilitações para bemjulgar;·duvido que~se pres·
tem de.:.boa:n ·grado a encarar os ·comprometimentos que .. são· a· .coil":
seqüência.· dos Julgados,. que· quase nunca· podem :·contentar: a. ambas
as partes .. V~ EXa.', .sr:;. presidente, sabe perfeitamente: que: nas pro-:
víncias isto tem .uma :influência ·muito notávêli sobre todos 'os :indi;;.
víduos, principalmente no comércio, onde· tod_os. se: conhécem. e·:se ·
acham. ligadOs :por transações mais ou rnenos.importantes,:~qu,e :tor•
nam muitas vezes os que julgam dependentes das partes. contendo~
ras; muito mais quando aqueles têm de :descer1em ·pouco;temptf. pelo
meio da eleição .quatrienal para o círculo·daqueles.a quem ..julgaram::
Veja também. S. Exa. se assim não vai pôr a justiça comercial .ao
arbítrio dos empenhos e das intrigas das localidades.'
. Ainda mais, qual é o círculo· da jurisdiçãô 'desses tribunais que
S. Exa. cria? Não está marcado no projeto. Seráa jurisdição restrita
aos distritos em: que .ora funcionarão os tribunais comerciais? Serão
os distritosdas .. relações? Nada disto vem definido no proje.to... ·Há
aí uma lacuna a preencher.. · Entende S. Exa ..que está autorizado pela
disposição que autóriza o governo a dar o regulamento. para .o preces·
so, a marcar também o círculo da jurisdição? Pode ser que :se ·possa
compreender por. ·ilação. . . mas o certo é que a atribuição· da divi·
são civi 1,. eclesiástica: e judiciária pertence< ao: corpo legislativo.: Po·
de-se.dizer que esta pelo ·projeto fica delegada ao governo pelo fato
de ser também.: autorizado a dar o regulamento necessário ao· 'processo de 2.a instância? ·Não;· porque são coisas diversas ·.que podem
existir independentemente, e· por conseqü.ência sem ·expressa declà:
ração dessa faculdade.·deve entender-se que:ajurisdição' será sobre
o mesmo·território que hoje pertànce às relações. ··Porém.·senão for
criado tribunal no Máranhão,. a quem. serão sujeitas as: causas do
respectivo distrito?··
. . .·
As .razões que tenho·: dado me:p,arece que· são~de .alguma procedência, ao menos para não· se dar-um. voto peremptório:· de r.eprovação
como o nobre ministro deu· à emenda .que· ofereci· à" sua. consideração; . ·
Já pedi a S. Exa;· o favdr:de expl.icar a sua-opinião sobre.as ai~
çadas; cumpre que o honrado:: ministro de$envo.lva os: motivos da ele·
vação delas, por modo que a maior parte· das questões comerciais
não poderão ser sujeitas em revista ao tribunal'supremo:. Eu ponde.•
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rei então que até certo ponto se la priVar as partes ·das· gárantias, ·à
que estavam habituadas, da reparação de ~injustiças que os tribunais
de 2.8 instância possam cometer.
·
. , · ··; , ·
Conheço perfeitamente que nas causas civis .as alçadas devem
ser mais restritas, mas não descubro por que hão de ser quase :tripli·
cadas nos tribunais de comércio, tanto mais que até agora as.; alça~
das das causas comerciais não excediam'a 2:000$. S .. Exa. eleva·as .
a 5:000$. Se a razão disto está· no. fato das.representações qos pre·
si dentes dos tribunais de .. comércio, creio que o Senado ·entenderá
comigo· que .uma tal razão não justifica o: disposto no projeto a ·seme~ ·
Ihante respeito. .
, ..
·são estas as considerações que tinha a fazer, e as fiz somente
para não deixar que a emenda seja condenada sem alguma coisa dizer.
em abono dela. ·
··
O SR. NABUCO ·i(Ministro da Justiça) profere um discurso.
O.SR .. D. MANOEL-:- Sr. presidente, continuo .a observar com
estranheza que o nobre ministro da justiça nã;êf acha argumentos va· ·
liosos para combater a emenda oferecida pelo nobre senador .pela
Bahia. Mas antes de mostrar isto devo responder. ao nobre. ministro
sobre uma observação que S. Exa. fez relativamente a uma proposi·
ção que eu emiti, dizendp que os estilos comerciais estãq nos livros;
Eu citei como exemplos os Srs. , Ferreira Borges em. Portugal, e
visconde .de Cairu no BrasiL S. Exa. respondeu que os estilos varia·
vam~ que esses escritores eram para esses tempos,> que os estilos
hoje são outros. Mas: hoje não há novos escritores· que apontam os
estilos? Pois há algum: escritor de direito come.rciaLmoderno que não
aponte, qu~ não traga· os estilos das praças conhecidas? Ora, no
Brasil não digo que apareça já um visconde. de Cairu,.esses talentos,
esses homens extraordinários não são freqüentes: · m·as poderá: ai·
guém escrever sobre. os estilos da Europa, ao menos copiar· o .que está
nos livros franceses .. Ora, o nobre ministro pode acreditar que magis·
trados de 2.' instância não tenham essas obras, não consultem esses
livros, .não estejam certos. dos estilos novos1 . adotados depois das
duas obras a que me .referi? Portanto, o argumento>.do .nobre .minis·
tro não colhe, porque. os estilos novos estão· nas, obras ;modernas~
estão nas .mãos dos magistrados. Pois assim como possuem Pardes·
sus, nãci pÓssuirão os outros escritores de direito comercial? Pois
todos os dias não. estão aparecendo em· França ·obras novas a: res·
peito de matérias comerciais? Não é aí que vêm os estilos todos se·
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gllido::;. em :40J'ld.res.,: em; ~~an.kfu,rt,·:e.Q'l .·Viena, :_e_tp ;,~? :Isto .é; ó.b.vlo.:.... o~
J1lagistr:ados;':SeQhores:;,i§~QJJ_e.m a:ciên.c,ia,:.não;;$e::Jirni;tam;.a . • c.onsul~
tar:' obr~s· . antigas_,~co.mprarn ··as-·,rn.odemês.: . ·.:.:-:;·tt~.::-·. ·:-·::~
. ~..;:i,;;.i i,:.
•· . Já ·.se vê;: qu_e .a·· observaÇão .. do nobre: ·ministro.inão ':tem a menor
.força. O que. eu quis~ pr.ovar· foi ·que.-os magistrados . .,para ju,l.garem
não. pre.cisam -do. ·adminículo.·, .do. :auxílio :do :.comelictante,.:;têrn~a lei -,e
tê,~· as ·.obras~. Não. creio;~ que ~os·:magis.tr~dos...dôs·\ t'r:ibúnais:;do ·<império
tenham .ido,·consultàr.-:c.cimerciântes.:sobre, os.estilos:'.::entretànto·:mirt·
QUém dirá .que:·.em; regr.a:·.os,:JulgamentOS;riãO:<S:ejam: fundados::na,:jUS~
tiça,. que não ;honrem~·os: magistrados-.de ·2.~;jnstância:..do!páís.: ~;:: ·: ·
· ·.: . ·0 nobre minis.tro.~:dis~e .• q~e:::a questão:estái:.si.mplifi.cada; que: ·a
questão é saber se~ c.onvém ,:ter·.:juízes comerciantes ,para ··;primeira ·
óu. para .segunda· instância;;, Decerto .que. a ~questão.;,está ,:agora:.sim~. ·
plificada .. Mas,·. sehhores;:eu. estabeleç·o 9utr.a q'u,estãoi.qúe::.é;a;,.que
à nobre:.ministronão·J'esporideu,nem pode. Convém alterar.:. o.· código
comercial? o código. não. admite juízes' comerciantes .como ~.juízes ..:de
2.8 instância, esta·é a questão;:-Convém, a prática,· a experiência. provª
a necessidade _desta alteração?.. lsso é. que ·o. nobre ministro- não ;pro;.
vou, nem pode,, e a razão é .clara; não· pode. falar nestes ·negócios
como honiem prático,'pode··apenas falar.com .a. autoridade .de .outros:
mas o· nobre senador pela Bahia .pode ··falar: com a prática,:.. como
membro de um tribunal :de2.a.jnstânciá, e não .'é:de óntem, é. de. mui•.
tos anos. O nobre ministro.fala só fundado ... em quô? Nesse :ofício ·
de que há ·pouco fez· menÇão o nobre senador pela Bahia~:~:É. um
ofício de um presidente:' ~u de .um vice·presidente .do tribunal·. do ...co· ·
·mércio que dá como fundamento:, segundo. 'disse, para se elevarem
os tribunais de comércio a 2.8 instância, o querer, a vontade dos· .co·
merciantes. Ora,. senhores, .:eu:pergunto,.:.·s.e .. em:.uma casa destas,
onde se sentam tantos juriscànsultos, ~isto . é. razão óbvia, ponderosa
para se reformar::um ar.tigo.:de lei,. pará se transformar:.a Jegislâção
existente. Não há outro argumento,· é: uma complacência que. dev'e
ter-se com os comerciantes~·
···"· ·:.. ~ < ...... . .
:.::. ·
Ora, senhores, eu não .sei::;se .é: éxato isto, não-.sei se o ;corpo
.do comércio da ·s·ahia, Pernàmbuco: e Rio de·,•Ja·neiro quer.·.ter ·tribu~
· na is de comércio -de· 2;~' in'stâr:~cia; .peço .·licença' para<duvidar disso:
Eu creio que· o corpo d·o··co:mérbio,:'da Bahi~;: de:!.Pernámbuco, âo Rio
de Janeiro. o que quer é. ter o menos trabalho pdssívet~ com o<proces·
SO, ter o seu tempo livre para cuidar de seus.- n'egócios; porque, Sr:.
presidente, V. Exa. sabe por experiência· muito: longa quanto custa

.

a ver autos, isto a quem está acostumado, o que fará ao negoclan~
te. Pois. acred~tàrá alguém que um negociante que sai· às -5 ·horas
da tarde de seu comércio, e vai Jdntar, se· entreterá à noite. a vê r
autos? Todos nós· ·.sabemos quanto .. essa: leitura é desagradá· ,
vel, di·ga·o o nobre ministro quando· foi •juiz do ·cível. O negociante ou há de entregar isto a algum jurisconsulto seu amigo, ou. a algum
advogado, ou-entãohá.de louvar-se inteiramente no· seu colega togado .que é o relator. Portanto, é uma burla completa, uma decepção
manifesta. Vêm os tribunais de comércio assim constituídos verda•
deiramente a terem por diretores.os juízes letrados, os desembargadores que fazem parte dele. Ora, pergunto, este é o:fim do projeto?
Senhores, há uma causa. importante, uma causa, por:exemplo, so·
bre.sociedade, que importa em c~ntos de contos de réis, um processo
complicado, e êompl~cado principalmente em razão das disposições
da lei, o que faz o membro comerciante da seção·a que .o processo é
submetido? Diz consigo: "Tenho um companheiro. que é desembar·
gado r, que sabe do negócio, que há de relatá-lo e expor a sua opinião. •
Pois bem, senhores, o que esse indivíduo há de fazer? Ora;· quero supôr o seguinte: que para conhecer dos feitos o nobre ministro com·
põe cada seção de. três membros,. um desembargador: e dois comer·
ciantes: vai o processo em primeiro lugar .;.ao desembargador, que
provavelmente
há de ser o relator; depois tem de passar aos juízes
I
,
comerciantes; estes hão de dizer: "Oh! já cá está o visto de um desembargador; nada mais temos a fazer;" e o, resultado sabe o nobre
ministro qual é? É que. o juiz vem a ser somente o juiz togado,· cujas
opiniões hão de ser aceitas sem nenhum exame pelos juizes comer·
ciantes.
Há de acontecer com os tribunais. do .comércio assim organizados
o que em outro tempo acontecia no júri: os jurados andavam à es·
preita da opinião do juiz de direito para a~dota·rem;. cóm a diferença
de que o código proibia ao juiz de direito o emitir a sua opinião; sendo
preciso aos jurados andarem à espreita· de· qualquer abertinha para
conhecerem pouco mais ou menos qual era essa opinião, ao passo
que os juízes comerciantes levam os efeitos debaixo do braço para
a casa, onde podem ler a seu gosto quais as opiniões dos juízes letra·
dos. É necessário que não estejamos no Brasil par;a não sabermos
desde já qual o exame a que hão de proceder os juíz~s. comerciantes
em processos dessa ordem.
~
Mas o nobre ministro disse há pouco que as questões de fato
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pertencem aos juízes comerciarttes juntamente .com Oí:L:juízes, letra·
dos,.e,,que. as questões~ de; direito ·hão de.ser;:reservadas '~os:·,m,agis•
tr,ados. ·Senhores, ·a lei: não contém: esta: distihção,·::e: eu· não sei se
os· regulamentos podem: estabelecer uma distinç~o:·tãO;·· importanteí.'.
Creio que o nobre ministro decididamente não>:pode'Jàzer..:. isso.~nos
regulamentos; se. a ·leL,,não o.: determinar expre·ssamente·:; \· ,,. :~;.
· •..· .::0 nobre ministro ·disse outro. dia que;: por·l·exemplo~ um ágravo ·
não:háde ·ser :julgado:·pe.los
juízes comerciantes~.·
Mas·-além.-de;. eu
.
.
não·ver na . lei· esta :distinção, julgo que ·.isso •hnporta o que ·disse~.:()
nobr.e. senador:· pela Bahia;· •isto é, desconfiam;~. da·· capacidadê.dos.
juízes comerciantes. ·Pois, senhores,. estes juízes ·podem decidir::da
fortuna de famílias, podem.. julgar 'causas .de centenas· de contos, e
hão. de ficar tolhidos de julgar .·sobre um. agravo? E: então~·quem:,há'de
julgar sobre O·.agravo? Há de ser somente o desembargador? Há dê .
.
..
ser .somente um juiz?· •·• ·. · · ·
., .
·
·
Isto o que prova é que. este projeto não· foi meditado,! porcfue··ô
nobre ministro quis este. ano abranger tudo; qüis •pensar -em hipotecas, em júri,· em tribunais· do comércio:·' é ·muito/'Sr. min'istro .. Ainda
que eu reconheça, comojenho' :dito por mais de: uma vez nesta· casá,
o talento e ilustração·do-:·nobre ministro, devemos· atendera qi.ie S.
Exa. não tem, não. pode •ter :p·rática. ·Nem·.-mesin'o isso o deve moles·
ta r pois prática se adquiré ·em meia dúzia ·•de·dias? ·~ nécessá'rio niuito
saber e experiência. Os de:• Lamoighon e d'Aguesseau nãó chegaram
a obter o nome que tiv'éram senão depois de·longos anos dê estúdo
e de prática. o nobre ministro ainda é'~ moço, hão pode. sér~ conside·
rado como um homem prático;· e de· mais a mais. ·nãó jÚigot.t'~alndà
em tribunal colativo, tem ·sido··: somente jurt de l.a · in·stância, ·e . fói
do crime e do.: cível. Portanto não pode nioh~star-se de que eu: lhê
diga· que não tem pratica.
·· · ·;::"; . '' ·
·
··
. Fia-se em opiniõe:s·:atheias: pará.esta refcú·:-ma fundou-se ·na óp.inião do então vice·presidente do tribu'nâl"do· :comércio 'da 'cô~te: nem
foi o Sr. Clemente ·Pereira ·quem indipou ·essa: reforma.:' Confio· de·
certo muito nas luzes e na prática do atual :Sr. 'prêsiderite do tribunal
do comércio da· corte; ·.mas, senhores, no· seü relât61~io .ele não 'Se
trai? Não ·se·· vê que·. o: nobre p'residente do tribunál
comércio ·âà .
corte quis ter uma condescendência, uma complaêêriciã com o• êorp'o
do comércio do Rio de Janeiro, visto que disse que·o ·corp·o dó 'comérCio exigia' isso?
· ··
:Senhores, fazer· reformas num código por condescendência es·
~
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tava reservado para os nossos dias. ·jvenha: mais este: absurdo na
terra dos absurdos; venha mais;um ministro . dizer :isso no parlamento
ou num documentoS :Senhores,· no Brasil ·está para ·se ouvir quanto
despropósito,;quantoabsurdose· pode·imagiriar:...··Não:hác•sarigue··frio
para .se combater isto! . . .
··
. , · · · ., ,
··
Em que·sefundam as reformas.•que sevêerntodos·os dias?:Em
• que: se funda: a.··reforma ··de que· me~· ocúpo?· Ein um :simples·rofício.·de
um presidente·~. que começou outro dia .. Respeito suas luzes' os< seus
talentos são conhecidos; mas a prática. por o:ra é pouca; e·tão·pouca
que fundou· o seu o.fício.: na complacência;· no desejo: de ·satisfazer
aos votos do comércio. : · · :· .:
.. :. ;: .:< · : • , ;
DeClaro ao Senado que. duvido· que o corp.o .do· .comércio:: sendo
consultado ~iga que quer isso, pelo· menos o da Bahia .ou :de· Pern.am•
buco. O corpo do comércio confia muito.·nbs magis~rados ·de 2.11 ins:
tância; e, se algum corpo do comércio: deve confiar; é decerto<•O do
Rio de Janeiro; cuja relação merece sem dúvida 'nenhuma o·s maiores
elogios pela ·ilustração de :seus ·ll)embros··e pelo amor que· eles:mos·
tram ao trabalho. De mais. a. mais, a relação: dch Rio ;de· 'Janeiro .é
composta. de grande número·de·deseinbargadores~ e·todos eles :fazem
por cumprir os s.eus deveres.· O :corpo do comércio confia muito nos
membros desse tribunal, e confia mais do que nos seus.pares,porque
o corpo do comércio é esclarecido para conhecer que seus pares· ain·
da não chegaram a· essa ilustração que é indispensável para·: os im· .
portantes dev~res de, um tribunal de. 2.a instância .o:
.
·. ·
Note·se.que, como eu disse·.há pouco, um tribunal composto em
sua maioria de leigos é que vai conhecer de processos fo.rmados,
organizados por homens. da profissão. ·Isto: não se pode combinar
·com a minha razão. Eis uma das razões po,rqüe.Ferreira Borges; ho·
mem que sem dúvida nenhuma era a primeira ilustração··de Portugal ·
em matérias comercj~is, no . código do. comércio que ofereceu ao
Sr. D. Pedro I, e que este aceitou e mandou correr como ,Jei do páfs,
estabeleceu .juízes .c~merciantes na primeira instância, entregando
a segunda instânc:ia a magistrados togados·. Para mim, senhores; é
isto de um alcance imenso, porque partiu de um homem abalizado
nestas matérias,· de um homem que podia rivalizar com as ·grandes
capacidades francesas e inglesas em matéri~Lcomercial:. suas obras
aí' estão .para prova do .que acabo de· dizer. ·~
Por que portanto o· nobre ministro não adotou esse ·exemplo de
um país que pode-se dizer que tem mais ilustração do que. o nosso,
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de uni país :éom' qüêm temos inti·midade;'-é deE't:lilo;··êó'àig'ó·'.trrãmos
muita coisa>pàrà: h'ossdT Que males~':pêrguflfb '~eü\i·:s·e rtê'rrftségílidõ
a Portugal -dessa' órgahizâção? ··o nobre rhiriisfrêijiiãô: à'põritoú~F'e'b :.quê
vejo é que ali o código· está nessa·:pàrtê em:"süàinlêira ex'ê:cuÇão, o
que .fâi· creY que :nãó· sé •têrn. 'enCÔntràdÓ ·diffculdáCiê's·'.nâ:.~prâtiêa::a'e
2o,anos.·• ·
·: · ·~
-·~::
>···'·"·\ .·.>:':':-:~:·· :~.· ·; ·:.··~:: ·::"'
·Mas disse ó: nobre· ministro: "NãcY'concorêler errt que '·o· projêto e
a emenda do· 'hobi"e' Sénàdor pela s·ahià ~tossem 'à comrsáãcS; põrql.le
tenho· estudado··a: n1at'ériâ, e· êla já foFlàrgamentê' discútidà-iiã ~câmara
dos Srs·. :oeputádos~:">:ra:mbeni, Sr. p'rê'sideriié,!'peçô:~ncehça·· á··s:;
Exa·~· para::dii~r· que'\âcu'séün···o Sr:. mirlistrc) 'dê nãó ~estudar ··btim;~
Mas''riao: é' assim:, bl·nôbf'é1 tiiinistrh'éstuda bern,'·e ·a ··prova:é o'projetÔ
de hipotecas:~· · ·.. c-: : :·
· ···· ·
··
· ··
o nobre: ministro hão: podia estudar a refofmâ'·~judi'Ciãria' 'e . este
projeto,. em razão de'~áU'âs'"ocúpaÇões;··porque ria verdade S. ÉXâ·~
não é dàqüelês' qué h1ând~rn 'Ô sdü frabalhó para a. secretaria, hão é
daqueles que-dizem aa·s -oficiaiS: "Fâç~rll-e.'mandem···par~:·eu''assinar: •
Mas ·o nobre rfiini'stro qúis distinglllr~sé'.de seus cóleg~s; qÚe :·ria verdade 'têm sid'ó ·uma :·dêsgra:Çà
:respeito, quis ahlo~tóar refótrnas sobre refotrri'as;·~ttrox'elmoxe, e :erltão;;o qtie' fez?' d que
. ' :: :: ..
., ·- . ' .'. ' .·•
.
' . .. . ..• '. ...
. ., .
', f
visto.
Reformas não se .· improvisam; m'ê~~s :·s~rih,()res; .~ã.o ·sê jazem
alterações riurria: legislàçãÔ sé'rrr ·úma·:êbleç.ã.~.-.C:fe fatos .tais· q~e se
possa· dizer ao· torpÓ :fegislativo: ·•" A experiênda'·<ápoia está' reforma,
aqui estão os fatos." É assim que vejo praticarlse em outros· p_arsés,
é por meio de unia .estatística a '·m'ais' apêrtêiÇOachi.: b nobre' n1inistro
. apresentou fatos para. prôvàr que 'as 'relà~õe~ nã'ô tr~baiham' '~ô.fn
celeridade nos feitos comerciais? Não.'·r-·· Apresentou
algum doc:9'men" ,".
•. ..:. ... ·; ,,.., .. ., .,--.. ," .• .. · . ••.:
to para· provar a necessidàde :de_ssa transferência '·dàs ·atribuições qas
relaÇões para oátribu'r'i'áis: de·· é'omérêiô de. 2.a:dnstãncfa.? t\.faacL': E>o
nobre ministro pode·pfetender queconf'iem·os-·Unicámerl'te·
súa;·'f>âlavra? OUe votemôs, ·:p0rqúe: 1 rriagistê~~:dixitf<:·;:<::, . ·· -··•· · ·'· ·' ··: ~ · . ·
Para S. Exa~ Ievár ·a pai ma ~(seus 'colêgas~ para :dar· norne a· seu
·ministério, bastava :tef:apresentadó·~a reforma 'que ultimamente pro·
-pôs sobre <as hipotecas; s~~ 'apre'sentasse es~e 'p'rojeto' em' 'prim.eiro
lugar, teríamo·s hoje·lJ:maC•i'ei'importantÍSSlrha;·'mas 1rlãh,· o'.-rípbre'·m'J·
nistro quis principiar pela reforma judiciária, .e a der'rotà';
sen(io
manifesta; ·:o projetO' não :passa este -··ano
'aquf~ntr~ ·nósj1' nem
mesmo em 3.8 'éliscussãó na: Câmara dós ·Srs: :·Deputado~;'' porque ' os
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moços levantaram-se. e têm ameaçado céu e terra. Est!ve doente,
mas a minha polícia flão deixou de. cumprir . seu~ deveres; ela l.á. foi
co~ suas comunicaçõ.es,· posto que algumas ·pf:}nl. pu~~ abrir ......· : ·
S. E?Ca. disse que: me cabia a g.lória de te:r.,enterrado nas pastas ·
das comissões o projeto sobre· crimes praticados por. brasileiros em
paí~es estrangeiros·. Pois, senhores, os membros da oposição, e
quase em: uryidade, podi~ ter sido o matador do pr_ojeto do nobre mi·
nistro? São as duas comissões a que .ele foi remeti~Q ·:.. ·
·· · ·
E agora faço uma. observaçã.o ao Sr. pr~siderite:. esse projeto
será de tal transcendênci~ que as duas coll)issões, C.OI'llpostas:de seis
jurisconsultos, nã.o o Plldess~m examinar.·~IJr~.~te todq este tempQ?,
É que não quiseram ir de encontro .às doutrin~s do nopre: mini~troi· e
então, para não desgotá·lo apresentando emendas import~ntes, r;e·
solveram fazer dormir o. projeto,· pelo. menos até :O. ano que ·vem.
Portanto não se queix~.demim.o nobre mi!l~~tro.
S. Exa. pensa que nesta casa há d.e obter;mai.oria:.a.favor.do se~
projeto de reforma j~diciária? t:. um· engano. [)igo m_ai~. segtmdo_te·
nho ouvido, não ~á um só jurisconsulto da ca.sa _que aprove. ess.~ projeto, isto é, ·não posso falar de todos, mas os que tenho ·consultado
não aprovam essa re:f()rma .. Ora, é crível que· um .:Proj~to. apre~en~ado
pelo governo mereça essa desaprovação? Se tal acontece, é porque
a reforma não é só ~á, é péssima.
.
O SR. PRESIDENTE- Mas agora não se. trata ·disso .
O SR. D. MANOEL. - V. · Exa. tem razão; foi só como um
exemplo, e nada mais.'
;
Creio que não resta observação alguma a fazer, até porque o
nobre senador pela Bahia. respondeu cat~goricamente. ao· f.lObre. mi·
nistro.
Passe o projeto, como estou certo que· há de passar, mas não
há de s'er com o meu voto, porque hoje. estou .conservador ·e muito
pouco reformador, principalmente quando, corno no caso atual, não
se mostra a necessidade de reformar um código,· qlje conta três. anos
de existência, e que de mais a mais foi discutido e muito discutido
nesta casa. Se na
Câmara 'dos Srs. D~Plltados.
passou quase que por
..
..
aclamação, aqui os .Srs. Maia, . Clemente .Pe.rei,r~, .. Vasconcellos e
outros discutiram esse código apresentando.idéias 'às mais luminosas
que é possível. .·· ·
..
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Como é pois que já se trata de reformá:-lo; só p~rque o. presi·
dente do tribunal do comércio da corte disse que o corpo legislativo
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tinha~·des'ejós de qt~e essa·::refor.ma tivesse'.lugarÚSénhores; ·quando

presidim'os :·ou:· pertêncémbs: s·;lJm: .tribúnaJ,J:'déséjamos t·cercá~tô·;: das
maiores .:honras.· ;e regalias/:. desejamos :aumentar:~os::seus ~::deveres :e
atribui~ões; .é2pórtalit0 :Jouvável:'·b desejo.-de ver .·o: trihunal' éfo: comer;.
cio rlvallzar com o d~ relação. Mas o nobre ministro devfa:;aquiésêer
a~isso?: Certamente .q~e não>se'-:àquiesceu,.:foi, :como·· eu já':dlsse,'tal~
vez:·por qúérer:!eva·r apàlma;aos:':-s·eus,:·colegas, ;quê~-estãorgàstando· ·o
teÍTlpO:õ com-:qúé~· senbores?·:;com: casarrlÊ:~ntos· militares] ':. :. ·: ·: . >
.. :Digo,;que.o. gove~rio é:. caos·a:;de~tudo:isso··, porqué:·aecerto o:pré•
sídente·, da: Câmará dos Srst r:Oeputados ;há· de ::j)":' déf'àêord'Ó. com~ ó
governo:a. respeitá·· das· ordens' dd:udia~ visto:qüe ó ministério ·é
conhecé quais- os··obJeto·s~: mais:-importantes. Pois bém·;'Jesse ··negó·
cio do·casamento dos-militares tem dado lugar a eséând'aios·~;segúndo
me -:informaram;. essa: discussão ·tem' servfdo de· risota,· e·. tem :'morto
por assim dizer um projeto. impo'rtantíssimo no:seü :pfih1eif.o~·artl'g0.
:Agora:,diga~me o ·nobre ministro, :no caso que ·pB'ss'ê, comõ· há
de .passar, .esta :r.eforma·:que estamos discutindo, ·quàis ·.as vantagens
que resultarã·o para õ comércio? Resultará um trabalho insano·; ···se
esses::comerciantes quisererif trabalhar, -mas· ·hão hão'de':trabâlhar:
todo o trabalho,·. como eu já ·disse, há· de recair sôhr~ os juízes letrâdost .sobre os .·membros das relações que' vão fazer ·parte dessês
tribunais... Então; senhores, não- ê isto até iludir o publi'cof ·
· .·
Já óé-monstrei· que· só um jüiz é que· há de deCÍdlr•;das· éausas~
porque os juízes ..comerciantes hão de adotar sem inais >exame·· ·a
opinião do· companheiro letrado relator da seção; ·e: ·então; :S'enhci•
res~ que diferença· há entre· h tribunal de 1.a e de ·2.a ihstãri:ciâ? P'o•
dem assin1ter.. as . deciSÕes''o 'CUnho de justiça que têrri ~qlÚ~Ia~ que
são proferidas depois do máis· maduro exaine pôr ·cinc6···magistra~
dos, homens., de direito, hom1ens práticos ehcariêddós no :ser\i~·'ÇO?
Portanto nenhuma garantia vem a ter o comércio 'ê()rri esses· ÚibÜnais
de;:2~11: instâncial Peio contráiid, ás decisõ'es não terãO
êanhd
de certeza .e. de jüstiça·; ·
·. ··
.
'
. Helas. discussões. áa Câmara dos Srs. Deputados·,~ :creio';· se ._.não
me engano, que o· nobre mínistro tenciona dar abs·tribunaiS dó co·
mércio, os. mesmos distritos que têm as relaÇões;··'pó~ ·cõns·eqÍiêndlá ·
1
o tribunal do comércio dà corte, ·cornposto ·de 6 'juizes: cb mê~crant~s
e três togados, vai ter pot·distrito :Rio de·"Janelro, s: Patiro·; Minas,
Santa Catarina, Rio· Grande do S'ul, Goiás e Mato Gross.cL Ora·~ Sr:
presidente. eu desejara que v 'EXa se pudesse. me dissesse· o. se•
I
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guinte: vêm as causas de todas essas províncias, são distribuídas
por três membros do tribunal. dois comerciantes e. um togado;quanto tempo será -necessário para revê~las, ainda mesmo que os .juízes
c.omerciantés não as examinem, e se deixem levar.· pela opinião de
juiz togado?
.
V. Exa. que é magistrado, que está com os livros na mão, .diga·
me que tempo gasta o mag.istrado para examinar da .primeira à últi111a
linha, o magistrado encanecido no serviço, homem prático?.· Leva. às
vezes dias; põ·e os autos. de parte; pols,:,que fica às, ..vezes duyidoso,
sobretudo quando a prova é forte de parte a parte, quando· a questão
é de direito. Que tempo não há de levar um juiz. comerciante se
quiser estudart Se não quiser, se; quiser esperar pela decisão do juiz
letrado, diz: ·~Já os vi." Vejam .0 tempo que se hão· de demorar os·
processos, se pode· comparar~se com O: que ·se gasta nas. relàções ~ ·
Nem .pelo lado. da celeridade. o nobre ministro ganha .nada, exceto
se só um magistrado examinar os autos, exceto se os juízes. comerc:iantes disserem aos magistrados: "Nós votamos pelo que vós .qui~
serdes."
Sr. presidente, eu não posso mais continuar, estou fatigado;
· mas não era possível que não dissesse duas· palavras sobre. este
projeto, ainda que podia dispensar-me disso porque ele foi combatido
da maneira a mais vit9riosa pelo nobre ·senador pela Bahia. Admira
que esta questão tão importante seja assim abandonada. t: 'para ela
que eu chamar,ia prática esses mestres.: era agora, senhores, que essas vozes deviam erguer-se, ou para virem em auxílio. das minhas
humildes idéias, ou das do nobre ministro. ·
Eu. ao menos sigo as pisadas de um magistrado distinto pela sua
inteligência, prática e probidade, enfim eu, magistrado de 1.11 · ins·
tância, tive um apoio; e ao nobre ministro da justiça a quem· teve,
quem o apoiou? Quem sustentou o. seu projeto? O nobre. senador
por Minas também com a sua prática, atilamento e instrução vitoriosamente combateu o projeto. E quem o sustentou? Contaram só
com o nobre ministro;. deixaram-o só, o que me faz. crer que o nobre
ministro está em minoria por causa daquele projeto que lhe trouxe
muitos adversárk>s .. Eu digo-lhe isto para seu bem, para seu governo,
para ficar de sobreaviso. Pois bem, é uma .c(isc~;,.~$.$âO: importàntíssima,
de grande alcance, embora alguns o não enxergtJem, e ninguém abre
a boca! Ninguém sustenta o projeto, o pesQ todo cài sobre o nobre
ministro.
''

.
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:, ._ Sr. presidente, .voto:. contra.: o projeto, não:'.:enxergo '-nele· senão
males;: senão ·:inconveniente'$' ~e· :nenhum ·be'nefício;' ·;nãO' 'há·: umâi~só
razão plausível:que·o sustente; hão . di:gb· poderosac·.;i:··. um~ prôjetocque
provir bem o· .que :disse:' o·~_nobre. sen'adót >peJa.: Bahiai~·qu~ :-prôva;·:muitâ
precipitação e· nenhum estudo, nenhúm·:~exame;:que~ se -flind('só'êrri
1
mera· condeácendência~· n·os desejos~ de . ·se agradar·
ao ·corpo de:·
.
.. co.:
rnércio da corte.
.
'>:: · .·· ~
: ...,·.·.Julgada. a.:·matéria' discutida···submete~se:à votaÇãô;.-'é é'aprôvado
o artigo do prbjeto:.• .. : -! :. :· · ·.
·
: !.
•.·· ; ·.
·• :
•. :
• • : ~• .-.
•• •
· Entra em. disctis·são(à art·. 2·.0 :>:<: .
. . ?.::::: ;:,·:! :);;;:~'.::; ·.··.
O SR. TOSTA (depÓis:de·-ler:o artigo):~ :lsto:qu.er'diiérqu(f'nãó
está' conhecida· :a corweniê'n'ci'a: de: se ·e;stabelecer tribüfiais;:(fo'êomér·
cio.· ... Entendo que· não:póde·:passar·semélhante·dispôsiÇão.' Dizérmôs
qlle há conveniência 3m'· que à governo pense' •sé há converiiêhcfá em
estabelecer.:se · t~i~únais: do: •conié.rcioí: :me pareêê ~ih]uãtificáveJ; ôu
então eu não entendo (o· 'que _é· mâis provávell o que qüer dizer:í o.
artigo. Se 8. Exa. tivessé-' a :hoildade de ê?<plicàr à· razão' por que 'se
dá esta. faculdade ao.;:governo, tahrez que eu' ficasse inais' inteirado
do seu pensamento. :> ·
. · . · "'
~ . O SR.: NABUCO. (Mil'listro da: Justiça)'.;.;_; Segundo ·este artigo,
onde houver relação.,:pode haver:tribunaldo comércio; mas nem em
todas as províncias onde hoüver-·relaÇões pode haver necessidade de ·
tribunais: do comércio; por: exemplo, riu ma provínCia central cujo comércio seja mui limitado:· Eis a razão por ·que se dá este arbítrio ao
governo; se nessas· províncias· onde houver relações tornar-se necessária a existência de--tribunais do co-mércio o governo os criàrá. ·
· O SR. D. MANOEL ...;;:_ Sr. presidente, a emeri~a é· pior do ·que o
soneto. De maneira qüe~o projeto legisla para o futuro! O art. · 2.0
tem aplicação às relações que hão
vir, não é~· para a· atualidade!
A· conclusão disto é; que O" governo pode: não.criar tribJria_is do:comér·
cio nem na Bahia nem em Pernambuco.
·'..
··
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - Esses já ·estão éria'êfos.
O SR. D ... MANOEL:- Perdoe-me o nàhre 'ministro; por este
art. 2.0 essa .disposição \rem a caduca.r;. o governo/ se' :qÚis~r, :p'od~
acabar com esses tribuna·i,, está no seu arbítrio; esta {qÜe i à\/~~~
dade, porque· a letra é expressa.
.. ·
.
•".
, o que desejo· saber é1se com· efeito este art. 2.0 nãô eexpHciáÇã:c;:
do ofício do Sr;. presidente dó'tri~unâl do ·comé.rêio da coite;' istb:\~~
naquelas proVíncias em que ó corpo do comércio mostra~ desejtis' à~
'

de
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. qu~- se· crie tribunais: comer.clais de. 2.1 Instância, ·o~· nobre' ministro
·satisfàça- esses desejo_s?l ê comoentend.o o.artigo.~·.Como.:~por·.ora,é.
só o corpo do comércio do.' FUo.'de~~Janeiro .·que .tem:.mostrado esses
desejos (peió menos •. os: outros.r.presidentes~. não ::falaram .nisso),, ._eis
a· razao por. que: e~; dis,se que;·:SÓJ.erá de sofrer a!..reforma· 0 .tribunal
do comércio desta _,corte, até que as· província~ vão :mostr.ando. iguais
desejos.
·
.... ,... ;· ···~. ··r;í
Sr. president~. creio que . o·· nobre mini~tro· quer mais :uma. prova
de confiança do· corpo legislativo; e ainda por est~thitdo que. encáro
o artigo não posso deixar de votar :cpn~ra-. ,o :n.obre· ministro, quer ter .
a .facufdad~ .de. :criar tr.ibunais-:de çomerciP: ·on.de~,lhe· parecer! ·. \
. . Ora, S.r. pr.esi~ente, eu não ~dou: ap governo ,-prova; de confiança .
em coisa. nenhuma,.·hei
de
da-la
neste -cas.o?
·Seguramente·. não:
.
,,
.. . ...
.
'
. dou;
O
desnecessário;
. . artfgo é
.
... ·····
. . .. . ou, o.. que acredito, é •uma.··mani.festação
.
,,
.·
do desejo ·.ard.ent~ g~f3 tem o nobre .ministro. de cóncord.ar com· a ~von~ .
ta de do corpo d~. cqmércio da, corte, ou então·: é mais· uma :auto-rização,
uma prova de confiança que. o nobre{:.depqtado já obteve: da~· câmara
e que quer tà.~:~ém obt~r do Senado·. Em· nen_~um destes ··casos~ ~oto
pelo artigo.
Não voto no primeiro caso porque o acha. desnecessá· .
.
rio; se porventura o governo entender para: o. futuro ·que as·: neêessi·.
dades exigem que. se ~riern outros tribunais:do com~r.cio,'p~r.~que.não
há dê fazer o meslllo que fez ·com este J~r~Jeto? Por que·~ não há :de
pedir ao co-rpo legislativo autpri:zação para>os ·criar:·.em outras.tpr.o·
vínclas? Considerando o outro c_àso, ,que: ~ . urna prova que o nobre
ministro quer dar de que está disposto· a: condescender com as·von•
tades do comércio, digo que isto não é próprio de· uma lei .. No ·tercei~.
ro caso, que é uma prova de confiança,> não B'fposso dar, porque o,
ministérro atúal nãÇ> pode exigir de mim, nem. querer mesmo que,~eu
lhe dê a menor prova de confiança.
,·· ·
, · ··
. O SR. NA~UCO, (Mihistro da Justiçal-.:-:: Eu devo declarar>à casa
que o art: 2.0 não entende de ·f1todo :[Jenhum com os tribunais: q~:~e
estão estabelecidos. O artigo claramente. se refere aos tribunais que
possam vir a existir; mas como seria inconv~Qiente que houvessem
tribunais onde não houvess.e relações, poi::h,.que _providências há cujo
comércio não exige que. se estabeleçam, põe~s~. esta cláusula ~é;se .
o governo julgar conveniente. - De m()do que o artigo , pode:·.-se'r
necessário, não. resta. dúvida nenhuma, P()rque ainda resta: _uma província, que é. o Maranhão,
que não tem·. tribunal:
de comércio; e: onde
.
.
se pode ainda criar. O artigo, torno a djzer,. não se· refere aos tribu·
'
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nais:.:.existentes.• ,ppr.que::·.pelo':,projetoJ"~e ·v.ê ::que:::iesses ·,:tr:ibúna!s'1 são
mantidos aumentando-se o número de seus membros;··:·'Pode) serJmÇ,·>
cessário o artigo em uma provJncia :::on~e ..·ai.n'da ~n.ão ;J~xista.;.crlaâo -o
tr:i.b.unal, como: é, o. Maranhão.~·riO seu:dim..~é::autorizar.~ o.:~gov.ertto a
criar esses tribunais em províncias que tenham relações,í~::e:'.\O.nde::
'as;~nec.e.s'sidades:do ·.comércio o·:exigir.em:; i3b ~·
:~:~~·;:::<; '·:::.~:.
:·1dQ; SRb.:TO'STA....;;. Q:n·obrê)ministró~parecerqué(diz;.qlle'Eista.:autó.;;
rização é::pàr.a o caso· de:·se: criarem·:.novasc:f-elâç()es~;:
,:.·.:.;:·. ·.: .::··' ,;,
.> .. ::o 'SR:/:NAINISTRO·DA:•JUSnÇA::~::ser.\Ari~i: éif.podi'ai~sêrvir dtisde;'
....
'
já~pará.o::f\AarànhãoY
· -·
·,:~ i c.:2;;;i~i,. :.~.~r:·.
:...::·';.
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-o SR>TOSTA ·-··É· aí'que eü queri'a éstaael ece·r o'·p'o!Jto ·da- qu.e~~
.··

tao>'Se- o ·. . nobr~: ministro ente ride. qÚe···,istQ·:;ét:_cõn~e~f~~~~:··~p~Ít :(jti~::
não âeCiâra·: desde logo~. que.:fica criado -o~ trtbünaFHo :f\larahhão?::Pâra··.
que·há\aé:·-deixár está:cônveniência:ai·naa· â;jô'íió:,·ah:gõvêrnó?-PBt.<l4~
não a há de sujeitar à deliberação· db~cô~p6.Jê.gisl~átivô?2 Se1·::hár'ri~.es·
' sidade,.faça parte da lei; se não há, e o governe ainda não está con·
vencido ·nem da necessidade, ·nem da conveniênc~a da criação, para
que reservar este arbítrio ao governo? Eu não compreendo como se
pode legislar desta maneira. É uma prova, como disse bem o nobre
senador pelo Rio Grande do Nort~. de confiança, e nada mais. Isto
importa o mesmo que dizer-se: o governo ~ão tem reconhecido a
necessidade de um tribunal no Maranhão, porém no intervalo da
· . presente à futura sessão do corpo legislativo os interesses vitais do
· comércio do Maranhão e suas dependências podem exigir a criação
dele. ·~or certo que·· ninguém dará o seu assento à possibilidade de
um caso tal .
. O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - O código francês tem essa
disposição.
l

·

·

. O SR. TOSTA - Pelo que respeita às províncias em que de novo
se houver de c.riar relações, na ocasião em que o poder legislativo
resolver isso, não pode também determinar que se criem tribunais
do comércio de 2.a instância, caso reconheça a necessidade da exis·
tência desses tribunais? Senhores, é muita prevenção!
q SR. MINiSTRO DA JUSTIÇA - É do código franc~s.
O SR. TOSTA - Entendo ~ue o artigo não é neces~ário, mas
dizendo isto reconheço todavia que deve ser aprovado, porque de
outro modo o projeto terá de voltar à Câmara dos peputados e não
haverá tempo para ser adotado este ano.
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Não havendo mais quem peça ·a palavra, julga-se discutida e .
aprova-se o art; 2.o..
· .
,
· A discussão fica adiada pela ·hora. ·
··
Retira~se o Sr ..·ministro com as mesmas formalidades com. que.
foi .recebido.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia: 1.11 parte _;...; Continua-~
ção da 2. 8 discussão da proposição .da Câmara .dos Deputados sobre
a reforma dos tribunais do comércio. 2.8 . parte. -As matérias dadas,·
e mais· a continuação da 2.8 .discussão da ·proposição:.da .Câmara .dos
Deputados aprovando a pensão concedida à ViscoQdessa da .LaglJna:
3.8 di's,cussão. das proposições
da mesma ...câmaraap_rovando·
.
.
·.
... · ..... . as pen·
. ·
sões concedidas a Antonio José Pereira Leal,. E) a. Marioel 'Adolpho.
Charão; .e 1.8 discussão da proposição da mesma câmara sobre os
vencimentos dos lentes dos cursos jurídicos ·e. escolas de med'ícina; .
Levanta-se a sessão às 2 horas e 40 mi~utos.. .·
.
. . ·····
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SESSAO EM 3'1 DE AGOSTO DE 1854

~
l

j

Presidência ·do
Sr. Cavalcallti . de Lacerda .·
.
SUMARIO · ..;.... · Reforma·. dos · tribunais do comércio
Discursos dos Srs. Tosta, .D .. Manoel, Nabuc:o Vergueiro.
As 1o horas e três qUartos da manhã, reunido número suficiente
de Srs. senadores, abre-se· a sessão, lê-se e aprova-s'e -~·ata da arltecedente.
O SR. 1.0·SECRETÀRIO lê o seguinte

e

. EXPEDIENTE

Um ofício da câmara dos deputados em que participa que aquela
câmara adota, e vai dirigir à sanção, a proposição do Senado que
autoriza o governo para alterar a tabela que regula o quantitativo
das esmolas das sepulturas, e o preço dos caixões, veículos de condução dos cadáveres, serviço dos enterros,· etc. - Fica o Senado
inteirado.
Três representações dos moradores da vila do Barbalho; dos do
município da vila dos Milagres, e dos da vila do Jardim, da comarca
do. Crato, na província do Ceará, em que pedem se dê andàmento
ao projeto apresentado pelo Sr. senador Alencar, criando 'üma pro·
víncia ·nova com a denominação do Cariri. - À comissão de esta· .
tística.
,
·
Os Srs. senadores Rodrigues Torres e Miranda Ribeiro partici·
pam não poderem comparecer à.presente sessão.
;' .
O SR. PRESIDENTE declara que se vai proceder à nomeação da·
deputação que tem de ir cumpriméntar a S. M. o lmperadór pelo
aniversário do. seu feliz consó'rcio, ·e. saem· eleitos os Srs. visconde
de Abrantes, Alencar, Paula Passos, Vergueiro, Fernandes Chaves,
Soares de Souza, Angelo Muniz, O. Manoel, Souza Ramos, Montezu~
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ma, Viveiros, Baptista de Oliveira, Hollanda, e Oliveira Coutinho.
Procede-se ao sorteio da de~utação que tem de receber o Sr-.
ministro dos negócios da justiça, e saem eleitos os Srs.: Cunha
Vasconcellos, Angelo Muniz e Mendes dos Santos.
Consta achar-se na antecâmara o Sr. mi.nistro dos negócios da
justiça, é intro~uzido com as formalidades do estilo, e toma assento.
Passa-se à

..

ORDEM D,o~q~
.

,'

Continua a 2.11 discussão do .art. 3.0 da; proposição da câmara
dos deputados sobre a reforma dos' "tril)unai.S' do comércio.
O .SR. TOSTA ~ Não desejava continuar a falar .nesta matéria,
para não parecer que tenho .em· vista . . ret~rdar a ·passagem do pro·
jeto; não é essa minha intenção. Jáapres.ente.i as dúvi~as .que tinha
aeerca dos artigos antecedentes, as qt.Íai~ não mer,eé.er~.· nenhuma
atenção. Agora nova dúvida, relativamente.
'àrtigo que . . e.s.~á em
discussão, pesa sobre o meu espírito, e & a respeito :das atribuições
que ficam competindo ao juízo comeréial da· 1·.i· instância.
·
O nobre. ministro sabe que. pelo 'art. 1.0 se determinou a convenção dos tribUnais em 3.a instância;· logo toda$ ~as ~uições judiciárias que lhes competiam vêm pertencer aos juízes:, . de 1} . instância criados .Pelo artigo que se disc~te.. Ora, as atribuições :i.udí~
ciárias que competiam aos tribunais· do comércio e.ram a.s: relath~as
a falimentos ou quebras e suas .dependências .. Passando por con..
seguinte o art .. 3.0 poderá entender-se que est~ juízes: são somente
criados com as atribuições judiciárias que competiam aos tribunais
da 1.a instância a que eles vão suced~r ..·
Sei que o nobre ministro· há. de responder-me que· o código ·.tem
determinado as atribuições judiciárias que. competem· aos juízes de
direito do comércio; mas JJOte S. Exa ..Que· neste artigo se trata ·~os
juízes que hão de substituir os tribunais do comércio.: pelo., menos
falta alguma declaração pela qual se fixe a competência destes
juízes. Nem eu penso que isto possa ficar a arbítrio do governo,
quando do projeto se infere que os novos juízes sucedem aos tri•
bunais cujas atribuições judiciárias estavam limitadas·. ·
Recordo-me também nesta ocasião. que os tribunais têm mais
algumas atribuições que, não sendo perfeitamente judiciárias, .·não
podem ser talvez classificadas no número das de .mera ·administra·
ção; quero falar das que anexam ao julgamento das quebras ou fa-
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limentos a ·obrigação do. registro das•sentenças de falência e:de'.sua
qualificação e pronúncia/das· que concedem .·ou:·negam· moratórias~
e .de· outros ·atas semelhantes.•; ·Ora, se 3ésta.'·atribuição . não ,é.
propriamente: :administrativa .. nem . também . judlciária, pergunto .
·quem ficará ela ·. compêtinqo? Será aos. juízes de 1.a instânci·a que
se vão criar, ou .. será.ainda aos· tribunais .do comércio?. Se é .aos •juí~
zes de ·1.8. instância, bem vê o-nobre ministro ~que:·.há :necessidade: de·
estabelecer registro corrt o. que -existe ·nos tribunais do comérciô
para s~rem notadas:: estas sentenças. Se é ··aos :tribunais· do· càmér·
.cio :convertidos em tribunais de 2." instância,•. então obsenio ao:··nobre
ministro, que· se vai~~ causar despesas;""tr:abalhos<e demoras .aos ne~
gociantes;· P()r exemplo; qu~npo se não . consegue moratória•.não há
. recurso algum. dessa decisão; e por:: conseguinte o processo fica:na
1..~ ·.instância;.como:seja há de.registrarno tribunaLda2.a instância?
.Será preciso qy.e o escrivão ou o notári'o: .que tiver de fazer o .pro.;
ce.\ssd o remeta ex-ofício, e então a .parte. sempre há de pagar as
custas, ou que a parte. tenha o trabalho.: de· requerer cópia da sentença. para fazê-la registrar no tribunal superior .. Assim em qualquer ·
dos casos veja o ·nobre ministro que há algum: inconveniente: em
urn caso, de maior despesa às partes; no outro,.de ser preciso .ainda
criar-se um registro no juízo de .1.a instância; o que também traz
aumento de despes~. porque o escrivão· o não.Jará de graça, e nem
o nobre ministro .há· de que_rer.que o··faça. ·
O. nobre: ministro estabelecendo o juízo .. especial. para. ·a.. 1.a instância .não nos diz quem· há de .ser o escrivão• deste, juízo, se r:deverá
ser .nomeado algum. dos .. que atualmente existem; ou se também
criado de .novo. Consideremos ambas as hip_óteses; se!.se criar urn
escrivão. de novo·~ de·scubro .a inconveniência· de aume.ntar ai. nda ·mais
o número do.s: e~pregados .públicos .. Já tiv.e .a honra ,em uma: das.
sessões passadas J~e apre~enta.r esta con~ideração ·a s; .. Exa .... se
se não criar um escrivão .novo,.teroos .a acumufação ,dos.procéssos.
civis com ·os comerciais em .um só. càrtório, :e daí, a ·menor ·atenção
do escrivão co·m os:Oprocess9s. de ambos ·os juízQs;· quando tiver,de
acudir às diligê,ncias .do. jui;z d.o. cível, :pode· ser ·chamado para as
que lhe ordenar o jui_z.co111erçia'; ~.então não sei como poderáLservir
convenientemente _:a. doi:S :senho'res~ ·
·· ··
· ··
Outra .:observação apresentarei ao nobre minfstro, : e. é a seguinte: S. Exa. declarou,_no art.1.0 ~.:do. projeto que a.jurisdição dos
tribunais .de 2.a .instância é· extensiva aos. negociantes ·não matricula;;
dos; agora no art. 3.0 . não declarou se a jurisdição dos. juízes de t,a

a
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instância se estende também aos negociantes não matriculados. O
· nobre ministro sabe perfeitamente que pela legislação atual .os julgamentos das quebras e falimentos dos negociantes. não· matriculados não são incumbidos aos tribunais do comércio, mas aos juízes
municipais; como ficará visto pelo projeto? Continuarão a· ser da
competência dos juízes municipais, ou passarão aos juízes do comércio? Estas cousas poderão. ser determinadas pelo regulamento?
Creio que não. Sujeitar à jurisdição de um juiz especial uma classe
de cidadãos sem uma lei que o autorize expressamente, jUlgo ·que
está fora da alçada do governo. Pode-se inferir que o governo .fica
implicitamente autorizado para isso; mas creio que em. matérias
desta natureza as ilações não são os ·argumentos mais procedentes,
não regulam elas a competência dos poderes do ..- Estado ..
Tinha ainda algumas observações a fazer; mas neste momento
julgo-me dispensado de expô-las.
O SR. NABUCO pronuncia um discurso.
O SR. D. MANOEL - Sr. presidente, o nobre ministro não consignou no seu projeto nem tampouco pediu a medida de que se trata;
ela lhe foi oferecida na câmara dos Srs. deputados, e S. Exa. acei.tou-a,...porque enfim é mais um patronato que se pode exercer, são
mais dez contos de réis pouco mais ou menos que vão pesar sobre
· a nação sem necessidade nenhuma.
Lembre-se V. Exa., Sr. presidente, que o nobre ministro nos
. disse que tinha estudado, meditado muito este projeto; portanto o
·não ter o nobre ministro proposta esta medida nos faz crer que
não julgava necessários os juízes de direito privativos. contentando~
se com os juízes municipais, contra os quais rião há queixa alguma.
Já se vê pois que tenho razão em dizer que se s~ Exa. aceito.u essa
emenda foi porque ela lhe facultava mais uma ocasião de exercer
o patronato.
· :·
Eu disse que não há queixas contra os juízes municipais; não
se há principalmente nas. capitais; mas,· se há motivos de queixa, ·
o governo é o culpado, porque hoje existem sem dúvida nenhuma
muitos bacharéis que já ocuparam o lugar de juiz municipal em dois
quatriênios, dentre os quais o governo podia. nomear aqueles que
tivessem dado provas de mais instrução e moralidade para os empregar nas grandes capitais em que há tribunais de comércio. Creio
que estas foram as.· considerações que levaram o nobre ministro a
não apresentar em seu projeto a medida que depois aceitou, por
lhe ser oferecida na câmara dos Srs. deputados.·
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Senhores, tem()s três-,províncias _comtribun_ai~.. de comércio,· além
daqu~les em que_.; o. g9yerDo ·julgar. qonv~nienter-;.criá-los·; .temos , a
pr_ovín,c;ia de Maranhã~;q~e n_ão possui por ora-tribunal· de,:comér.cio1
q1as já.tem relação,. e é :rnpito provável_ -que, depois:-d_e passar-~esta
lei, imediatamente seja ali criado um tribunal do comércio; portan·
to :Pode~se__COI) ta r que o nobre ministro terá_ de. ;nomear quatro.:juízes
. Qe d~r.~ito comerciais, para _o.,.Rio de_ Janeiro, Bahia, Pernambuco: e
Maranhão;_;não lhes· podE:} dar menor ordenado:;do que: aquilo· que
está marc~_do .para_ os- -ju~zes_de direito, isto é, 6:400$; aqui. temos
por conseqüência 9:600$ gastos sem necessidade :nenhuma .. ' . :· . .
E iªso,_ ~e.nhor~s, quando estamos. ainda, vendo .a· guerra do
Oriente;, a guerra--doOrie)1te,_ :que serviu,- •. corno :s.abe ·o Seriado,:·de
pretexto,, a _um ..c!os merr,tbros do ministério·· para .:na:· outra : c.~mara
obstar a. ~dq9ão de um p~{>jeto _criando uma ·nova_ prov,!_ncia __em_ Minas
Çerais! Pois bem, senhores,ten:tendo eu os res.ul_tados da_ guerra do
Oriente, recea.ndo que· as noss.as despesas cresçaJT1 :_~m conseqüên·
.c ia de empenho.s qúe temgs contraído com o- gás;. estradas_ de. :ferro,
novo C()ntrato com a_ companhia do Amazonas, etc.,_ receando; .que
não tenhamos :dinheiro m~smo para fazer-lhes face, não posso con•
corda r com a nova .criação que o nobre ministro não propô~ •. n~o
pediu, não julgou necessária, mas que a_ceitou porque qual é_ ó mi~
nistro que r(3j~ita:_ocasiã9 ..de exercer o patronato. e de.
mais
. arranjar
... .
quatro amigqs? Ne_nhum.. .
... · · .
.
Pois ~(3nhores, a lei q~ 3 dezembro acabou com os juízes de ·di·
reito no cível, substituindo-os por juízes municipais com exe-rcício
quatrienal, e já hoje o n~bre .ministro vem propor. a· criação .de. juízes
privativos com~rciais? S~Qhores, que ódio o nobre ministro tem à lei
de 3 de dezembro! Logo que pode dar-lhe uma estocadinhaj. não dispen~
sa; creio -que é para acabar o antagonismo político. . . O . nobré ministro. projeta dar cabo de.ssa lei, desacr~ditá~Ia por todas as maneiras; e, não s.e atrev~ndo. a propor a ·criação de novos .juízes, que lhe
pareceu uma medida de .~osta acima, como se costuma dizer, muito
apreciou, e nã(J _rejeitou a oferta que. lhe fizeram seus amrgos.
"Não proponho, mas.•. como dais, não rejeito, porque quero·arran·
jar mais quatro afilhados,
qu~ro ter mais esta ocasião.·
de exercer o
. .
.
patronato." Pqrque, c.omo o Senado sabe, o patronato é o .meio que
o ministério tem para salvar o império d~ Santa Cruz~ para .evitar ·as.
conseqüências. da guerra do Oriente,. e para pagar os. empenhos: que
. ter:nQs contraído. Mas, Sr. presidente, é o' patronato que há de·. matar
este ministério, que já me parece .ir caminhando'·para a dissolução:
.
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e é ele próprio que se matai· porque vive, como dizem ós franceses,
au jour le jour: nada vê de futuro, limita-se· ao· presente;;e desgraÇa:
do é o homem ·de: Estado que·. se limita ao presente,: que não ênxerga
um pouco àdiante: não é digno desse nome aquele que assim pro~
cede.
:. ·
Quem atenta seriamente para· o estado do país, e principalfnént·e
para as suas finanças, quem observa· que marchamos para umà crisê
que se realizará mais proximamente. do ·que supõem· os' nobres 'minis~
tros •. não pode· deixar de recuar ante qualquer aumento ~de despêsà
que não seja justificado pela necessidade p'úbliCa;· Ora; :a' despesá
de que se.trata está justificàda pela necessidade·'pública?':C.ertamen··
te que não. Pois, senhores,'vai··para quatro:anos-·que·o·código::do:co~
mércio foi publicado, os.julzes municipais já hoje·têmc~nheêlmentó
bastante da legislação comercial, porque . .já a têrri'.estúdado'teóricã
e praticamente, e é· agora que se reputa ·indispensável: a ·criaÇãó de
juízes de direito privativos para· as causas: comerciais?: . '
" ··
Não desconheço que esta idéia ·apareceu ern um' dos;prójetoá
do código do comércio, ou em um·a das ·emendas apresentadas nesta
casa; mas, Sr~ presidente, V. Exa. sabe, ·e. 'o Senado todó~ que, esta
.idéia não mereceu a aprovação da maiorià; caio, entregando o jul~
gamento das causas· comerciais ao foro comum: :e como· ·é que agorá
a· adotaremos, quando temos juízes municipâis: instrüíd()s: na· "legisl~
ção comercial? É patronato, Sr. presidente; é para: a·rrárijar três
quatro afilhados; e ,provavelmente o ·no~re ministro estenderá esta
faculdade da lei a outros lugares: ·te'remos em ··breve mais tribunais
do·· comércio, para que haja mais juízes de· direito privativos~ ficandó
o nobre ministro habilitado para arranjar· mafs ·alguns amigos, mais
alguns protegidos, mais alguns desses qÜe .tanto contribuíram para
·que esta emenda fosse adotada~· .
:·
·
Sr. presidente; tenho ainda: uma razão . ·para ·votar contra'-' este
artigo, e já a dei em. uma das sessões passadas. Não desejo juízes
privativos; é um modo de acanhar os ·magistradosr é uma- maneira
de torná-los .inteiramente hóspedes nos diferentes ramos de juriS·
prudência; é a maneira de inabilitá-los para nos·~ tribunais -superio·
res poderem bem reformar as sentenças dos juízes de ·1.a instância:
Um juiz de direito comercial entrega-se .unicamente ·ao· direito
comercial; o governo conserva-o por 4; 8, 10 e mais anos, até que o
promove a desembargador: vai este· magistrado para uma relação, e
de direito criminal.riem palavra, de direito civil pouco, só como· atixi·
liar o direito comercial, e de direito orfanalégico nada: eis o ~ue re·
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sul ta· .da. criação, .destes .'magistrados privativos; ~:A.: ·conseqüência.,-· é
que :vão, e·studar no. tribunaL ·superior;: onde::já se~.·nã·o·J.estuda': o e·studo
é· f.eito::;nõS<tribunais• id~:J .~\:instância ... 0,\·que;;acabo :.de •dizer::a ·:resp_eito dos. ;juíZes comerciais pode ser aplicado a quaisquer·: outros
que sejam. privativos ... ·
. _. . -- ..
.. ;>.. ~u:<POr.tanto,.que: mais d~uma.:vez tenho.mostrado·.que as::.comar.cas deviam,ter'.Um· só.0juiz de· direito, -isto .é:,~' um .ou: rnais' con·
torrne~ :as :nec_essidades 'públicas, mas: com< atribuições, c·riininais ~e
civis, para;se .formar assim magistrados:· hábeis:'para'poderem:'júlgar
nos tribunais-- superiores;: como.:.heF.de ·concorrer P.ara. à. criaÇão
de~ses juízes ·privativos·?; ·:. · .. :..·· · ·< .·
.... .
·. /.o.: nobr·e min~stro. tem ,_~sido. magistrado, ··felizmente tem. :·s.ido .. .
juiz no cível. e·,no, crime, e .além distó o -nobre ministro é. daqueles .. .
magistrados que decerto: não se contentam· com a sua especiali·
dade·, isto é, com os conhecimentos que a· vara exige; tem ido além,
tem~se aplicàdo· ao estudo -dos· diferentes ramos de jurisprudência.
Mas, senhores, em. geral não é. assim; e mesmo é bem ·natural qúe
nós~ que .:te·mos; por ·exemplo,· uma vara criminal, nos ~pHquemos
ao .estudo,do·.direito. criminal; até porque; é mais agradável do qüe
o,·do .direito civil; certamente, é mais. agradável de. ler' os crimina~
listas modernos, principalmente os franceses, .do•: que os ·pra?C-ístas
portugue,ses.: Acontece que o magistrado criminal abandona inteira·
mente o •. estudo do direito -civil' e entrega-se ao.;criminal: e quando
é despachado desembargador vê-se em embaraço para- julgar feitos
civis; e· vice~versa; os juízes do cível vêem-se em embaraço para
decidir e julgar as causas criminais· ·porque falta-lhe i pr~~ica e· o
estudo· deste direito;:que, como de qualquer outro, não se adquire
em- pouco ·tempo~ -Mas, estando os magistrados .encarregados~ ·do
criminal, do cível, -do comercial, etc., quando vão às relações estão
senhores da jurisprudência em todos· os ·seus. ramos, •estão senhores
da· prática, e estão habilitados para bem desempenhar deveres tã·o .
importantes como .aqueles incumbidos aos'tribunais ·de rec'urso~ ·:.
Logo ·também por esta razão não· posso dar· "meu voto ao: artigo:
mas este argumento seria escusado· se eu não Visse que o ·artigo
não é senão um meio de aumentar a ·despesa pública sem nenhuma
necessidade, e que .só, foi aceito .pelo mot1vo. que jàtenho, . notado.
Sr.·. presidente,. quero. condescender com· os: desejos do nobre
ministro· da justiça, quero dest~ vez dar ·a• S. Exa. ··unia prova de
que não··· estou sempre disposto.. a .combater· suas . opiniões que
muito respeito, e que· sempre considero muito ilustrada~· Quer S. Exa.
1
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um· juiz privativo nas capitais em que houver tribunais do comércio? Pois bem, escolha das .varas municipais aquela que quiser, a 1.~~.
a 2.11 ou 311 (aqui na corte há 3 varas municipais~ :e fique S.\Exa.: há;.
bilitado para ter à testa das causas comerciais esse .juiz. Quer
o nobre ministro este arbítrio? Quer que eu mande: uma emenda
neste sentido? Assim, S. Exa. pode ter, sem aumento·':de. despesa,
juízes privativos aqui na corte, na Bahia, 'em. Pernambuco e onde
quiser;. juízes decerto habilitados pela· prática que já têm· desses
negócios, e que facilmente podem.ser encontrados na Bahia, quanto
mais aqui na corte; no Maranhão, quanto mais .em Pernambuco, etc~
Se V. Exa. quer que eu mande emenda neste sentido basta que
tenha a bondade de fazer-me um ac.e·no de cabeça. . . Màs já· vejo
que· o nobre ministro não aceita,· porque o meu: ri obre amigo 3.0~se~
cretário está a fazer sinal negativo, e o que. um membro da mesa .. diz
deve ser considerado oficial.
Não mando a emenda decididamente; · Aventurei destas .humildes reflexões para mostrar que tenho desejo de condescender quanto é possível com o nobre ministro. Faç·o nisto um sacrifício a mim
mesmo e ao mesmo tempo provo que não contribuo coni o .meu
voto para aumento de despesa sem que esta seja demonstrada da
maneira mais patente.
Sr. ministro, repito, lembre-se do que disse o seu colega minis~
tro da fazenda na outra câmara; lembre-se da guerra do Oriente, das
companhias do gás, estradas de ferro, do Amazonas, e não sei .que
mais;
. lembre~se de tudo isto,
. e então não queira aumentar a despesa;
porque só depois, uma de duas, ou seremos caloteiros não pagando·
a quem devermos, ou seremos obrigados a ·contrair dívidas em cir~
cunstâncias em que não possamos fazer esse ·empréstimo. com van~
tagem para o país.
Estas considerações me movem a votar contra o art. 3.0 ·Natu~
ralmente o nobre ministro pedirá a palavra e talvez consiga provar
a necessidade desta medida. S. Exa. na câmara dos Srs .. deputados
achou a oferta e não encontrou oposição, aceitou a emenda e não
teve necessidade de entrar em grande debate para sustentá-la; me
parece mesmo que ela não foi combatida; mas eu tenho mostrado
as razões que me assistem para negar-lhe. o meu voto.
Não mando a emenda de que falei, porque estou certo que não
passará; visto como o nobre ministro já· declarou Jque a sessão está
a findar, o que me faz crer que o governo não proponha à coroa que
usa de uma de su~s atribuições constituçionais. prorrogando a sessão.
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Para que se fez esta declaração? .Para·· qu·e .·o Senado: quanto
antes' vote este. _projeto, já que não pode ::ser--votâdo>o. sàlvaterio
apresentado pelo nobre ministro;· salvatério rs~m o~:qual s~: Exa::,,nos
asseverou que nãó pode governar o · pâís, ·é qUe portanto·.·se retrrará. do poder.; ta,l é: o alcance que dá; a essa reforma judiciária! ....
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA.::--.Tal.é a convicção ..
O.SR.D. MANOEL -:- ... servirá ela para salvar· o :país da. crise
resultante da. ·guerra do, Oriente ...
· É a convicção' de um ministro da coroa· que está. quase há. um
·ano no poder, que. tem estudado o país, e que supõe que para livrálo, da cris.e que está iminente, só esse projeto é que poderá ajudar
o governo a conseguir esse fim! Mas o nobre ministro quer que o
Senado aprove este· projeto ad veniculo, entretanto que o essencial
não passou, nem :há. de passar.
Aqui está explicado, o tal progresso conservador de que nos fa·
laram na sessão: passada, o mesmo nos anos transatos; é o pro·
gres~o conservador do venha a nós; o Pt.ogresso conservador é au•
mentar as despesas·públicas para arranjar afilhados, como no caso
do que se trata quer se arranjar quatro· ou mais amigos nesses lu·
gares de- juízes de direitos comerciais. Senhores, tomai nota desta
descrição (oão é·, definição,. é descrição) do· progresso conservador;
tomai nota e vede qual é a marcha do governo, e vede se não tenho
razão de dizer que .este ministério é o mais esperdiçado, o mais
esbanjador dos que têm tido o Brasil.
Não há dinheiro que farte a estes senhores; e a pobre nação,
(pobre nação!) que vá caminhando para a miséria, e que em vez de
ser aliviada dos grandes impostos que sobre ela pesam, tenha de
pagar essas despesas extraordinárias, somente para alimentar o pa·
tronato, a corrupção de que vive e de que há de morrer o ministério.
Pobre nação! Quando tantos ·lavradores· estão vendo~se reduzidos à
miséria, quando suas fortunas vão decrescendo de uma maneira pai·
pável, o ministério ·não pensa,· senhores, senão em aumentar orde·
nados, em criar novos empregos, e por conseqüência em aumentar
as despesas públicas. que já assustam!
Todas estas razões, Sr. presidente, me obrigam a negar meu
voto a este .artigo, no qual enxergo senão mais uma prova· de con··
fiança do. nobre mini·stro, e de mais a mais ·Um presente. que ele há
de distribuir por quatro ou cinco ·afilhados que ele vai nomear juízes
privativos comerciais· nas capitais onde existem tribunais do co·
mércio. Voto portanto contra o art. 3.0
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O SR. NABUCO pronuncia um discurso.
O SR. TOSTA ___;;Pelo que disse o nobre ministro a respeito da
criação. da 2.8 instância,. há de ter ficado: na :convicção~· da minha
inteira adesao à idéia enunciada pelo nobre senador·: pelo. Rio Grande
do Norte· acerca da especialidade do juiz municipal para julgar as
causas de 1.11 instância. Concordando qüe esta.:especHllidade é jus~
tificável, declarei que não me. parecia conveniente.·a'coiwêrsão dos
tribunais do comércio de primeira em segunda· instância;- mas, se
isso passasse,: como. na realidade passou,· já vê .. o.· nobre ministro
que a conclusão é que. ao menos se não criem outros· 'juízes: para
não aumentar as despesas públicas serrr completa·demonstraçãó: dé
suas· vantagens. A ciência dos juízes, de direito' do:: comércio· não. se
deve supor maior que .a dos juízes municipais;:(se estes podiam
julgar até agora· as causas cíveis de todas as· espécies e as comer~
ciais, não vejo razão de considerá-los menos habilitados para conhecer
daqui· em diante destas últimas. A única condição n.a.questão sujeita
seria que o. juiz municipal se ocupasse exclusivamente·do julgamento
de causas comerciais; assim verificava-se da .maneira mais satisfa·
tória a especialidade pretendida pelo honrado ministro.
· Eu, porém não pedi a palavra para expor ·esta opinião, que a
meu. ver não tem necessidade ser sustentada, . senão .para fazer
ligeiras observações em resposta às que o nobre ministro teve a
bondade de dirigir-me.
.
O nobre ministro pensa que não procede a minha · primeira
observação acerca da competência dos . juízes de 1.a · instância nas·
causas comerciais, porque disse S. Exa., desde que .no artigo se trata
de causas comerciais, entende-se que são todas aquelas que versa.:~
sobre objetos desta natureza, sejam matriculados os comerciantes
ou não. E pareceu-lhe que com isto solvia toda a dúvida. Ma~ se é
assim, pergunto, por que motivo no art. .1.0 do projeto se declarou
que a jurisdição dos tribunais de 2.a instância estende-se a todas as
causas comerciais, e também aos negociantes não 'matriculados? Ou
é ociosa essa declaração, ou então alguma cousa falta. no art. 3. do
projeto. Repito, que se por causas comerciais: se entendem todas
as que têm por objeto negócios ou atos c·omerciais, não era preciso
ter declarado no art. 1. que aos tribunais de 2.a instância compete
o conhecimento das causas dos negociantes matriculados ou ·não
matriculados.
. .h..
Acerca da segunda o~servação, também me· parece que o nobre
ministro não deu bastante atenção ao .que se havia dito. Eu . rião
0

0
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deçlare! que _o registro das. -sentenç·as e___outros atos que:á·hoje· .fa·
-cu.lt~do' ao·Jr,ibunal· do. comércio ,pertence: às atribuiÇões .:administrá·
.tivas. J=igur,e.i as seguintes hip_óteses~ ou -o nobre _.miQistro :os •.cor~ si··
de~a corno. ·.adrninistrati"'os ·:ou. como. judici.ários, em um e. outro· . caso
d~o~s€3 ·:diferentes.: inçonvenientes r.esultantes da criação dos·: noyos
juízes,~_tais;como gravar.·as:.partes com despesas, eJmpar:.;lhesm·aior
trabalho. se continuar .a pertencer ao. tribunal. ou mesmo.. ·se·.;passar
o ,regi~t.ro :à :1 .a instância .. ,_Poderá_ o nobre ministro negar que.. esse
au111~nto de despesa_ .. existirá? :Não; ·~em dúvida.
. .
-~ rr€lspei_to. dos :escriv.ãe.s, o· :nobre ministro dez o obséquio ·de
. dizer-me.~ _que a criação dos·.. especiais não. :acarreta maior. :desp·e~a;
-mas não: foi essa a 'questão-,;·pQrém:se convém ao nosso estado.:atual
aumentar ca_da dia mais .o número-,.dos _empregados públicos;.·,considerando a mesma questão: debaixo de_ outro· ponto de vista,· parece"
me menos líquido que o .gov_erno;.possa decretar· a:--criação ·de tais
empregos quando se lhe não dá no projeto a competente autorização~
porq~e não importa tanto a criação dos juízes especiais, perante os
quais podem escrever alguns . dos escrivães qué órâ. fUncionam nos
juízos de 1.8 instância. Assim:- aconteceu, por exemplo; quando· se ·
estabelece.ram os juízes da lei de 3: de dezembro e .mesmo na' ·execução do código do processo ~criminal.:
..
.Se pois o projeto. rião autoriza<expressamente a nomeação .dos
novos escrivães, parece que o nobre ministro a não. pode decretá r.
Mas eu já mostrei os inconveni_entes que.daí.se.se'guem, isto é, confusão das causas nos cartórios,:poi.ica atenção de tais empregados
para todas, e quase impossibilidade:de servir bem-com mais de:.um
juiz de jurisdição diversa.
··
Eu admitiria, Sr: ·presidente, que o. nobre ministro fizesse crescer
a de.spesa pública de 9, 10 ou: 12 contos de réis, se·. porventura se
tivesse evidentemente provado. a utilidade da criação dos. juizés especiais, como dispõe o projeto da conversão .dos triOunais: do c·omércio em juízos de 2.a instância .. Mas isto, sênhores, peÇo. licença
ao s.enado para dizer, não conseguiu S .. Exa. provar.,, O. aumento .da
despesa pois é muito valioso, principalmente ··em presenç·a das--nOS·
sas circunstâncias atuais. O. nobre ·ministro .tem· elevado :a·' cifra do
seu ministério a uma .quantia a que éla nunca chegou,· :e pef.rnita-seme que. o diga, sem. netessidade patente. Assim :qúe :foram elevados
os ordenados de outros juíze& -,rnunicipais .. nomeados· chefes. de· polícia especiais· em diferentes províncias do império, e· ultimamente
ainda S. Exa. aceitou na câmara dos deputados a· emenda que. eleva
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indistintamente· os ordenados dos juízes municipais e de·· órfãi>s ··a
600Sro que tenho. por desnecessário, porque: os emolume.ntos·:de$ses
·lugares eram. pingues e bastantes.· para: satisfazer- as' pequénas:::am'bições -de·. empregos tais; semelhante· alte~ação· ríãó· ;fez:cessal" ·t:(re~
pugnância dos pretendentes a respeito dos Jogares :doe centro,. riem
era reclamada .nos das capitais e noutros de maior·:impórtância:::Em
presença· disto como não ter escrúpulo de. votar lp'or "esse: novo~iâu
nlento de despesa de 10:000$? E quem sabe::se;:.ficará ·só niss'ô?.··Porque se se criarem novas relações,· cômo. o-::nobre· ministro·:::pârece
ter em vista, a que ponto não s·erá aumentada~·a despesacriom juízes
especiais?.:Ouando não ;procedessem as·>diversas ·razões ··qoe··aco'n:.
selham. abster•se. o senado ,de consentir- ria 'idéia .de :~riovos~]uízes
de direito .para as causas :comerciais,: bastaria essa<de ecoriômià
com a qual. bem se hàrmoniza a especialidade de 'juízes do::.coryiércio nomeado·s dentre os: municipais; que_ servem na·s capitais: 'onde
existem relações; .
···· ···
· '....
·. ·
O SR~ NABUCO pronuncia urri discurso.·
O SR. TOSTA (para explicar) -... .S. Exa., tomou· como··censura
algumas _palavras. que eu proferi··acerca do aum·ento da cifrado orÇa~
. mento. Não·, não Joi censura que· fiz, foi só um fato que quis tornar
bem patente para mostrar que não .ê ·possível·continuar: :a· aumentarse a despesa pública com objetos que: não forem: da mais lnquestio-·
nável necessidade.
·~·--··
Eu não moralizei acerca da criação dos chefes de. polícia; -fi-lo
somente quanto aos ordenados de.certos-juízes·municipais e::em re~.
lação à emenda que o nobre ministro' aceitou e. que talvez ~não ,.pu;.
desse recusar. Não tome pois como censura: o que dtsse·iim'porta â
verificação· dé um fato que eu quis que ficasse bem consignado,
esse fato .é, o aumento da cifra. do seu ministério, e. mais cn.ada. : . ·
O SR ..· NABUCO (ministro da justiça)• diz algumas· palavras em
resposta·ao Sr.. Tosta.
:: ··
·· ·O SR; VERGUEI~O - Eu não posso aprovar este artigo assim
como não aprovei os outros, nem aprovo .o projeto;- que argui ao
princípio de monstruoso.
··- ,
·O artigo cria mais magistrados; ·são eles nec~~sãrios? Esta era
a questão. Porventura as· causas comerciais· acrescem agora de· novo~
não existem elas? Os magistrados. atuais não exercitam os seus de~
veres, não exercem essa jurisdição? Dec'erto; então. parece-me .:que
os magistrados atuais são suficientes; Não tenho ouvido queixa ne·
nhuma a esse respeito, nem que por falta de magistrados deixe de se
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admi nJstra_r.: Justi,ça: Jpar:a; qu~ :POis; .s~ acre.scf:!nta;·,o ~.úrrr~r();:~~e) ;l)'lagis':'
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número dos magistrados não achp..c.onveniente,::N~o:;ba~ta:·:~J ~ropen':'
sã.o.::.que.·:o .governo:~em :P.ara·~sb~ojªr:, os dinheJ~oS:7 púbJico_s,' ainda há
q~ém:•.o.ajude·a•isso.:;T~o·i.nfeliz-..~· a:;.nQ~~a-:época! .• Nos~:priiJle.lros~.tem~
pps;~.era. uma;IU:ta;..:eQtreqosr:.9.o.v.e_rr10s- e_: as?cârnar:âs,: ~oje.::~$ .c,âmar.as
· ()fer:~.~~r:rkl.bes:a.inda,-:mals ..~. ;o.s roini.~tros:ace,itarn:.. ·(\Jôsi·p[imeiro~;tem:.
pos -não.sucedia;;jsso;· o governo. pedi~,: as·.câmar,as:. regateav.@m~:com
.ele,..não.lhe:.qu~r:iam dar:.tanto,;:diziam-lhe: r~·.há'd.e·.faí·er; i~so ;por.me~
OPS.• " :Hoje I é: o·CO.ntrár,io; .o. goyeroo :tem:~tomado_:.Uma tab:aScendência
sobre.:_as: c.âmara~.;·_quel._se~:reP.utaJ.ofalívet.em~-~u:cfo.·o:·que que.r:.ce:::as
câmaras. não .têm remédio senão estar por·aquito:que:.ele_ quer.• ·.e~par;a
contel)ti:}r. ain_da: Jhe:.:o;er:e.cer:n: :mais, ·~algum.a :coisa,,:d~j .maneir:a· que a
cifra.-d.a,despes.a.cre_sc.~ ·pr_odi_gios.amente.; ·
<: ·· .. '·'· ·. ·
·: ,.
:_, · .· Ertfim:.,;~'O mintstéri.o; quer;;_faça~se~:;::se\ se.~;preteride-fazerialgu~
ma cois:a; pe,rgunta~se:· ':\0 ministério ·quer?.~\.E:'•desta·:maneiral:não:há
abus.o: n.enhum que.. hoje. não se cometa;. pr-inqipalmente ,no ·artigo~-~
fazer desp·esas;
;,.
. . , :: ·· ·::;: ·· · ·. ·.c•.-. '- ·
· · ·_. :Pois, senhores,já·se demonstrou que,é necessário~mais.,:Um,.julz
de. direito .~m cada uma dessas. províncias. par.atessas ·causas?:·:E se
não está ·dem_onstrado.. que-.não são. suficientes~ os···ju.ízes:·.atuais, :para
conhecerem todas e.s,sas ,causas, par.a :que. hav~mos,de:::aumentá-los.?
Se: a. experiência: mostrar que é··. ne.cessário.;mais .um magi.strado:;~de
1,a instância .nos . Jugare~ onde há tribunais· der. corhérclo,. ctie~se:.-.este
juiz; mas logo de pancada, . não~· Pois a necessidade: que..se rdá::no Rio
de Janeiro/ dá-se ám Pernambuco, na . Bahia,·mo.·, Maranhão? ·Creio que
mesmo.~ aqui não· é ne,cessár.iO; ·e· se .aqui não.::é: necessário;: me!:IOS
na Bahia;·. e.. se não'; é. necessário·:na:Bahia;:·m·enos . . em:Pernambuco;·e
muitomi:mosno:Maranhão~
:.-·· -.~::-r:;·:.··,,- .. ~ ···: ;::;::: ··,.·
Para. ·.que .pols~Jsto?. ·~ dar lugar::;a ~ qüe .,:s~ :diga::. que:::se:.:.trata:·, de
·acomodar afilhados, porque não há necessidade:pública;·; pelo.~-men·o~
não· está demonstrada;. e se estádemonstradó::que é_necessário .:mais
üm: .magistrado· de ... r.a- .·instância.. no. Maranhão,·: aqui . ·são· :necessários
mais·quatro,·ou seis, .. porque . o:número.:,das ·.causas.está<n'ªsta:·propor~·
ção· ou ainda:em<maior; mas .assim:~à ·carga:cerrada,·:em:toda(parte on~
de houver tribunal de comércioJiaja,mais ·.um· juii:de·.:t~~~~·instância·;:-:.não
posso concordar-: com isto. Cr~ío· :que· os lugares: de. -:juízes .de .·ta: ins•
'• .
tância estão providos.
····. _:<: .: :· •· ,:
.··•
-· :::·:; i·.~·-.' ::: ·:, . , :':
-·:i Mas .que·r·s·e; assim; vá·assim;.;o .ministr<hquei';-nada rhá'q~e se
oponha~ Vale mais o sonho·.. de üm ministro .do:que·tudo:. quan.to~~há
"
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de mais razoável: um ministro sonha com uma coisa qualquer, resol'. ve apresent~la, isto tem mais valor do que as razões palpáveis,
claras, que _se alegam.
· ··
Isto está passando como regra; portanto o que· se -há ·de ·fazer?É não ter o trabalhá de impugnar coisa algurna; sendo· proposta· do
ministro, é dizer - sim, senhor -··., toda a oposição é decididamente
inútil, a experiência o mostra; e: se alguma ··oposição- aparece :da
parte daqueles que estão acostumados -a sustentar o govérno, -.. o
ministro diz logo: ."Olhem que eu me retiro;" à vista do que não é
possível deixar de se lhe fazer. a vontade, .porque se o, ministro· está
disposto a dar em si por não se fazer o que ele quer; corrio não ·esta·
rá disposto a dar nos ·outros?
·
Senhores, já o tenho dito, regulo-me pela constituiÇão; a con·sti·
. tuição diz que não se façam leis sem ser por utilidade pública;. exige
a utilidade pública que hajam mais juízes do:que há? h~to :é que se
devia demonstrar, e é impossível que se demonstre que há néces·
sidade de mais um no Rio de.Janeiro, e no Maranhão principalmente.
Se é necessário mais um juiz de direito no Maranhão; são· ne~
cessários mais 4 ou 6, como eu já disse, no Rio de Janeiro~ As causas
comerciais não se multiplicaram agora por essa coisa que aí está,
e que se chama tribunal de comércio, em que .os negociantes sãp
elevados a desembargadores sem beca (creio que não a terão).'·,Com
isto não é que se hão de aumentar as causas comerciais; e portantO,
se elas são satisfeitas atualmente, para ·que aumentar. -o. J1úm~ro
dos juízes e aumentá-lo da maneira que se quer?._
· ··
Disse-se que a primeira instância compreende· as ·causas. dos
negaciantes matriculados e não matriculados. Nisto .é que o nobre
ministro deve refletir; é nesta cláusula que se julg'a necessária, não
só aqui, mas em vários lugares, isto por quê? Por uin .. vício do· código
que é necessário corrigir. Porém para emendar defeitos· não há projetas, é só para criar despesas.
·
Há um artigo no código que diz que não se reputará negociante
senão aquele que estiver matriculado; de maneira que .não se há de
reputar negociante aquele que exerce a profissão de negociar! ·Eis
donde vem toda a desordem de falar-se em· negociante matriculado
e não matriculado. Deixe-se essa aristocracia que não tem realidade
alguma. . . sempre tem, porque imitamos os costllmes de Portugal,
.. .,
e não sei se na Espanha acontece o mesmo.
Pois o negociante matriculado tem mais direitos do que os outros negociantes? Creio que se reduz o privilégio a fazer procura·
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ções· ·p.or:. s~a: firma.· Isto era. ~ntigamente uni privilégio. ,dos ·grandes
do·· reino;; .a uns -.dava~se o privilégio: de.:.fa~er procurações::·por',jma
própria letra, e a outros de .fazê-las por- meio de. seUsr:·secretários
assinando~as ..Deu-se pois esse privilégio, que. não. ·seLse-pode ter
lugar; _é um privilégio. meramente pessoal,·.• pois · se. dá :aos .matri~
cu lados e não se dá aos não matriculados. Até agora quase·todos·.u~a;;
_. vàm deste· privilégio, este direito de p~ssa_r: :procuração .estendia-se
. a todos que se tratavam, como· se. dizia,. :à Jei• .9â -~natureza;· mas agOra
no._·corpo do comércio.há .esta· distinção; .se .é.:·.matriculado·,\;ápenas
basta assinar-se do papel, ·e se não é ·matriculado .é.preciso passar
a.esc,riturapública ... • . ,
· · >_ .... ".
· .. ·
O SR'. PRESIDENTE.... · Mas 'isto· nãô tem·.-nada• com o artigo que
s.e. discute;
. . . ., .
O SR., VERGUEIRO ~ Um outro . privilêgio é ser chamado·::para
estas deputações; não me. importo com .isto. ·o que eu digo~ é que
·todas as causas comerciais. devem ser:decididas pelas. mesmas. leis,
sujeitas. às mesmas jurisdições e à mesma forma de processo·.. Mas;
· como o código em minha opinião· tem esse vício, e diz que. não se
considere ·negociante senão aquele que estiver·.matr.iculado, ao mesmo tempo. que impõe aos outros a mesma obriga.ção de terem livros
e.tq., absurdo notável, melhor seria,. em lugar .de .andar ·com essas
declarações, abolir de uma vez isso, e dizer qiJe<todas as leis comerciais compreendem não só os. matriculados, como os· não matricula..i
dos. A respeito das quebras o código compreendia só os matriculados;
e depois passou a compreender os matriculados e não-· matriculados;
mas há muitas outras coisas em que se duvida se o direito é âplicável aos não matriculados; acabe-se com :isto. ··
Faço esta observação que me ocorreu, para . chamar. a atenção
do nobre. ministro,· que tanto quer reformar, .sobre a. necessida.de ·de
se corrigir esses defeitos do código. Creio que· era .a. primeira coisa
por onde devia começar alguma reforma, era ..·por emendar. aquilo
que se .fez à pressa, e que não podia deixar de sair defeituoso.
Mas só vejo fazer criações novas e elevar' a desembargadores
homens que não têm estudos profissionais e qu_e :não .passaram:por
aquela escala, por aquelas provas· que"·são indispensáveis;. Levanta.;
se um. homem de repente. e diz-se: "Você: é desembargador nas cau·
sas do comércio." É melhor emendar
os defeitos, as ·incoerências
'•
que há na legislação.
·
Como não havia mais nada a fazer-se relativamente à 1.a instância, disseram: "Vamos ver se gastamos algum dinheim da nação."
'
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· ·. Havim pretendentes a lugares~ estes pretendentes arranjaram seus
padrinhos,, apresentarem esta emenda. e o nobre ministro ·aceitou-a
benignamente.
... . . .
·
·.: •· ·.:, . ... · ·,.., ·
· ·. Ou em seria capaz de votar contra a vontade· do:··ministro: nem
haveria ânimo de •.apresentar-se esta· emenda s·e. não houvesse o. seli
·. ·
" ·
·
··,
Con·sentJ'men.to.·.· ·.
·.Sei .que nada consigo apresentando. estas observações; porém
ao. menos desabafo, faço constar . a~minha . opinião~.,Voto contra.' este
artigo,·votocontra todos, porque considero :ester projeto ui:n monstro,
que .quando passar a ser lei há de precisar:lmediatamente::de reforma; .só se sustentará enquanto os nobres ministros estiverem· ·no -po~
der.; mas em vindo outros:..hão de querer refórm'á4á.'.·.._.
:·. :.
O· SR. D. MANOEt - É notável, Sr. presidente, que o·: ~nobre
ministro· da 'justiça principiasse. o seu· discursá' C'erisu·r~mdó-mé· por~
que elevei a discussão;deste· projeto ·a uma· grande··altura;··Pois, se.;
nhores, eu não ·haveria· de colocar na. sua vérdadeira;: altura um projeto apresentado pelo nobre ministrá na ·câmara. dos Srs. Deputados?.
Se devo fazer isto a respeito de· qualquer projeto, quanto n1ais a· respeito de uma proposta do.governo. Eis ·a razão·por:que·tomei. a:lib~r
dade de oferecer algumas considerações; foi .justamente pela importancia que tem este·projeto como obra do nobre. ministro,· dignó·deputado pela .província de Pernambuco e jurisconsulto distinto,.·como •por
mais de uma vez tenho reconhecido. Logo o nobre· ministro; •em vez
de, censurar-me. devia agradecer o ter eu. colocado. este: projeto .em
sua devida altura.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA - Quanto à guerra-- do Oriente?
O SR. D. MANOEL-· A-guerra doOriente não é idéia minha •. é
de um colega de V. Exa.; e por isso quando se trata de despesas,
por força tenho presente a guerra do. Oriente;· é coisa qtie muito·. m.e
ocupa, até porque quero ver· o desfechO daquela .tragédiaó. :Pois se ·
a guerra do Oriente há d~ concorrer muito. como ~se afirmou: na Câ·
mara dos Srs. Deputados, para a diminujção da .nossa rEmda, ·como
não hei de ter em vista isto? Se há culpa, é· do seu. colega, ministro
da fazenda, que alegou a .guerra do Oriente. contra um projeto· que
cria uma nova província em Minas Gerais; é contra ele que ·o :nobre.
ministro deve dirigir-se, e não contra mim, que .não ·fiz mais do que
repetir o que IL
• . . .··
Agora perguntarei ao Senado, demonstrou o nobre ministro . a
necessidade deste artigo, réspondeu às minhas observações? Não
respondeu, e nem pode responder.
.1 . • . : .. ·\..· ;''
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•Mas:~ o: . nóbre :ministro·:. deu~me: ma1s:um. argumentô,::porque: disse::
:NO .meu primeiro:; projeto::eu ·,estabelecia ·1juízes;·:de 't;a:::instância:o:êo~
merciais/', ;o.. nobre ministro:'depoisyviu•~que:.essa::.meâida·~.'e:ta ..âesne.: '
cessárià; porque ·o estado:o:convenê'éü.de·,;que··ela :não tra:Zia,::,~re-ilão ·
despesa .. Ora, eu não me importo mais,~com ;esse, pró)eto ::primitivo
do:.(10br:e:ministro;:· ó_que~fmporta ··a·m.im:::o:.:que o··riobre· ministro escreveu~ ~há .:2 .anos? Sei !_das i.Oplniõ.és; do·, nobre: min istrà.:. agorá: neste
projetó;:·é: _nele.vejo que. s/.Exa'•. alterou consideravelmente· aquele qüe·
tinha :si.~o::primitivo, ··certamentã-.'pôrque··.perisoW;•<meditóu mais,< e .:re._
conheceu, que· .. o. :proj~to pr.imitivo. :precisava· de:·:consideráveis; altera:.
ções; ·.Por:tànto. o nobre· -ministro forneceu. mais um àrgumento ·.em·· fá·
vor da( minha. opinião;
·. ,
..
:.. ... .. . : · ··' · :, ...
o ~obre ministro ficou muito irado contra ·mim,:até :'me:acoimou
de ·ter~lhe. lançado<apodos:·~e· injúrias.·por •eü:ter usado do termo esbanjador.:~; é: a palavra de :que· usam todas as' oposições. :.·Q.· 'no~: ·
bre ·ministro já esteve ·alguma·•.vez na :oposição?· Os senhores· me •dirão·
se S. ·Exa. já foi alguma vez· oposicionista? ·Sei que..; na· imprt:msa ·o,
nobre ministro. é. uma. pena..terrlível: possuo alguns·: papeis' bem escritos que·de Pernambuco..tinhamca··bondade.de·mandar.:me.··.. · ·....·. .
. , Pois, senhores, .:Jnjuriawse. :um ministro.·, quando~ se.; o chama: ~es·
banjador? Sabe V. Exa .. o<{)ue 'me ,contou pessoa que anda muito: ao
fato das :coisas das: secretarias? Oue;:ó nobr:e .ministro ;na .reforma
última\ das obras daquele> edifício. gastou :p'erto de· 100:000$;,..
O...SR .. MINISTRO DA.'JUSTIÇA...:.... Donde. saíram ~eles?
O. SR, D. MANOEL- Havemos de examinar::isso ·quândo. os
créditos vi.erem para ·a casa; então. é .que hei. de :saber cómo ·isso.foi.
·:Não há.injúria, Sr. presidente. V.;_Exa~ bem.sabe·, •. em; se chamar
o. ministério esbanjador dos dinheiros· públicos; Mesmo quando :.esses
dinheiros são gastos em conseqüência de.Jeis que o ministerio: prO::
põe de propósito· para· arranjar . . afilhados, mesmo• assim.\há·: esbanjamento, .e é-o ...caso em questão;~ Se• passar este·:projeto hà.aumento
de despesa. ,O.nobre ministro.~está autorizado para: este :aum.ento;:
mas nenf por isso. se deixar.á de .dizer que há esbanjamento dos .:di;._
nheiros públicos,. porque o .nobre. ministro não tinha ·necessidade de
aceitar: essa emenda que lhe ofertaram' na ~Câmara· .dos :srs. Deputa~
dos; foLpara favorecer a.alguns amigôs· de Pernambuco, e 'alguns escolhidos..
... ·\.-1
......
. Q:.nobre ministro disse:• .. A. despesa é pequena;. na. corte,· por·
·exemplo,. há· juiz do cível.~: ·creio, Sr•; presidente', que: o nobre·minis~·
tro n~b tem o dever·de só nomear a esses juízes que já existem: o
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nobre ministro, se quiser, pode criar entidades novas; pode. chamar
juízes de direito para a vara c_omercial, mas se quiser pode .criar novos juízes ·de di,re-ito comet:ciais,· porque o projeto não lhe impõe.con~
dição alguma a este respêÚo .. Eis a. razão por que digo que .há e.sban•
jamento dos dinheiros/públicos.~
· ·· ·
.
. - ·· ·
Por que o nobre 'ministro não· respondeu às. minhas observações
sobre a nomeação de juízes municipais. para juízes privativos das _cau~
sas comerciais? Veio-me dizer qt.~e estávamos em contradição· à vista
dos _nossos di~cursos de ont\Ul. O Sr. ministro parece-m~;qüe está
. esqueçido ...· talvez porinuitd ocupado com a guerra· do ;Qriente; ·ou.
com os negócios datambém hão de o.cupá.;lo·
muito·.
. Espanha, :q.ue
;.
E veja o que acronteceu~aó Sr,.: de S .. Luís; também aqui os temos;
temos também S·r. de S-: · Lui.s.
Ontem a nossa opi.m:t:ãe foi que n·a colisão de termos juízes pri~ ·
vativos de 1.a ou da -2. 8 instância preferimos os de 1.''.instância;- mas ·
declaro em alto e b.ow sotn que isto mesmo eu não quero;· (Há .um
aparte.) Vou provar.
Até 1851 havia jtJ.izesr.privativos do comércio? Não; eram os juí;;.
zes do cível, depois os Juízes municipais e de relações; ninguém se
queixou de que esse& juízes não sabiam bem seus deveres, entretanto que eles eram juizes do cível, de órfãos etc.·
Pergunto eu, o nobre ministro não foi juiz de cível em Pernambuco, e então não era também juiz comercial? Sempre ouvi ·dizer que
o nobre ministro era um juiz distinto. pelos seus talentos, pela sua
instrução, e até pela lealdade com que despachava, o que prova quanto é amigo do trabalho. Acaso o nobre ministro ia pedir auxílio a alguém para desempenhar os seus deveres? A sua vara _não tinha causas comerciais, e de uma cidade importante como ·é a do Recife?
Como é pois que S. Exa. faz essa injúria à magistratura? ·.
O tribunal da relação está há .muitos anos julgando em 2.8 instância todas es espécies de causas; e eis a razão por que o tribunal
da relação tem tantos homens notáveis por seus conhecimentos, porque esses homens têm estudado a jurisprudência em seus diferentes
ramos, têm tido necessidade de julgar causas criminais, causas· comerciais, causas cíveis etc., e isto é grande vantagem, S'r.·presidente.
O nobre ministro disse: "Vede a legislação dos demais países;"
mas, senhores, é necessário ter em vista as nossas circunstâncias,
é preciso que tenhamos em vista a precisão··que temos de magistrados versados em todos os ramos da jurisprudência.
Para que, portanto, o nobre ministro vem lançar uma injúria,
'
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um apodo sobre. a classe da magistratura?·Pois,- senh().res,· um magis~
.trado que ·conta tO, -15, 20.~anos d~ prática ~m um tribunaL: superior
não.. _está .hábilitado . _para ·julgar causas· comerciais.?.-Que ·.desgraça,
meu Deus? Pois :a relação do Rio de Janeiro n~o-tem julgado tão gr~m.;
·de núrnero de caus~s cíveis, comer,ciais,_ orfan.dológicas· e tudo? Que
. ar.g~J)1en,~o tão fraco e ao mesmo tempo tão ~njurioso ·à class.e: da mag·istra~u~a~ a que te_nho. a.-honra de pertencer,·:·alnda
seja :üm dos
·seus: m~mbros menos dignos. ·
·
, . ·, ·
: , ·
·
. .. .E ·o nobre ministro reputou uma injúria· f.~Ja.r._.em seu patronato!·
Creio
que
não há ninguém mais patroneiro .âO' que·:o
:nobre-ministro,
..
.
...
·.
e há..uma razão para isso: S. Exa .. principia agora, precisa de clientela;
. e. est~ não se faz· senão com ·os empregos; .com. os:dinh~iros .da:.nação·;
O que tenho observado é que a marcha dos ·~ministérios é esbanjar, ~
· sob~etudo os. ministros novos, que precis~m de clientela. ·O· nobre
ministro não se: acha ainda em .estado de dizer:· ~Tenho um partido
meu;" por ora é de Pernambuco; há outros._ que. são· do ·.império todo:
e é bem provávet que o nobre ministro corn .:o . ternpo:· adtante t~mbém
o seja; tal'(ez seja da Bahia, S. Paulo, Minas,. e· até de Goiás, e também
do Rio (3rande· do~ Norte. Oxalá que essas duas pobres .províncias tivessem 1:1m protetor desse porte, que· eleva, que fala, qüe faz tudo.
Não vi. portanto demonstrada·. a -necessidade deste artigo,- não
existe argumento algum contra as minhas opiniões. Pelo contrário,
S. Exa. ainda ofereceu-me: ocasião de. ainda mais convencer-me· de
que S. Exa~ adotou este artigo como ~ubida.de. confiánça, porque ele
lhe proporciona o poder arranjar alguns amigos de .~ér~ambu~o._terra
em que o nobre ministro se vai circundando de cliente; de sorte que
daqui a pouco há de querer vir para esta casa; ainda que veja uns
três ou quatro que não deixam este negócio correr à revelia. O nobre ministro é moço, robusto e forte; prepara os caminhos para um
dia nos dar o prazer de o termos por colega nesta casa: oxalá que
seja quanto antes, porque eu o considero uma das ilustraÇões do. país.
Nada mais tenho a dizer contra o artigo, porque não. há artigo que
se. destrua com mais facilidade; e é o que não. vale, pórqué Deus
sabe como eu ando, minha saúde não está~ boa; não posso· estudar,
posto que não seja preciso estudo para combater este artigote. ·
Portanto, Sr. ministro, tenha pac-iência se não condescendo com
os seus desejos e se não o habilito com este salvatério que para·tirar.
o Brasil das ruínas que o améa.çam, ou pa~a tirar o comércio do estado
de desgraça em que se acha, vai, Sr. presidente, como disse· o nobre
senador por Minas, improvisar desembargadores. Até agora para um
i
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homem· ser desembargador precisava ·estudar ·e trabalhar por muitos
anos; mas hoje pega-se~· em .um homem leigo e se lhe :diz: .. "Vossa
mercê ·é desembargador, .vá conhecer dos 'processos organizados pe;,
los juízes de 1.0 instância. " ·
·
··
U},l'la censura dez o nobre ministro da justiça a seus antecessores depois do decreto das correições.
Pois, senhores, era indispensável, como ~disse o·. nobre. ministro,
separar o chefe de polícia do juiz de direito,· e os outros Srs. minis.;
tros da justiça conservàram esse emprego, inclusive o .que está presente? Como foi ·isso, Sr. ministro? Só V. Exa.· é· que descobriu •.essa
necessidade urgentíssima? Foi uma censura ··que o nobre ministro
fez: aos seus antecessores, porque. eles não julgaram que era· urgente a separação, nem julgaram que. infringiam.: o regulamento con:
servando o mesmo indivíduo no lugar de juiz de: direito e chefe de
polícia. V. Exa. para que está fazendo censuras>aos. seus anteces;.
sores sem .necessidade? Eu lho digo,· porque os seus ·antecessores
são. todos entusiastas da lei de 3 de dezembro. Eu· falei .. nesta lei
para mostrar que sempre que o nobre ministro pode· .se separar dela,
mostrar ·que não é. boa, não perde ocasião'; A leFde·a· de dezembro
tinha acabado os juízes do cível que também julgàvam ··as ·causas
comerciais; mas o nobre ministro disse: ~Não; quero .mostr~r· que
essa lei não é boa, que há de ir caindo aos· pedacinhos.~-- Eu estou
persuadido, aí vai profecia do Bandarra. que. a lei de 3. de·. dezembro
dá.cabo do nobre ministro. A cruzada é· extraordinária.
O que lhe vale
.
é estamos nos· últimos dias de sessão senão o nobre ministro via o
bom .e o. bonito. Persuade-se que são ·estas vozes fracas que hão de
fazer mal ao projeto? Não; olhe para aquele· banco ... ali consta-me
que as lanças .e as espadas estão perfeitamente afiadas para fazer .em
tira esse papelucho da reforma judiciária .... ·
, O SR. PRESIDENTE -- Peço ao Sr: senador que se .cinja à matér.ia
em discussão.
O SR. D. MANOEL- Sim, senhor, isto foi um incidente, e também não digo mais nada; vou pensar daqui·até-o ano que vem.· O meu
projeto já o concebi;. é entegrar-me a um completo silêncio,· porque
estou. persuadido que no nosso país tudo. é por absurdo.··
Nos outros países um homem que faz esforços por aparecer, por ·
mostrar seus estudos e aplicação, ocupa sempre um lugar muito distinto. No nosso país é o contrário, quem estud.a, quem tem. moralidade, quem tem uma vida regular e irrepreensível é· objeto do sarcasmo, da mofa, e diz-se mais que ,deve ser sacrificado porque· só
.
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assim pode.o.:Senado ter,.sossego·t,~Este,é'.O hon:tem..que seguramente
V;· Exa.:tem "visto queAaz.:na;:.·casal·~quanto .::pode;. para,~cumprJr.· seus
deveres;rittão tem ·té1.lent9s .,nem capacidade··' para:~sustentar.i·como:. :de· .
se java suas opiniões, tma.s~· faz ;.todos· OS'~·· seus:~ esforços..~~ Este ::.hom_em
é'~o .objeto dos.apodos; das calúnias, das.Jntrigas,::dos desaforos..,e:.de
qúanta:: sor:te ::há .'~de··. :.infâmia·, .·e c:disse;, qJ,Je ,.,é· •precis.o:.··sacrificá~la. ;:;para
não~:voltár:~ao . S.enado;·:Deys ;é· grande;: e.le me:.:ajudará. Mas .diQO ·que:.o
sistema.é•p:~silêncio~, é· yir:.aqui;,salvar a-consciência:~c.pm oL·Sell voto
quando o objeto é importante; cru.zar os;::braços,:,er,deixa~.ccaminbar
isto que vai à ré(Jea.solta para; o:.,abismo.:Simi·ivaL:para;:o.:abismo em
pouco terripo,. e quem
o leva é a corrupção, é a imoralidade do go.
vernQ..
O SR. N'ABtJCO pronuncia um discurso.
Não hávendo mais quem peça a palavra é posto o artigo à votaçãÓ, depois de retirar-se o Sr. ministro, e aprovado, bem como o
projeto para passar à 3.8 discussão.
·
Segue-se a 1.a discússão do projeto vindo da Câmara dos Deputados sobre ~ tabela dos· vencimentos dos lentes do curso jurídico
e dos de medisina; passa à 2.8 , e afinal é aprovada para passar à 3.~.
O SR. MANOEL FELIZARDO (pela ordem) requer a urgência para
que o projeto que reforma os tribunais do comércio. e a resolução
sobre os ordenados dos lentes dos cursos jurídicos e escoias de
medicina. sejam ~adas n'a próxima sessão para 3.8 discussão.
Consultado, o Senado decide afirmativamente .. ·
O SR. MONTEZUMA (pela ordem.) -Eu pedia a urgência par~
se tratar do projeto sobre o alargamento da rua do Cano; é de muita ·
importância que se decida este objeto na presente. sessão, ou apro· ·
vando-se ou rejeitando-se. Ele está na ordem do dia, e. então parece· .
me que não há inconveniente em ser discutido antes de algum' ou~
tro de menos importância. Ainda está em 1.8 discussão, e tem de
passar por mais duas. Creio que não é objeto de votação, que V. Exa.
mesmo pode fazer isto.
O SR. PRESIDENTE declara que atenderá ao pedido do nobre
senador.
.
Passa à 1.a discussão o projeto· vindo da mesma câmara man~
dando pagar ao padre Leonardo Antunes Meira Henriques o que. se
lhe deve de seus vencimentos como vigárfo geral do bispado· de Per·
nambuco.
·
Fica a discussão adiada por· não. haver casa para se votar: Ó Sr.
presidente dá para ordem do dia as matérias dadas; últimas· dis·
,'
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cussões das proposições vindas da mesma câmara .·sobre. os tribunais do comércio, e dos .vencimentos.· dos lentes de direito e das
escolas de medicina; · 1.1 discussão da .proposição da Câmara dos
Deputados aprovando a· concessão do subsídio de 500$ para condução das malas do· correio entre a cidade ·do Rio de ·Janeiro e a de
S. Paulo, em barcos de vapor; e mais a 3.1 discussão da proposição
da Câmara dos Depu~ados autorizando o :governo a transferir ·para
o corpo de engenheiros, como alferes-aJuno, o: guarda-marinha Antônio da Costa Barros Velloso.
·
·.·
Levanta-se a sessão às. 13 horas e 30 minutos.
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Presidência do· Sr. Cavalcanti de L~cerda

SUMARIO - Abertura da rua do Cano. Discurso. dos
· · Sr~ Visconde dà'Oiinda, Manoel Felizardo, Souza<Ramos, e
Dant~s .· :Votação ;;_;_ Pensão à viscondessa da Laguna. DiS:·cUrso do·: Sr~ Lôpe·s Gamâ; Vôtação.
..:.
' ...t
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'As onze hóra·s, dá' manhã· procede-se à !chamada~ e verifica~se. n'ão
l·1aver número Iegal' para formar câsa; o Sr:·· presidente declara .que~
não obstante,. se·' ia proceder 'à nomeação. da·.· deputação que: tem de
apresentar à sariçãó imperial o projeto de lei ·de.orÇamento,:e o<nóbre
a reformá' dos tribunais .do comércio, .bem como :pedir S~ .· M ~-·.··o
Imperador se digne designar o dia, hora e ·lugar para o encerrame~tg_
da·. presente. sessão da assembléia· geral~ :e saíram· eleitos os Srs.
Jobim, Lopes Gama·, Visconde de Olinda, Pimenta Bueno, Mendes dos
Santos, Fernandes ;Chaves e Paula Pessoa;
· :::""
Findo o sorteio da deputação verifica7se haver número-suficiente
de Srs. senadores; abre~se a sessão, lê-se e: aprova~e ·a, ata da
.. : ..
,. :
anterior.
,.,
O SR .. L0~SECRETARIO dá conta do seguinte ·
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, Um ofício do secretário da Câmara dos Deputados;· .. em· que
participa· que a ·mesma. câmara. adotou e. vai: dirigir à :sanção: imperial
as emendas: feitas pelo Senado à proposi,ção daquela câmara . cr:i~ndo
uma nova freguesia ne.sta cidade, a .qual; servirá _provisoriamente de
matriz à capela:de Santo Antonio dos Robres. - Fica:o. Senado,;,in·
te irado.
· · ,, .·..
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Outro do mesmo sec,retário, acompanhando a seguinte resolução:
0
u Art. 1. Têm direito a serem reformados •. em conformidade
da lei n.o 602 de 19 de setembro e do decreto n.o 722 de 25 de outubro
de 1850, os oficiais da guarda policial das províncias do Pará e do
Ama?onas que não tiverem sido contemplados na organização da
guarda nacional das mesmas províncias.
0
·
u Art. 2. Ficam revogadas as disposições em contrário.
uPaço da Câmara dos Deputados; em 31 de agosto de 1854. Visconde de Baependh presidente- Francisco de P,aula Cândido, 1.
secretário ...:.. Francisco Xavier Paes Barreto, 2.0~secretário. "
·
0

.

•

'

ORDEM DO DIA
" ' ' .'c'<•

,•

Seg.uem-se as 3.aa discussões das proposiÇõ,~~: ~da Câmara dos
Deputados, e são aprovadas, e remetidas.· á. s~nção imperial, apro·
vando as pensões concedidas ao 1.0 tenente Ar~t~nio José Pereira
Leal; ao co·ronel da guarda nacional do Rio Grande de S.. Pedro Manoel
Adolpho Charão, -ê D. Marianna Felippa de Assis,, v:iúv.a de Francisco
·de ..Assis de. Azeredo Coutinho, autorizando o gover:~o ·para transferir
para o corpo .de engenheiros na qualidade de alfer:es~aluno o guarda·
marinha Antonio da Costa Barros Velloso; aprovando as .tabelas dos
· ven~imentos dos· lentes de direi.to e das escolas de medicina;. e. o.
.projeto de lei .reformando os tribunais do ,com€.itcio. ·
· Tem lugar .a ·1.11 discussão, adiada em 28 de agosto, da proposi~
çãó ·da Câ·rnara dos Deputados autorizand~ a câmara municipai .da
corte a incorporar uma companhia para abrir e alargar .a .ru.a ·do Cano
até o I~rgo .do Paço .
·
·
É aprovado sem debate para passar à 2." discussão, na qual entra
imedi.atamente .
•u Art. 1.
Fica autorizada a câmara municipal'da corte a· incor·
porar Üma companhia para o fim de abrir a rua do Cano até o largo
do Paço, dar-lhe em toda a extensão a mesma largura que tem a dos
Ciganos, e edificar de um e de outro lado novos prédios, segundo
o prospecto ou prospectos que merecer a aprovação do governo.
O SR .. VISCONDE DE OLINDA - Eu já expus 'as dificuldades que
há para se adotar este projeto sem sabermos 'qual será o .plano da
obra que se. vai faz·er. Se não fossem envolvidos· edifícios nacionais
nesta obra, se. não se exigissem sacrifícios. do tesouro, talvez eu
votasse po.r este artigo; porém quando vejo que o edifício da capela
0

-
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ihípe'rial ;::,:parte·~ ·d6:· edifidà•.;do.: :p~çti·í ·~teM:' d~' r:-s-é~:rconipfé~ridido ;:n~
. obra,, e:· nãd:sei
com~·
á~' "·.há:..de
substituir
a. parte pertef.iêênte)à
ca,~
:. "
,·,.',
' :... ' '
· '
,.....
' ''' . ' '" '.,;\,..:. '·: .
..
pela, nem como se. hão' de fazer as deápêsãs .::nol.vedirícip1":d'o•·,paÇo,
nãô: ~poisoj:a'dõtar·:rse~êni~hte autorizaÇão; .~(iin).~e'r·! o~\pfaii~.. ;''~;
·• ·· :. vãH~sé\.· de'é~ariró~fY~I'sffiú itB~:, :e'ái tfci as·,:·ra· 1Jrã& :-fiév~rii·68 ~·§~&~r~
iitir:
·;:.t r;-·1 ('-:,
· onde há de passar. essa rua? Proponho. o adtarnentp.
~t~. que.. ~e:apre~
·· ... - (.:·
i··q·,.,,..
··.·· • ..
sente
o
plano.
da,.obra:
,·à;vistat
d:esse·'pl'anoJse
vê"rá"qúal"
é'
ovdispên·
. . _.. . _ . . -~-·· ·< _ · .-.....:.·., •.-~--;-: •:. ~"~-~- ... • _..;._ ~.: .~,. .......: ,,., · . ~~·~,- .·,.·: ·.:~:- :·-. -"~~~ F:t~~~-: · : . ·:-;;·· ·~ J.::~
·T · ,~-~ ·:)· ·r~t · · ·
. di o. cjue a· cbmpanhia'--~enfdé fazer: para 'J~f~J?rmo·s·' a'só ma dE(fàvor~s
.que; ·d~véôlo~l:foii8eàijl(lrft~se8ón:aêa.eV 1tav~f~~) é~errl~s~b~tri.t:ci'~. auãiã.
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Concedo ;~qúe'~sef~\' p'6Úcdyo~fáiror} 'qJe: ':5~e) ttiri6éiWl;, ;:m~~
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outr6'~ 2 hl'úrtd~/

uriidti a·.
h : .-' •"•
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~':,

(.::

·:;"".,""'~,;o"';

vota·r,
séni
dú'Vidà'. têlêmôs'~~rrf'rêsultado
múltos:'rrlUitBs;~,ej1~·stê.les·
, ·... --__..
_ ... ~'.·: ,:;...._ ~~···.·j~:<,.-:,':_'!'::.,; ~:.::~,_":_·'--i:"·~"r~ ".;;·: ...~ •. , .... ,>•',~:·
;;.;')':~
··--:t~-~ -.~. ';~·1:4~~··
tado de· coisá~i·não· d"&v~me)s ~x~m i~ar· o"qü_e.' Há', jics ·.s i:!f?àr~l)1.~~ .r.e~() I;
ver? Vou pois::pFap~r',~:.:á#r~M~Wtb;~;d:üio:}é~uf~~:a!J~.~:htci
~~~,··r;(iª~r
~'is:·
_·,_·~~-':,.:-··--'·_·
:-;.··l q . .r~·~~·.-::·.:·.~.·:,'-'~-- ~r:~·~; .....~ ..~ ~·-:···
··.~~--_.
cutir eta 'medida''no'·prasente.·=·ano:·
niaS''·etrri'ão.·serque 'deva' "haver
3-. ·
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. . Le-se, e. sen.dq .app_i ~po entra ern :· d,i.§CU~~ão,, ficando:. no:. 1,,.rentan~o
suspensa a da m~t~rr~·'"piiricipal;·
:,a :·s:egÜinte":-:,requ~rim~ntQ_
d.~ .adia~
i. , "',
• ! ' • : , ', , •, ·•
l
inen.to
do
Sr. viscóndê:
ae: on rida:·
. . , ·
... . . . ,
..:
< .
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. • . "Requeiro·. o. adia111ento .até:,;•q~:~e ,,~eja ::B.P~~~~Qta~Q:.9 ,pl_ano;,~d:a
obra com os cálculos.das.~l3~pes.as.q~e . ~~:.!h.ªº ge:faz~r.::!3:dq~·r:t.ucr;()~.
que .poderão
résultardesta:·(,b.ra."
.,·.. ...
~,. . ,.,:.. ;·.:;u.r,y• :•.:;.+~á·:::.~·,
.
. ··-·· -··
····, .... "'".
O SR. MANOEL F:E.LIZARDO ~·:E~:~•:julgo;::o'. projeto::útil,:necêssá·
rio.e n:t~smo urgente;·:~Não:possor:por· issb: concc>rdar.'COm;o(nôbre
~~tqr 9o. .requerimento.;; em -.que esta .discussão:;.fiquer adiada· pàra·;:·o
~no seguinte.· .
·.: ::.::.'. ..:.1 .: :. .. !~.;;;., .:
· ·,::·
~;. :<.~,
:· . ,. · Creio que os fundamentos :do l:ldiamentõi.:sã(Friãô'!·s·ó osr:que2rhdje ·
Jà.ram .apresentados·,. como: outros.! p'rodÚzidós •:p'ê.lo ril'ohré 1Sen'áclôf'ét11'
uma: das sessões p·assadas::. lEI"Iténâe {:o ,·nobre::: ~'~~nââor•:;qúe 1 -"U'mâ~;aés~···
pe·sa::enorme tem de':·pe·sar':sobre' cfté'sôufo·,.: qü~0sêj\,ai::de~trJi·r;:p:âr1i
de.~Üm; edifício nacion·al;·.:,que: e~;'s'é edifíé'ió·~fic~'rá;Linútilfiàdd:~porqu~f
deixará·,·de•ter·as. a.comodaÇ'ões'· necess.áiiãs~·P~~ã:ro-cfim1 tâ··:qm~·íé.':d·é$1··
tinado; .e ·'eucacredito,.Sr.·: piésidê'nte·/~·que à~;aêS'pe~~-~:õiJ' ~C)í~IÜbro'·~e~~
.
-,
r . . . . . .·~-. . . .·
·-~- ·.···_.r•,r-·.,· .... ,,..·,·;. , ... .--......
.-c.~: \t··~·"'.,!\.,.: .... .-,.~-:'r::... l_.~·i:··;~ . ~.:~·,;;:,·.:.
sante, que :.o :tesouro va1·· ter com, a passagem deste· 'proJeto e· ms1gn!'· ·
ficãnte; Parece-me ~tiue::s·e ·efevõifa 70,.::000$í.à ·cíeêi~-â 1 r:q.uêr~pag·~r,{r~s :
casas. da rua do Cano\ e. orçouiseern~·s-o::o·oa$:~b ;·'p'roHuto\da·~·~sis~·;rro.
.
.
.. . .,
..... ,.... " •..,. ., ..) . ,, . : c··;·,,···.. .
que. daria pouco: mais: ·ou men·os a somá de too·; 000$' ciE~'lücràs:·cessan·
•
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tes. Eu não tive oca.sião qe .ex.aminar qua,l.. ~.:a, renda ~a décimáda
rua do_ .cano ... ·' . ·.
:.:
··· · ·
. . O SR. JOBIM .- Jive. eu.
. ·· ·
. , ...
O SR. MANOEL .FELIZARDO - ... mas sem:m~dó>de errar.
parece-me que posso
afirmar ao. Senado que. está
muito.lo,nge.
dessa
..
.
·''
....
--.
soma.
....
, O SR. JOBIM -:- N·ão chega a9 c.OJ1tos:. . ·' .
.
.. . .
. .O SR. MANOEL FELIZARDO ~: A renda ·da ..·décima da rua .dÓ
Cano. não. pode. ser a'centésima parte da de todas. as. casaf). da· ~apÍ.tal
do impéri'o,porque aqúelà)ua nã,o tem decertoJ ,.-.à.'·' ê.eritésúna
parte, das
·., . .,.,: , ;
·.,. ',._,' . •'· ,.,. • ...... •
casas de toda a. cidade 'do Rio de Janeir.o. _.Se .7.0 . contos .fosse o
r~~dimehto da: décin~~ d~ rua do C,ano·, ~1ÓO~ve~'e.s . fsto'. seria i.:oó'ô
êontos, .e portant~ a renda da . déci~a .. ~a ddáde. 'do .Fúo· ·d~ Ja'r1e,ro
seria ae 7.000 contos; rrias o orçamento que;.nos".1 foi
distribuído este
, ...;
ano apenas nos dá 5[0 coryt(?spela décima tot.al.<iá' . ,cidade. .. · .•
Ora,:· se a. décima
totaf da---cidade
é de.. 570 .'pôô$;· .á d·écima
da. rua
.c.._:··· ..
. .
••,,_,
do Càno não pode elevar-se a. - 'muito
mais
de.J ·. 6'.(~00$.
Mas .donde
se
'
' ::'
,.• :.::::· ·:. :_. ,•. ',' ·,- . • ·..-)
'
tem de deduzir esses 9. 000$ de que falou. o nobre senador pelo Es·
pírito· Santo? De uma impo·sição quê em .todas~~·:pro~Útcias· do im·
pédo é renda provincial·. De Uma renda propriame~te do murÚcípi'o
da corte, renda que em todo o império é :aplic~d~ ~Os melhorament6s
materiais das respeétivas próvíncias. Ainda 'quando fósse ·'pa~a ·sim·
pies aformoseamento da cidade não vâleria·à .pena 'qúe desta renda,
propriamente municipal, uma pequena quota s'e distribuiss.e par~f esse
fim?, ,Vejamos o que: há a. respeito das rendás ...
imposto total da sisa no municfpio ·neutro anda por 216:000$,
isto é; a renda proveniente tanto de compras e vendas· dos prédios
urbanos como dos prédios rústicos, de todos os bens ·de .:raiz ém
geral. Ora, ainda abstraindo de outros bens·de raiz; considerando que
todos os 216:000$ provém da venda somente dos prédios ~rbanos,
se as casas da rua do Ca~.o não valem a c,ent~sima parte de todas as
casas do Rio de Janeiro, o que .acontec~ria era ,que oimposto: da,_sisa
que pode dar a rua do Ca~_o montará a 2 contos.·. Dois contos com
8:000$ quando muito. ~a. déçima çfará 10:000$, e por conseqüência
todo o lucro
cessante.. que. o. governo tem de.sofrer
pela. abertura;da
.
.
· rua do Cano. sópoderá eievar·se a 10:000$, dos quais 8:000$ .deduzi·
dos de '·uma renda qu,e em. toda a parte éprovincial, aplicada a me lho·
.
ramentos materiais pas respectivas localidades ..
O SR. PRESIDE~TE- Mas eu lembro ao:Sr. senador que essas
.
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~con~ip~~r;açp_es não,_são p_rp_pri,~s.mem .dp a~t;o::J .~;; ersir:rtrq:as;~.seguJI'ltes,

nem ::t~o,:;p,oucoi:d.o~ ~diame.ntp::.:·

> :-: ;~~.:

;; )

.

(,

. .:. ·. 9 t9R.· .M.ANOE4 :FELIZARD0x;-7··Mas.'-:PIOPõ_e~~·e ..o ',a~iar;nento .-por.q~;~e êS,t.e 1projeto ·há~.cl.e Jraz~r~ um. gr,ande.: .ônus.ap, .tesour.o,:i·e<J)orgue
vai inutilizar um edifício público, é por estas razões;que\~s-r.tobreN.is
conde_·p.ed!3.)nformações; ·~corno-.poss·oieu=~c:Ombate(:o·l·ãdiame·nto sem
rn.os;tn~.r :.q4_e .as· i n,Jormações~ não. .são P!e·cisa~ ~e •que' ~ãp há~~s~e i ôn~s?

·/: •. : Q·~SR.<:·· PRESIDENT1;:_7::.Rode::fazê-l.o,,_mas:.~só:.!.tanto;.~qu?nto··.for
necess.~rip•,p~~ad_mpu_gnar.:'P'adiarn.ento . .: · ~ ·,:' ·;.~ '?',·: ;
··. · ..
,; :•Q)$R:...J\flANO~L FE.4(Zf\RDO :- As~illJ_,,pelo·::lado·,,·da d~spesa,
do: ôn.~.S;· p(3gU!ljáriq:·que tem.pe,:·recair ,sobnr o_·::tesour,o, não·~.se p~de
c9mJ;,a1er <:>.: pr_ojeto~ ·.Vejamo~ :·.quanto< ao ediffcio. .. ·~ I'';}'\.
·
· ... :.s~~UJ"ldO:· pen~so, ·:a qa-p_~la )J!Iperial propriamente .dita não: sofre
coisa alguma com a abertura
da
rua: do. Cano ..... Se não.·me~:Ja.lha··a
.
..
.:.
meJT;H)ria,:"tern· a rua de~passar;junto. à: torre, e talvez que 'só·: a:~torre
venbg,~a,:~.er pr,ejud!ca9a. . ::-·'
::.
. , .. "
, . > ·:·
0.-SR.
- Fica.mui:to:
fota;.
· .L.· ' ', . .
.... -:.JOBIM
...
'·-··O SR •.....MANOEL
FELIZARDO.~:Então
-nem a:torre.. .vem:a:sofrer
.
.
. .
..
pr,ejuízç, É-verdade que se-ii) utiliza ,uma :casa .que 'Set:Ve de ..depósito
de alfaias, mas também so.u: informado: de que :podem,as .alfaias: ser
gua,rqadg.f' em outra ca_sa.·.que:se pode destinar para·;~~te::firt'l: ·.<,:·..
O .SR. JOBIM ~ -E:es.~a
·qasa é muito:imprópria,
:está:~cheia::de
.
.
. .
cupim, não pode permanecer.,.:: ;· ::'.· :
'. ; ·.
r·:':' ' . :. í .: /
O SR. MANOEL FELIZ.l,\HO.O ·::-:-.·Assim: nenhumrtr:anstorno:c:virá
.
à:.capela imperial pelaJnuti,IJzação. de· uma. d~ sua~ casas,:; porque. po·
deV1 ser guardadas, as:~l.faias,·da: mesma:maneira>qüe·até· ~g_ora." i·:.
· . .Deseja também
saber:: p. nobr.e. . senador~
os. .sacrifícios
.
.. ·qusis. :são.
.
.que.. a companhia tem~.d.e.Jazer. ,Eu·não,:concebo, bem :a~\ necessidade
d. esta.
...
.. . exigência .. Se nós; t.iv.é~~-emos .~;de:. de.cretar:JundosJ:paraJesta
obra; se esse dinheiro saísse do tesouro entendia eu .que. era ·convenie.nte saber quais os~ ~acr,iÚcios ..arJàzen;;:Ínas;·qÚando ':este·s dis·
p~Qd,io~~-têm de ser: feito~.,potparticulares,: não. seLpara que deseja·
mos saber o quanto mçmtam~,as,_c·d~spe.sasa,·:que ~a:':COr'panhia·,será
obrigada. Para avaliar o~ fâyores pedidos-,?;eles. são~.<tão. ~péqüenos,
co!Jlo ,~eu. há pouco disse,:· que: e~cusado é saber.:ise::importâ~á ·it'.des,.
p~sa -~-~ .2;.3 QU 4·mJI.CO(ItOS.··,D~c~rto.que·.:a,·companhia não 'poderá
des,pe11der 111er1os de. t. 60D;:ou ;2 .oqq~contos;:,:ora·,':.auxilia:r.::.uma·~()bra
para a:qual.~ preciso JãO avult~da.·soma<com;6;_:a 10.'.COntos:de réis
não é grande favor. Que a obra é útil, basta refletir que ~ela .tende
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ao aformoseamento da ·cidade; . que é de ·necess:idade' creio~:qüe'·'é·::de
intuição, porque a abertura· da rua ·do Cano:. tem: de: contribuir):podero·
· samente para:. melhoraria ·s~lubridade::d()\'Ji1gar. /Não· ·devenHo '~entrar
·em maiores·.deserwolvimentos· limito~me ãs ·razões'expehdida.s·,:~e voto
. t ra o ad'1ament o:· .
. ...
.,-.; : .
con
· > · •·· .:_... · '.: .' · <. .•. ' · •. .: .;;. : ·
.
O SR·:·VISCONDE·DE OLINDA:--:::Q nobre· sen·addr .·s~stenta•~que
o projeto:~é ·urgemte .e ·útiL iQue ele.mbstre(que:·é~:útil· ·e ·.:qu-e·1até;;ína
convença disso poderá ser;· ·mas· quer ·áeja· urgenié :~péÇó•. lié~.nçâ: para
dizer que o meu.pensamento .repugr:üi:'·a :esta:.crenÇa•:: ·Pois 1 quar·;é>·a
urgência que.:há nisto? se não se fizer 'éste :.ano:;_;:·nãó.:'s·e .pô(Je~::fazer.
para o outro serrt:•prejuízo· nenhum· dô públicó?1:Euh1ãoUsenqu'âl:.:i·é···a
urgência nem qual é: a necessidade~·.A(hecéssldade:qüEf'.há·éqílé'hós
saibamOS po'r onde há'dé.ir esta :rúà, 'qUãls hãoYâ'e::ser:::os·p·rédioS:
·que· hão de ser desapropriados~.· :~'
:•: ....•~ .:;.: ., . ' ~~ :::·: :
· Senhores, é forçoso reconherier: :uma :verdade:: nós·: não :·respeita·
mos o direito de propriedade. como .devemos~'respeitat~ Nó's•:qúê"i·éS·
tamos todos os dias falando nos·países·~ estrangeiros;:'sigamôsCo que
se faz em·lnglaterra a esse reispeitó~Veja-se; o'êscrúpUIQ'·!com .que
ali se desapropria a propriedade pàrticular. Quando;.se·décretà·uma ·
obra destas apresenta-se o plano· com todas as. miudezas P0 1parla·
meto inglês não se contenta com o plano>que ·é aprésentádc);·épela
autoridade, são ouvidos todos os proprietários ·um pôf'um :: :Nõs não
seguimos isto. teste direito, este respeito:"ã:·propriedadeiqué.dêvé· .'.:
mos tomar como base de ·nossas déliberaç.õi~s; . ·.: ··· · ·J , :·: · · . . .
Não sabemos por onde há de ir'a tua,·não sâbemos:quar é1 ·(f·::sácrifício que isso há de trazer sobre o tesouro, como:havémos·de abãn·
danar assim estas máximas de governo pelas quáis -~aqüelê ·:po\io tem
chegado ,a tão alto poder, para agora dizer.ntos, e côriFtodo:êsse::dêsembaraç·o, que sejam desapropriados todos os proprietários ·oaquêla
rua?
· .·.· ''
Disse o nobre senador que não fica prejudicãda:'á:·:capelá"'im~
perial. Do projeto que acompanha os· papéis 'que s'i:f achârrf sobre
a mesa se vê que a parede da igreja faZ a esquina da rua'2 1:::,: ,., ::. :· ·
O SR. JOBIM ....;... Não faz.
'
O SR. VISCONDE DE OLINDA --- t: o que ·se diz nos: papeis: que
aí estão. E com isso não se estragám todas as ·offcinas·daqu'élê'·edi·
ficio? ~ preciso que. este se substitua, e como? Have·mos·: de~~deix~r
tudo isso sem se regular? Pois há necessidade ·sê 'fazer' iSso tanto
~ pressa?··
..
· :·.·.:· ·:;) J'·
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. .. ·A:·ldesp.esa•3não!.. éi-tanta:::qüanto:·):eúdf9urei;: C'oncedoi.:que·~fossem.·
exagerados .os,•câlculos· qú~ fizr não 'irísisto ·neles: \Mas'énfinf o>,te~
·so.uroJ·hâ::decfaze~ium.:~:sacrifídfo~:-·e,·~pôr.Jpêqueriô(ijüe'~s~j'á,· .d'i'ss'ê' eu,
este' péqüeno·~:únido!.fá ''muitos~: outros~ qúe:lse..:.têm; rm~osto' este ·;aho
·ao ..teso~:~ro hão de :.!mporta_r,. :ern muito·~;. ·~:~· precisoi~pelo 'rrlenos:•aterider·a i·sto.::
·.~·.::\~.·.~;;J:s·(;~:·;: ·
j:~J2LJ<J ~ 3 ·
~.~, ..-r'
. .. Di.sse o nóbre·:áenador1que::nãowê íneêes·sidadeYdei sê~ts'àher ~·quais
s·ao :o.sé.sacrifíqios>que: hárde :fazer ia :êompanhiâ;·::pot'qli~i'e·'elâ; qü'e~ há
de...correr:~.com a.;dêspesa;• queq)\tesouro rrião::coi1c<:u+eí~m(~naaa·\para' .
esta ,_obra:iC~erdoe :o ·.nobrê :séoadbr, ~:pols::;o~têsouro :nãOé::coilêd·r.re::·dêi:.i
xa~do de receber a·· rénda.quei.:dão'·:aquelas:::·6asas?3Não é~:oi:mêsmo:·
sair o~ dinheiro diretamentê dó têsoUr.o Oú >deixai%~sté'dé receber' essa
parte de.::.süa ..verba<?, :Mas·;-:nãové·,sái~está a'~·ràzãô::,por:::qüe~ própôhho o·
adiamento·;:,·.;é .apenas :uma:cdela·s,:;<;Trata~se·. ~também'· da ':"f:uà~ dós": ~ta··
toei ros·;:re::-eJ.I. ·creio :que.;·o,.edifíci.o>onde':''está~;a,: secretária· dô · i rhpério:.~
vai envolvido nesta obra> Não:sei· êómo.ela·:secfa-rá, mas::·pela··posrÇão ·
e.m.:',que:~.se ·acha!p . edifício :p·arece··:que:.'será ~inaispensávêf'a súa; derrí().;
lição; ao'jmenos)'em:l parte·':
· ·- .: :. . . ·: ~·:, :. ,:~: •> ; ;, ,:, ' . ;-, :-·..:pr.a, ::àgora. :OUtraâazão ~que] temos, para, ·o; àdiaméht(): é- que; sel;
gundó nie informam, ;();phiflO'> :qüe :existe •deixá; a~rúâ~tbffâ,·;fáz: UrTt .:ân~
gulo ·..tRois.:havemos· de ~:fazet;esta~·obra com··:tantos·:s~cl'ifídos;:. e-~ hà·
de .ser .tçieféituosa>nà sual ori.gerrl.? ~Talvez :·o: .plano: não isejà aProvado,
mas ~é·-.o::que :se .me dlz; ;, porFtodos: esté·s,~móti\los :não··1h.éi deJ'ped·i:r ·O''
adiamento• para que::.venha': e·ste'plario e>ténhâmós todas'i asi'h1fàrma~:
ções,? ,Não· sei<;mesmo .. que .·séjá coisa·.. tnúitÓ i~defeftüósà ':·calcular
valor... dos-::pr.édios: demolidos;!:QLJ. hacioriais~:(jlj':pa'rticUlares~~]b;·:valór'
dos:ter:renos:que·:.ficam; etc~··~Continuo-a:'vótá'r :p'élo:adi~m:enfó:' ;...... :
Nãp; havendo .mais~que·m:~peça~a-·pafa"Vrà;~ 'é posto~b> requ~·riinerlto
à votaç~o. ~e, 'réjeitado.
' . . . ; ·, '
r:" ~. : ::..::
ContinÚando .a discussão -dó ·ph>jetó',' .é: ap'rovádéP·sêfr{ mais' de{
bate~·o:art::1~~.· '.. ::.·.
_, . , ··
.: ... :: ·~· ·
0
· :.0 mesmo súêede ao. art~-:~2~ : : .: · ··,
_,
·•
, ,,. ·'··· ·-1
. ~rA·;;companhia~~.será obrigada, ao éúmprirríêntd~dó<~a'rtigh '1
dente· deritr.o.:::de. um •prazo c. nunca: maior ae···2o·~;~fnost 'qüê.:.1c'omé'Çà'rã :,
a.~cont~r-se::6•meses'<depois:·que;e·sta· res()lú~ãoifor'!saií\êiiônàdà;'re'njei ..
tando~s·e·1no/caso contrário:. às ~multàs ~qi.Je:'J lhe :'fôrêm~~~rll'itradas~'-ho:~,
estatutos ~~ ~::: · '·: · · . . .
.· .5·:< ,:
,. :,
,::
! . ~:~
·•
1
.:; O.:m·ésmo··ao art.:'3.o::, ·.
· ·:: .:·.: ·, ~-' .···~.:~
:.:: •
'. : uSe não 'for incorporada· a companhiéf dê que trata' O' art'. to/ ficá
J

o

imtece··

\

• >

'

1.·

o governo autorizado a, mandar abrir.a rua do Cano até ao:·:largo do
Paço . " :, ·
, .
· · · · . ..: 1
. •. ,
· OSR. VISGONDEDE OLINDA~Nada disse.quanto::ao·art;-.2;0 ,
mas este não sei: em. verdade o· que: é· (lê):·.,"Mandará .abrir.:::'·.~ Mas·
como? Com· que dinheiro? E com a. desapropriaÇão que aquk está
marcada? É à custa do tesouro? Oh! senhores!
..: .
O ar.ti,go.~:aprovado sem mais discus.são; e·bem assim o•arf 4~0 :
··o governo: marcará o. modo prático para . o-começo'.das:edifica•
ções, podend.o dividir. a rua em . diversos .quarteirões ·e~ determinar
prazo: d~.Jempo para o respectivo alargamento. e ··edificação;. não.po•
dendo porém exceder ,o prazo geral.do.:at;.t ... 2.~"
. j ...
Segqe~se a. dis~us~ão :_do art. 5.~:
.. ·. ·: . · .. ·
... rerão preferência para se: inscre\:'erem como acionis.tas até. o:
valor de suas propriedades os. proprietári.os das casas e:terrenos. da
dita rua, e~ os:9as casas.e terrenos. que ·sofrerem desapropriação··.nas
ruas paralelas ou transver~ais.• "
:.: '· .. ·.
O SR. SOUZA RAMOS --:- Sr; presidente, o artigo '.em,:discussão.
dá preferência aos proprietários na distribuição. das:,.ações até~o valor:
de seus prédio~. Me parec:e que esteJavor deve: .ser. mais amplo.
Tem-se de organiz~r uma companhia a.fim:de alargar a.t~Ja,do C'ano;
e _construir prédios segundo um plano:·mais· c·onveniente: se puêler. se
obter este melhoram~nto por meio dos proprietários,. creio·.que:·nãô
há direito.ª SfJ.· exigir mais do que i~tO··· As ações podemo:trazer,'algu.;;:
ma vantagem, podem dar lucros. a quem. as. possuir.; ·por que:.: razão
não hão _de s:er preferidos .sem limit~ção .alguma nestas vantagens';
nestes lucros,, os proprietári()s? Não é uma simples conjectura,.:consta'
que estas a.ções já são muito procuradas, que muitas pessoas ·:dese~
jam obtê·las; pois se elas são procwada~, se. têm de. alcançar um.
prêmio, reverta este benefício em proveito dos propriet_ários,:;que: vão ·
ser incomodados. por uma venda __.forçada. :·
, ··
Parece-me que o projeto disporia de uma maneira: muito' justa.
determinando que os proprietários tivessem a preferência· na totalidade da distribuição das a9ões, e para isto bastaria suprimir.;se as
palavras que .a restringem até o. valor de suas propriedades·. ,,:·, ;::\ .
. Mas um inconveniente· se. poderia notar quanto ao. ,modo :prático
de regular a. distribuição: entre os .proprietários;. bem, ·d.eterrrtine·se
que a distribuição pelos proprietários se faça na proporção. do·:valor
do prédio de cada um. Se o projeto em vez de dizer ~ terão:prefe~
rência até o valor dos prédios - disser -.terão preferência na pro,,',
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porção;.do Valor. dOS•prédios·\~' terêmo.s ~estaoel·ecido·; uma·\.disposiçã·oj:no·.meu . •frâCo . entender.,;:müito·justà:.·:Não(desêubr.o·:rázão·~âlgümá:·plàu~·~:,
sível para impedir~se<qüe:>·os::prôpr;ietárlos;cquando ;qi.Jéi'ram"f1 sejam'~'os:~
úriicós aciión_rstas destarémpre·sa':: ::Não vejo conveniência em 'fazer-se ·
uma reserva de açõ·es<pàra::serem distribuídas·ipór p·essóas~·estrahhas ... ·.
E.~distribuídas ·corria? 0 ·projeto não; o diz;~.riãó:>estábelece ··re·grar'al;.·=:
guma · ~.· Antes .p'arece~me :i·qüe:;depois ..das :.difrculda<:les ·.com:: qüe ::d>go:~
verno>se~·:viü ·ernb'araÇâd6 na. distribuição das· aÇõéfs .do'bã.hcõ':nado~
nar;· depois do':êscàridalo:qüe 'hoüve,·na praça,::ae···slibi'rem :aqüelas',
ações a· . uinF.preço:.·qüe'·· .razoavelmente· <não : podiam ter;' ::deve:: há\/er·
'
<

. !

toda·::a,:cautela.·e~:t>revidênhia::einlegislâr-se;:sôbre1 ;inaté.rra;:se·riielhante,·.
em. orderrf a cbrtar~s'e''tbdàs as!dificuldãdeài ê préveni~·se inéorivehiefi.:'
tas já.' experrm·entados ;:;' ·.·:!c· ~·:: . ''; : ,) :. : :: .
: . :. . '
'.

Dir~se~á:.talvez ;qúe:. os: proprietários rião serão.·· tão interessadbs
em levar a ·efeito essa obra,. e qúe assim·. ela;~t~rá de ·:·sófrer<enibãra~
ços·:.por·falta :de :dilig'ênciiFda··párte deles;::' Mas 'no. projeto'· s'ê.:tf:ún ·
· tudo.ahautelàdo; ·~as >acronistas•·são obrigados:a~~:depÓsltO' dê.:··cêrtás·
qt:JantiàS,, que~ perdertr~· emHdetermiriados:. caSÓS ~~~
. -;:.; ::
.. ·- ..
· .. ·.· Dir·se::á também: qúe~·:,táiVez ·entre"os :proprietários ·não··. hâjam·
pessoas :cQ'm· as hàbilitaçõ'es :.necessárias pará ~i'idireÇão da··êmpresá;:
Não ·:sei ·até: qüe :ponhf:pode' :ser verdade i ra· esta:·:as'sêr:Çãol' po'rq'ue:não:
conhra·ço :ess·es pYóprietárlo~f, ·mas ·supól1ho· qúe;·nirigúém 'podei" . pre·
têndeYser .mais·. intêligentere \mais hábil.dô :que:·o:·'dórió 'em ·seus·::pró··
pribs negócios·.· 'se ,c)g: :áêiôhistas:têm:,dé sbfrer 2 prejil"ízbs p'el'as::'fáltâs
que :áometehi :::ria execlfÇ'ãh'-das ::obrigaÇões :·quê ,'éontráífem,:: ninguerii
mars··do;qúe.. eles se:.:jJiferêss'ara,:ncf boa exeéuÇão ''d0:1 planó:que·'sé
tem em·.vistá. ·:._·
::c' ·:.:.::. :·::· :
: ··
·
.··.·
: ,;. ~ .Aigué'h1 )poderá receãr, Sr> presid'enteh que~ n·a ·avaliação ~déss'e·s
prédios;.não· haja .sempre unia:justiça rigbrosâ;···oois peritos :sãó ·nó·:
meados pelo proprietário; mas a· companhia>n'omeia :·támbem<:dois~
e::o ·góverno·um, . de sorte•que:aniàioria::nãô·é da :escolha:do::prbprie·
tário::, Estou- êerto: que··_o perito· rtomeadô .pelo~ governO: há; dê:~sér
sempre"uma pessoa: muito. honesta', àcrédito.também·· que a·comp·à~·
nhia'-não· .lançará .mãó 'Sênão de pessoas hêstàs ··circünstâricia·S;; mas :
os pequenos~ pro'pr:ietárTos terão meios de·~l~var aó .corihecimenfo· dos'
peritos todos os esclarecimentos. :·e. lhforrri'àÇões? Adôtaaá: -~·:. iéféia~.
que· ofereci à: consideração' do Senado; ·sendo ós prôprietários 'preferidos ·na distribuição das· ações, esse inconveniente•qüé pód(f irispirâr
receio a algu,ns.desaparece,porqueo maior·valot.quê seder·aos''pfé~:
•.
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di.os re.sultará em b"em da, companhia. for.mada, dps: mesmos prop.rie·.
tário~ ,: ,Se, os pr()prietário~... não quiaere,m :tomar_~;essas.ações,: então
. bem, sejam. distribuídas... por. quaisquer: ·.outras:· ;pessoas . .> , , .. ,::·.
·: :· U.ma outra vantagem, ~r .. presidente,-.-·ainda·:
e·u vejo. ~na::opinião:;
..
que tenho· sustentadp_. ·.~referindo·s.e .ou::-deve.ndo·se preferir~· os·. pro·.
prietários na .proporção:: do. ·valor· ·de, seus ::prédios,: é:·'de· ·. neces~
sidade. que a. incor.por~ção da companbia:cou:·a: distribuição;::da~;
·. açÕes. pre.ceda. a avaliação·. do.s prédios!; .e .b~n;t ·assJm o.. plano... da .•
obra _com o. orçamento. e expl icaçpes convenientes .. Neste· cas~:~quem:
suqsçreve.r ações,. quem, tomar. parte nesta e,mpr~sa, ..oí'fará com: per~ ..
feito qonhecimento,de. cal!Sa ·'. Pres~nte.m:ente ··tudo q~arito:· se· .sabe> é:· .
. que a nova,rua. há de ser,~. p~incipal do Ri,o 9e,Jane,iro, para ela.~se:h&[•
. de mudar todo o comércio da rua do· Ouvidor, ·.as .casas· :~erão .alL
muito .procuradas, terão um aluguel ~aior :do. que. em qualquer. ou~
tra rua, e isento da décima; ·e. portanto se co.rr.erá afoitamente•a to-:?
mar.aÇões,que é ··P~~~ãv~l venham a:ter-um prêmio, e me.smo~~pode·,. ·
acontecer que depqi~ de (jist~lbuídas ,sej~m. na praça objeto. de:,: ~gio·:...
tagem, o que não admira:. cçnn.pan.hias :QUe· l)ão. têm .. a irpportância
desta .têm .às vezes_-.sido acolhid.as C,O,ITI, est.~c' favor.·.:MasJsto não .
basta para se fazer.l1m cálculo seguro . dosJuc,ros..:da empresa~. Deve~·
s~ ,ter:em .atenção:,q~e se vai. de·lllolir muitosrprédios que· se \achan:t.
em bo,m estado, . e ·e01 s,eu.lugªr edifjcar ou.tro.s de~ .um prospecto,bel()
e. e.legante, segundo a. planta ·que o governo-. ~prqvar, o .,.que faz que ·
a construção
qe tais. prédios seja mai$ di~P~n:dio.sa.
Hoje o :particular
'
.
que. edifica
com
toq~
~.economia
já
c.oiJlpra.:.doa
matl3tiais,
·já na.
. . .
.
admini~trélçãq dqs ~erviç()s, não tjra :o juro ..pe, 6% do! capital empregado, isto é atestado por muitos proprietários; o que devemos dis·
cretamente. esperar da... . nova
c.o.nstruçãQ de que se trata?.'. No meu
.
fraco ent~nder.a<e,rnpresa:h~·.de dar:Jucros, mas.-não tão grandes co·
mo tenho visto c.alcul~u-se.. ·,:
.)· .
·
. Eu pensq as_sjm Jl. respe.itp .das vantagens que a companhi~ po- .
de tirar; outros,.·.~··. c,reio que... são muitos, pen~am .diferentemente,
acredi.t.am que a .empr.el?a há ele dar aos acionistas .lucros· considerá~
veis. Em todo .O· caso· . é :manifesta-a conveniência• de :conhecer~se ati·
tes da incorppração, da: companhia o valor dos :prédios que vão $er
desapropri.ados,
e as ,outras. d.espesas. a •fazer~se.
··
.
.
..
Sr. presidente, se as, razões que tenho :p.roduzido para. ampliar:-·
se ofavorda preferência que o artigo concede :aos proprietários.·não
forem con~rariadas por algum ilustre membro,. eu me animarei nes·
'
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~e. caso ª .:man4ar. "uma e.m!91!19.a p~~a. ~qu,e i.a$i palavr.as ;-:-; at~'.~o ·,yal.or: d.e::.
suas: p,rpp.rJ~daqe~ "7 · sejam sub~t!tuf9a~cPO,r ~:.~sta,s G"'~! if}a :,p_rppoxç~~.i
do valor de suas propriedades..

. . ·::·:
......
..
· .O .. .$R~. DANTAS:::'7:"':•:0.u.~n~o.
. s.e,dis_cillte
:-alguQ),;:pr:oJe.to .desta. na·
'
.
tureza,,.e~ ~ncho d~ ~s.P.rúRu.l.ocP~l.a .votação; de.le:;..JT;la$ ..c.ootes$0 . que.
no, ca~o ~~tua!; :n~q ·pqs.~.o· -:c!e i~ar;;;çt~t. votar: :PO.r.::~:st~_;. claodo ~ao~ ,gov~rn.o :. ·
~ma .tciitaq!Jra::so.~~~ ..a ~prppri.~d~.d~-,d~.ss.e.~; ,p_art(cu.lar:es·;;:: · \.. ··.... ·• ·'· . . -, ::
. :. 1..,.Ç,hamo..·dit?dura~ .pqr:gtJe::Q ·gpy,erno .. é _qu~nJ:organiza(a \so.ciedade,,
é quem •. ~sta~el~g~:·o.JTio,c;io.: g,ráticq _da... ~~saprop_riaçã.o~: .é,~quem:·,inarca·:
o: prpçesso, e Çn:~io_qiJe ~:9~~_m 3 imp,õ~ ·a,r.n.u.lta.:.:,;:_\_· . ·
. ;: .··.. :.:.
· ~-: ·-i'fen_ho:P~nsªP9 . .sopr~;_a:rman~ira:de;:cc:>.r:tar ar.b;ítrio. ao.: ,90VE3r.no~~
n;t~S,:
a .. nature~a. :9a ,obra ~.:tJal. ,qÜ_~. não . ·se.:: P.oci~· ;-deb,<ar-·. :de: dar,
..
. ·.~sse,
arbítrio .:· :,
.. :· ,_
,,·... ..
.
··:·.:::'<~·· ~
:. :· :J>~Jogas as Je~idª~ q~;~,e ~~":po_~.C3· faz~r 110.~dir,eito,de :prppri~dade;_
e~.~enÇo~ que a desaprop~iaçã9_.. é ~.m~nor ;~ .Quero.:~al1~~~. "que.;_.o Es~ado.
desaproprie minha propriedade. qU(lQ_çlo .·pre.cis~r . -:dela, ;;do: :qlJe· que :·a
inutilize •. :como.todos . os dias· ~e:,est~:J~zendo:nesta(·cídaôe·.:Pelà.desa~
pr~pri~Ç~~, . te~ho eq~i~aÍ.ente·,:da minha'pr_opri.e~ade:.:.mas.:.:quando a
~~m~!a ~·yni~ipal da cort~.• ~á ::carta br~nca ao. ~ngenheiro ..para .~ep.ul~ ·
t~.Ç r.u,~s .Jn..teira~, ,é .que se :com~t~· yiolência, ·é ,que;.,ofende.··.o :direito.
d~:·:PfOP.riedac{e Aeuma maneira ~xtr.a.or.cjináda. ,.··.
. :.".· .. :.: · ;·· .
S~~;pre§iq~nte,.,(lçho q!J~ o Est~don.ão sqfre pr,ejuízo:.·al'gu.ni·.com
e~~~. projeto.,~:~
·~
· ·
· .. •· ... ·- .
· .·
· Q,·SR~ ·JQ'ª!.M - _Ap()iado.
. . , . .. : . '· · ... :>· .. .
·····
.:.:. 9 .~R~:.DANJAS ~·.;.,antes . creio que vem a .ganhar muito .. :~.:·
_. . 9 $ft--·.J.P~l.M
;_ Apoiadíssimo. ··. :_ :. :.
'··:,. >· .·•
.
.
.
O SR:· OANTAS - . . . e até julgo_ que se devia fazer ma_is sacrk
fíci()S,. Pélrél:·~~•• ç()nseguir.essa obra .. ;. : ..,·_· ·.• . ·· . -~ . •-' ...... ·: ..... ·
Quais são· os ·sacrifícios que faz o. cofre púbUco.?·:;F:i·êa· a: cpmpa~·
nhia desoner~a.qa.de: pagar por. 20.:anos :os Jandêmios; 'a":sisá•:e<a dé·
.
.,.-·, .'
.
Çlql~. •'• :< ~ ::,:· .
'·· .. '·
. ·. "··· .
''C: .:.
~.·: :·0 -~SR:.,.JQBIM 7" Tudo: Jsso _anda ·.por::tO ou t3·.·contds. ?
O SR. DANTAS- Se adécima·de todas as casas desta··cidàde:an;.
da: p,or -1~9 conto~ •. creio eu; em;,_qu~mto poderá•. importar·.-a<1dá rua
d.o.:.Cano?J~Igo que.não exc.ederá.a.S:.ou,~9.:contos.:::E::quanto;à:sisa,'
oxçand_o-~ d9s.bens de. ta_izde todo .. o:império·em eoo·:e tanto~;·cóntos,:
efD ,:quaDto.
i:mp:ortará,.a ·da·, rua .do•.:C.ano;
suponho. que;..em 20: anos• .se:
.
.
te!)ha. v~pdidq cada ;,casa uma.; yez. em muito pouca.:·coisa ;r ·
Ago,ra, pergunto _.eu,~ não ._.vai erá a .pena fazer .o cofre público esse
,
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sacrifício para se obter esse melhoramento? E depois;- não é isso
um avanço que o cofre público terá de ressarcir pelo dobro? ~:: ·
O SR. JOBIM - O dobro só?
:: ·
O SR. [~ANTAS - E eu digo que' nem . esse·~avançó· sé''·dá:· por·
que note-se que a companhia tem de entrar para o tesouro com-uma
soma que servirá de garantia a essa obra: essa soma não~·há de
importar em 50 ou 100 contos de ré is;. e serrielha·nte quantia; talvez
dê um juro equivalente à. importância daAécima· e-da· sisa; po'rque
esse dinheiro n~o fica em de.pósito, o· tesôuro utiliza-se dele. .:.
Senhores, não· vejo inconveniente. algüm quanto ·à desapropria·
ção, porque ela fica nas ·~ãos ·do .governo; ·O prbpriéfário quer 20
contos pelo seu prédio, a companhia qu.e dar ·12, quem.,é que decide?·
É o árbitro nomeado pelo governo, que certamente há de ser um'a
pessoa capaz,. um homem de bem. qué rião sEF·presté a •empenhos,
porque na verdade· o árbitro é quem vai' decidir ·tudo: e no caso de
dúvida decide-se a favor do proprietário.< ·
·
· · ··
Mas, senhores, tenho uma dúvida a ré~peito deste projeto,' e é
a seguinte: Não se marca à companhia;:·pa·rá possuir a propriedade
das ruas que vai abrir, um prazo fixo. O que ·se segue é que, aberta
a rua do Cano e aberta a outra, naturalmente· essas ·províncias têm de
ficar em poder de uma córporação de rnão~mórta; e, se· as ruas forern·
sendo abertas desta maneira, daqui a algúhs ~anos teremos que "toda
a cidade está em poder de uma corporação de mão·morta. · Por con~·
seqüência, veja o Senado qual não será op'réji.Jízo do Estado~ Os pré·
dios possuídos por particulares são bens -que--estão em-circulação,
mas os que pertencem a uma co:mpanhia~ ficam· inalienáveis. Eis .a
dúvida que tenho.
·
·
O SR. MANOEL FELIZARDO- A companhia. há de vênder·os· pré·
dios para edificar outros, ·
O SR. DANTAS- Mas o projeto não a obriga a isso.
O SR. MANOEL FELIZARDO - A necessidade da cousa obriga.·
O SR. DANTAS - Mas julgo. que ·melhor seriâ ·•· estahelecer-se
essa obrigação.
Agora, quanto à dúvida proposta peJo· nobre senador ·por Minas;
a. princípio pareceu-me na verdade de suma justiça, mas ao depois
reconheci que não o era .. se acaso a companhia for organizada ühi·
camente da massa dos proprietários~ poderá resultar disso· unf·grán~
de inconveniente, o de não se conseguir o fim da- lei, porque' sendo
os proprietários obrigados à desapropriação,: sendo a companhia com·
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posta dos~ proprietários, eles não.·quererão... sujeitar·se::a· issó e· não.
farão a· obra .. :
' ,: .: ' '
' ."'..
O.. SR, ·.JOBIM ~ 7 Terão· eJes•os ·capitais: necessª,rios?. :·~.<: .:: . ·
. O SR .. SOUZA· RAMOS - Se:: não.: tiverem,. não tomarão;·: não ·há
nisso Jn9onv~niente ... ·
.
.. ; :·: · . . . .
.
. .· · ,.
. . . ·O SR. DANTA.S 77:. Mas,· presumindo.:.q~;~e eles tenham e1 q~eiram
.ficar com ·as .ações;: semdo .. a companhia::·, composta unicamente. ·dos
PfPPrie.tários, poderão.: eles deix~r de ~execútar. a .obra ... · .
. ..· .
S.ão :estas, Sr., presiçjent~. as; observações que tenhô.:a fazer.:-:
.O ..SR.
PRESIDENTE ....:.- Se,- não há,. .mais:quem
·peça
a palavra.:·.:.· ·
·.
.
.
O· SR. SOUZA RAMO~.·.-..· Não·, ~e tendo impugnaq~ a emenda;
vou mandá-la .. · :· ·· : · •..
• ··
-i:·
·.··.o SR. PRESIDENTE.~·Sim, senhor·•. :.Sobre.a mesa·acha~se:·uma
represen~açã.o.· q4e. fi.zeram yários pr9prietários ·sobr,e .este .pr.ojeto:
ficou rese~vada<par~ quando-.ªe tratassE:} da :matéria;. e portanto·:: vai
ser lida.·· (Procede-se à leitura.)
Ao .5.0 manda
a seguinte· em:enda~
... . ·-·à mesa
'. ··-. .o Sr. Souza Ramos
.
qu.e. é apoiada: ... : .:• .. . · ...
.· , ·
. . :.
de - até.. o. valor de suas .prop~i~.dades ~~. diga-se - em
.. "Em vez.
. ..
proporção do v,alor de suas prop~i~dades ---7 SouzaJ~amos."
. Não. havendo r:nais quem peça"a p~llayra, Jl1lga7se· a matéria. dis•
cÚtlda·e aprqv~·se ·o art. 5.0, senoo r~jeitada~a emenda.
... ·,.,
0
· SeQ'ue~s·e· a· disqussão do art. 6. :
· ·
·· ·
"A co.mpanhia, fica.rá exonerada· _dos foro~. e landêmios que.fo·
rem devidos à câmara municipal pelo prazo dos 20 anos do art. 2~o" ··.
. O SR. VISCONDE DE OLINDA.~ Se,nb()res,.:: eu pergunto o· que
faz e~ta companhia. elev~r. o seu caP.ita;l ~- mais. 40, 50. ou 60 contos?
.· ;(Há
·ap~~é.) ; ... ,. :;·:,:·. <:. ·.:.. . ..
, ·•·
.. :. ••·· ·
· :Mas à c'âmara f~z falta, h~ dé sér então ·preciso que· o gõverno
conco~ra''pàra· s~pri r ess~ falta.:r· ::. : •·. . . ; '· :, .. . . .•
. .
· .. Esta é.a..pM;ne_irayazão .quê eu-tenho.·:Aoutrarazão é à.confu.; · ·
sao· qÚe há. de ha~er ·na :demarç~Çã.o q_()S. lim,ites. ·H~verá·prédios ·no:;
vos que .virãô as.er ,edifica9o~ em terreno :for~ro. à câmara e ou-·
tros ..•. liav·emos ~e deixar istó.•. semse.)~egular na lei?· Havemos de·
deixar aô arbítrio do governo objet() .t~o . . importante ·como decidir do
dir~ito de propri.edade? Dir-se~á . quf).· é a câmara:; a própria .que·~pede
esta obra, porque espera tiJª~· s~ás v.antagens; mas• eu. estou vendó
nesta lei .um exemplo para ~e.s.ap~opriar~~e .toda a cidade·. do· Ri.o de
·Ja~eiro.
Por uma ·emenda
já. s~
incluiu a rua dos Latoeiros;. desá·
.
.
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propriadas estas ··duas ruas .hã. de aparecer .logo .outra-companhia
que se lembre de outras,. e assim ficarão todos os propr.ietãrios<du•
vidosos sobre o gozo·de,suas propriedades:. Nóte·se··quELmúitos: pro·
prietãrios do· Rio dê ·Janeiro perêebem ·os _..fôrós·;·: Comó:~s·e: hà de re·
gUiar isso? Hã de deixar-se tudo ao governo? Não·é: dbjeto ·que deva
ser determinado pelo corpo legislativo? Parece-me pois~ Sr'.- presi·
dente; que nós não devemos ·éstar assjm.:dispensando·rendas; :se elas·
importa·m em pouco não faz diferença à' compahhia 1 ~elevafo··séü:,c·a.;;
pi tal a mais essa pequena· soma. em que imp·ortarão os: foros ·;e os
landêmios, entretanto .que a falta ·dele's ·há de' sér' :s:en~ívél: p"àra a
câmara; e o governo te rã de suprir esta. fa"Jfa~· . ' :
. . . ,: ,.
.
Di?·Se-á que para o futuro a câm·l2rà hã de lucrar níuitó: com os
landêmios; mas,. senhores;. have·mo·s· ·de :huidaF só::dá :geração fútura
desprezando ·a· atual? É justo que procure mós'' ôs progre'ssbs 'dá ge::
ração futura, que tratemos
suas comodidades;. inas<·não n~s es~
.. , ...
queçamos também de nós.
· · ' · ,;•: ' ·
O artigo é aprovado sém mais debate~ ·e igualnie.nte 7.0 : ·.
"A companhia poderá desaprppriar, se assim· for :precHsô, todds
os prédios da rua do cano' e a parte dos ·terrenos-- das casas· oü' quin.i
tais das outras que lhe ficam proximàmehte · paralé.las
tr-~ri~ver
sais, tanto quanto baste para- que .as novas edlfiéações tenha-m o
fundO de 15 braças. Todavia, se na opinião dos louvados a desapropriação de .qualquer· prédio puder trazer a ruína ou inutilizaÇão do
mesmo prédio, a companhia será obrigada a ·desapi·dpriá·lo' có~pletamente. "
':
Segue-se a discussão do art. 8.
"O governo estabelecerá o processo para estás desapropriaÇões
e marcará as regras para a indenização. dos proprietários. . ·. · ,
"O processo se rã sumaríssimo e a avaliação para a ind~nização
será, no caso de falta de acordo entre o proprietàrio e o 'a~ientÊ{da:
companhia, feita por ci~co árbitros, dois no~eados'pelo proPrietárip,
dois pelo agente da companhia, e um pelo governo. _
: ·· ·
0
.. Não poderão ser árbitros: 1. , os.· sócios da 'Companhia;· 2.0 , ~ó·s'
proprietários dos prédios qué houverem de ser desapropriados, :.3.0~
os vereadores da câmara municipal." :·
.
· ··.. · .
O SR. VISCONDE DE· OLINDA ~ Muitos votos. que eu tivesse
os daria contra este artigo. Estabelece-se aqui uma h~rparticular :de
desapropriação, e não sei que razão há para'esta exceÇão da l~i;:ê a:
maior monstruosidade que tenho vistO em matéria desta· ordem.':E o
.

~.

•,

:

de

o

ou:

0

:

•

pior é que' .se ."deixa:; ao ,gover'no . regular;::esta ·exceção ,::,·Se'. ao~menb's
se. m~~cassem ;)as1 .·regras,: bem;. <mas· ·:estabelece.;s·e:, uma ·base;·:base
monstru.o~a;; ,._dei~ákser (áo ':~goverl1o ..:_•:.Po is:~:obJ~tó ·cdmã· ~·~ste Tcfu e· :deve
ser, r.egulado;~p:or,·um·a lei;·. deixa-se:ao.goV,enio?·: Nós :há pouco)cérnpo
fizemos ·:uma J ei :para. uma•e,strada de~ ,ferro;>e pode·, entrar ·.em :comp·a~
ração:·a:~·:necessldade·:. ,e; •.uJi lidade·?.··Ma~:::para •.a ::cesfrada; :de Jferro:: dei~
~o~~_se·:a . . desaprop.riação~'à;Jek:cdmurrt; :',q'uandtr: se:~trata :de8un~e:silll~
ples·.. embele~ameritô'd~··,cidàd~;. :é que.. se.~fiá.~de ~e~t~belecer.·•uma ·'lei
particular .de desa·pro'priação?.:lsto.:é ·horror.ciso; · ·i: :: ::.:·::
·· .
. . ·.:,Ora, este :Jnod~·~de·.-:avai'fat é':1qu~ eu achÓ; sumamente~·:extraordi·
ná)iio ... Meter o~ gover~õ~:neste~~negócio '•é"o. prÚneiro ·corrl'prometimeh'"
to que eu. Ú1e acho. Há,.dois:.árbitros~noineados~pelo::·p~óprietariÓ~
d()is pelo agentê~:dft com·panhia;: e um:pelo governo;: o: ·que \.tem::o governo fazer aqui, senhores?. Espera-se imparcialidader:nes~e ·àgente
do· g,overno~ oferec_e' pa~a isso algum~ penhor::. de ::in'Í·pârcial idade?: Está
visto que ele é quem há de decidir as questões. Eu,:·con·fe~scf que ·é
uma ··d~s maiores monstruosidades. que>tenho visto ;;r~TaiVez ·fosse
rl1ais fácil seguir· o eX'emplo de um. nosso conterrâneo; quis afÓrmosea·~
~;cidade, mandou m'eter :0' machado;· deitar· ab~iXO 'as -éàsas e· ·edifi·
car novas.:
··.:· . :~:.· .--~ ,,.,.)"; ·
-.. ·- .. ~~::::. ·
. : .:Também não :deixo de. achàr alguma: galantaria nesta exceçãô
dos vereadores da· câ~ara municipal; por que não podem ser lóuva::.
d()~:? :t .porque· da câmara_ é qüe :parte· a proposta? Eü' confio mais neles--do ·que o· projeto.confia;:.euJhes.entregaria··este arbitramento.:· de··
pois de nós termos decretado uma obra ~e tanta.·magriitudê'·comó':a
da est~ada de, ferro .que deve .. exercer uma< influência direta .ná·pros·
peridade·do país, ·depois de :termos,decrêtado;·està obra'··débaixcr'dá
lei' comum_·.da desapropriação, vamos agora: estàbelecer· um'á lei ·'es:
pecial para ·abertura de .ruas? Não sei como se: podê 1jÚstificàr _·isto·:
Ora, agora a: regra' que s.e estabeJ·ece é• o··processa···.-pelo :·método sumaríssirno, escarregando unicamente ao governo
a decisão
· êJê~tê .
.
.
negócio!
..
::::_>·
.
···:·· ". .-.·
· Voto contra.e.ste·artigo, -voto.·contra· semelhant.e.Jei~--· · .:. ~-... ~;:·~.O,artigo é -aprovado sem ~maiS. debate:i. :: ,.:.·:·'.> ; '·
·-- · · · <' ·
Segue-se a discussão do art. 9.0 :
. . .
· >•... :.:r ; •:.;, · ·
''As desapropriaçõe·s feitas :pétq. compan'hia~ as' v~ndaá: que tiver de·t~rre.nos .• e.prédios:ficam,·isentas·de:pàgahierito:de';~isa·~ 'Â;·fcóm~
panh,ia, não fica.rá ~ujeita ao pagamento \·da:.décimà'úrbarrà·dllranté ·o
praz:o marcado ~e 20 anos;. contados da época acima estipulada~;;e
j
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isto tanto para os .prédios atuais situados na rua.do Cano, logo que
. os comprar ou desapropriar, como para -os nov.os que. construir."
·.O SR. VISCONDE DE OLINDA - Esta ·isenção"-:das.· sisas; Sr.
presidente,. éntra na razão geral que. eu• já dei, diminuição. de·renda.
Também s-e dispensa a companhia do pagamento da :décima por es·
paço de 20 anos. Eu· aqui farei o mes·mo argumento·.que fiz a·respei·
to dos foros e laudêmios; Se isto importa em ,.pouco; que: diferença
faz à companhia acrescentar. o seu capital com mais·1ÓO.ou.200:000$?
Mas ao tesouro 'faz isto muita falta .. Agora a' disposição é <obscura,
não se.. sabe se a isenÇão é dentro de 2e anos pará quaisquer vendas
que se. façam, ou se é só para a primei~avenda·,de qualquer terreno;
pode-se dar a interpretação- que- se quiser.
..·
··
Eu já disse que isto é. uma monstruosidade·; :Continuo· .a votar.
contra esta monstruosidade.
·
Não havendo mais quem peça a palavra,· é posto o artigo à VO·
tação e aprovado.
.
São aprovados sem debate, assim éomo o projeto,. que .·passa
à 3.a discussão, os arts. 1O, 11. 12 e 13, que são os .seguintes: ·
"Art. 1O. A companhia será obrigada. ao depósito de ·• quari·
tias para garantias das presentes condições, que irá perdendo. su;.
cessivamente ou levantando no caso de infração ou desempenho
delas.
Art. 11. Os favores e obrigações desta lei passam aos f)os."
suidores de terrenos ou prédios comprados à companhia até aprazo
acima estabelecido..
· ,
Art. 12. A autorização da presente lei é extensiva a- qualquer
outra companhia que se possa incorporar para o fim de regularizar-se
a rua dos Lato.eiros do canto da rua do Cano até o largo da Carioca,
e daí ao da Ajuda pela Guarda Velha e encontrar o mar.·
Art. 13. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. n
. ;
Continua a 2.8 discussão, adiada em 22 de agosto da proposição
da câmara dos deputados aprovando a pensão concedida à viscon·
dessa da Laguna, com uma emenda do Sr. Lopes Gama apoiada no
mesmo dia.
O SR. LOPES GAMA- Sr. presidente, depois da declaração que
fez nesta casa o Sr. presidente do conselho de ministros a respeito
desta pensão, seria imprudência em' mim insistir ·na sustentação da
minha emenda, porque eu não faria senão mal à pensionista, por
.854'

iss.o que iá. este ano não pode a resolução passar em· 3.11 discussão e
voltar à câmara dos deputados, a fim de· resolver s,obre a mesma
. emenda. · · ·
Neste caso, atenta a declaração ·a .que já me referi, parece•me
que conviria mais deixar passar a resolução tal como se acha, esperando, como devo esperar; .que o governo venha reparar de cert,o modo, .não digo a injustiça, mas a ·pouca atenção que. houve com a viú~
va de um tão nobre e· tão distinto servidor do Estado. Por isso peço
lic.ença ao Senado. par,a retirar a minha.~emend~., . .· ·•
. . o Senado ·~êridó Óo"n~Úitadó :élecidé âti~:rriativam:ente.
Continuando
discussão
da resolução
é. aprovada
sem debate
:· .. a
····_
·-._.·
·_:;_···
.: .
_.,.···,
para passar 3:8 chscussão'; ·> ·' . . . •' ' . . .. ' ·:
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. OSH..
LOPES
GAMA
(pela ordem)
pedeaurgência
para, que are,"' . ' ''
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Assim se. vence.
·,
. : . S~gye:se a, 1.a disqú~são. da. proposição da. câ~~ra dos ·.d.eputa~
dos cjúe aUtoriza() governo para .cóncéd~r carta de naturalização ao
.padre Joáq.uim:.Feó·eira dos.. Santos e ·outros.
· Fica_ . â cii~~ussão. :~:d.i,âda .. por. ~ão haver casa para se vo~ar;~ .· ·
·O SR.· 1.0 ·SECRETARIO lê um ofício do ministro dos negócios
do império, em que participa que S. ,M·.. o Imperador recebe. no dia
4 a deputação de que trata o ofício do Senado de 31 do corrente, no
paço da cidade, à 1 hora da tarde .. :.,_. Fica o Senado inteirado.
O SR. PRESIDENTE marca. para ordem do dia as ~atérias dadas,
e as 3.as discussões das. proposições. da câmara dos·:·d·eputados:aprovando as pensões .:concedidas à viscondessa rta Laguna ·e' a Luiz
Gomes da Cunha.
·· ····, .. ·
.
Levanta-se a sessão a ~t 1/2 hora da tarde.
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As 1o e meia liôras· da manhã; reunido' nh:méto ;s~fi~ient~rd~ Srs.
senadores, abre-se a sessão,·lê~sê 'apro~a~se ;a-'at~{'da ârtt~ri'or~ ._: ::.
O SR. 1.0 -SECRETARIO apresenta as- seguintés' :rilemóri'as: .re~e
tidas pelo cônsul geral d'o B-r~su· na. Prú'ssi'a:···éôhtra :a: emigraÇãó para
o Peru; esforços e medidas ·do goverr{o 'francês para ·evitar qu~; os
emigrados alemães que se põerri a·càminho para ·Estadós tJhi'Cids
passem para a Argélia; golpe de ;vista sisteri1~tico sobre Ôs: a~imais
do Brasil e outros.
·
Manda-se para a secretaria; ·· ·

e

os

ORDEM DODIA
Ficam por sua ordem aprovadas .em 3.8 discussão para serem :re·
metidas à sanção imperial -as seguintes proposições· da Câmara.cdos
Deputados, aprovando as pens~es concedidas à viscondessa :da· La·
guna e a Luiz Gomes da Cunha, e·a·jubilação concedida ao Dr. Antonio
Maria de Miranda e Castro no lugar de lente substituto da faculdade
de medicina desta corte; e em 1.8 e 2.a discussão, para pas·sarem à
3.a, as proposições da mesma câmara aprovando as aposentadorias
concedidas ao desembargador da relação de Pernambuco, Pedro Rodrigues Fernandes Chaves; ao bacharel Luiz Paulino da Costa Lobo,
no lugar de juiz de direito da comarca de Marvão: e ao juiz de direito,
Joaquim José Pacheco; autorizando o governo a conceder carta de
naturalização de cidadão brasileiro ao súdito português, o padre Joa·
quim Ferreira dos Santos e outros: a mandar pagar ao padre Leonardo
Antu.nes Meira Henriques o que se !he dever da côngrua vencida como
vigário geral do bispado de Pernambuco; e aprovando a concessão 4.11

.

·.

.

. .

'

do subsídio mensal de .500$ a que .se refere o decreto n.o 1.066, de ·!13
de .novembro de 1952 pela condução das. malas. do correio entre ·'esta
corte e a cidade de Santo·s.
Requer-se e o Senado aprova a dispensa de interstício das três
últimas proposi,ções. .
.
Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente marca para a ordem
do dia 5 as matérias declaradas urgentes; a ia discussão da proposiç.ão da Câmara dos Deputados. autorizando a Câmara Municipal a
incorporar uma •. companhia. para, .abertur~ e:· al~rgamento da rua do
Cano; a 3.a disc~ssão.. das seguintes .proposiçÕes': 1.8 que ap~qva' as ap()senta~,!)ria.~ icp~g~dida_s a . Cyrino Antô·
nio de Lemos,: Joaquim Antonio Leitãà, e José Lopes da Rosa; a que
concede à câmara municipal da cidade de Vitória o terreno que servia
para àrrecád~gã'd do 'diii~o do~ p~ixe~ ·e ·quê· aprova a pensão con- .
cedÍda ao:·9uarâa ·naCiÍ>nái·"'Franciscb· MatheÜ~··dàSilva;· t.a discussão
das propo~i~õé~ ''8à.
câmara áprovâhdo: a. aposentadoria conc~dida _ao]ui:l dedi.r~ito'Franc.isco··ae :souz~ ·:'M'artins, e autorizando
o governo a éondeder-'·'às óornpàrihias Ang!o-Brasileira, Luso-Brasileira
e outras ·quaisquer os. me's.mos favo'res concedida,~ .à. Real Companhi~
de Southampton. ··
: .: ··
' : · · · :.:; '·~
Levanta-se ~· sessão às 11 horas e 3o··, minutos.· ·· ... ·
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horas da, ~~nhã procede-s~ .~à ch~i'fn',ad~, y~r~fi;ç~;~_é·~~~cr~r~!
se apenas ·presentes ,27; ,Srs ..• senadores; ô~:· ~r.-.· pre~ id'e'ryt~ .d~çl ~ra:
que, não,.obstante .n~o h.aver núm.e~o legai.P~.~~--f9,r.m~,~·-Ç~~~~Y~,i:l~r::.
se o .expe,qiente . e.pr;ocêder~se .aô.,sort~io .'ela d~putaÇãÓ}'qu~-~~t~rn . ·d~
· c~mP.rimertta~. a .-s~ ·:.~:.;;o;h~~eradp[ ."no ·.~i.a.J, •.airii~~r~~-rl:? g~)~~~R·~~=
dene~a. do Brasil. S.aem. eleitos os Srs. 'Jobim, Hollanda, ~tsconde ·de
Olinda, :Fermtndes' Clla~~s, ~i.scor1d~·de.Abra~tes,
\l~;é~Óncélos~
José Manoel da .F,ons~ca,., Montezuma, Angelo .Munt~~. ·-iAI~&~a~;· Pi~
menta Bueno, Paul à. Pes.soà·, Aureliano, e Mirandâ Rib~n·()·:' ·,:·· ·' ··
O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê o seguinte
. . . ÀS: 1..1

:e :

.

" • .1·

•,

1

.

-~ .. ·i •.

. _ ; , .. , . " •

,

i

l

•

: •' ·

\ •.

!

._ ~ • ', · • •

· · .'

'·

•

·

. ~.

, 1 _'

•'. ; "..

< •

:

! ; ·:•·,

!

CJnha

EXPEDIENTE
Um ofício do· ministro· dos negócios do império, em que remete
de ordem de S. M. o Imperador, em resposta a última parte do ofício
de 2 do corrente, cópia do decreto, n.o 1.42ô da mesrria data, pelo qu~l
houve o mesmo augusto senhor por bem prorrogar até o dia 12 do
corrente mês a presente sessão da assembléia geral legislativa. Fica o Senado inteirado.
Outro do mesmo ministro, em que participa que S. M: o Imperador recebe no dia 5, à 1 hora da tarde, no paço da cidade, à.deputação
que ·em de apresentar ao mesmo augusto senhor os ,decretos da
assembléia geral legislativa que fixam a despesa e orçam· a receita
geral do império para o exercício de 1855 a 1856, bem como o que
reforma os tribunais do comércio. - Fica o Senado inteirado.
O SR. 1.0 ·SECRETARIO declara que fica· sobre a mesa a folha
do subsídio dos Srs. senadores.
J•
'·858

;O·S.R<.VISCQNDELDE: ABR:ANTES~pàrticipacque·!a:ldeputaÇãol en·car~

reg,ada:) de..:~pumpri menta r..·a :.~.:hM ~:~ó·. I mper~dor, . :rió~·~Clia ~; 4~2:do·.;;é·á'rFenté·;
desempenhou a sua. missão, e que ele na qualidade:::de":oradÓrcdi; depú;; ·
ta.çã,o r_eoitot:J'.:na
preser:tça. . ·o"~mesmér
.. augusto
dis·
.
.
. . . ;senhor::o ;seguihte'
. ·.
.. .
'
,
•
,
.
•
r.:t
Curso
~
,.,,.,H••·'~-,,:,;'L~
;·'"~,/l,tlt..-·
. ·_:. ·, •• Senh~t.7 O::júbJ.Io:·.cóm . que:~todos·,ós~ brasUeiros saúdani lór~clia
4.• de:. s;et~r:nbr,o;;pr.ov:ém~da:·convicção·dntima;de.•qué .as:i·atrgustas::;núp:
cias~·· cujo·.aniversário·.~soJe[ljzamos;r.:.:trouxeram)ao ..BrasiL ·sê:gür·anÇá
polí~ica, .e·,a·V~ ·M.·;~. :,feU~idad~_ .d~in'ésti'ca~~ ;s:
:-~!~bic;:,~,~-;~)J · e:~;·~:~L<
.. ,···~Era- de~:vital'tiriteresse:;par~·.,áxm·onarqüia;,;a ·-ci!Jja<sombra <ó:··nhssd
país· tem resistido a ~ais de 'um cátacl'is·ma;~ que·rnãOcseDinterrorn:
pesse a gloriosa dinastia que por mais de 7 séculos na Europa e mais
de 3 séculos na América, ,réger>ôs i.dêstlnos de dois povos irmãos.
"A escolha de uma consorte, ilustre por antiga e régia estirpe,
e~- mais ilustre. ·ainda ::por suas vfrtudês; ".Jt~i'mbé'ri1 edi'2êóriêHÇãb~ ;:inde·
clinável· . parar:que o:.Brasil; sei ufan·as-se'· aõ·~ver ;;r1·o1·:s6Jó?.fmpê'fiâr·:a
posa :qUerida 'do ,~seu ··mona·rc·a,:.ã mãe:·:-catlnhdsâ: dosrs·eús2prínci'pes:'
e a>protetora: desvelada :de::-todosYôs·:~infeliz'es:.:..::'
c:,. Y: :-: :'
.·· ... ~· A~Divina:Providência:qoe::visivehnéfitê,.protêge·:o·trb"rió:do ;sfâsili·
dignou-se ~atender: as$ini ::·àquele interes's'ef;;:.cômó>a:;'éstâ·~éonaiÇãb:;. :_,e'
todos os·· súditos: de.V.,:M::<L:, eil!.lltando ::no~góío :aessê'=dupl'b'Xfavo'r; aO
céu, .reputam <a: comemoraçã·o:tdobdia':de::hôje·:,~Jtna:: vérâádêira:'festá:
' 'I'ta..·brast··1 etra·;
. ·:: . ::>'...
, · ,,:,. .
··· ,.. ' . ··.·· .......... ~· "':,. .. •.,,,, ' ..·. . .•.
da._, famt
:;;; . •· . .. . . . :.ô. -~ ,, : ·:·'· :· ,~:: ·• ::1 •• •.. ; •. :.
·, . ·" Repr.esenti:mte dessa.Jamília/iritéfpreté ieg'íti'mO'td"ós::setis: se.:
melhantes,. o·:Senado encarregou·~nosp senhor,· ··dá.-'tl'on~osaS'óiiss~ô '·"dê.
apresentarmos :por tão •.fausto moÚVo' suas-res·peitosasi:eê:6o.rdiái's.:'fe:
licitaÇões a' V ..~M.: t~ e· :a·s} M5a·:ilmp:erãtr'izi) .::>~·. - :::;-. ·
··. ,, :.i ..:
. ;··· J Dignem~se·vv. MM~:.IJ;.:acolhê-lâs t:'om~ benEhiólêr1cia~?-::: ···· ..'.::.>:,{:,.',
.. ·~Paço· do Sen·ador 4:;·de~~ setembro de :rss4:\..:..;;.viscóride2de:. Abrán~;
tes.''.·-::
,.:·~ .::... (.:---~~->~-·. ;::.·<
.::: ::~~·~· t;:~.~)~: -~· ~.: :i!~l·:~.; ":;b. :-,H~
, . ·.Ao: :que ·s;~ M~- o: lmperádor sé dignoU(dar:ausegüinte')respóstà~~ ).
· "Agrade-ço muito.as:·:congrâtülaÇões·qüe·,·mê~di.Yigêi·o')Sênadb; péló~
aniversário. de ,(Jm diaJ de tánta~::félicidade~parà mim':/'.:t ;:.r:.
' .... '' '· ·
· É recebida ·~a: resposta: de :S:i :M. 'o:. lmpéradór 'côrrf/murtcPéspe'ciar
agrado. · . · · · · .· : : . . '
. . 3'; l\:: :r ;:::t. ·> ~<,::,,,o ~: ~~ •:< ::.' :~:: ·~C.
Verifica-se :haver: nümero~~sufrc.iente)~de:-csrs.·:; sé·nadorêsi3 ãore~sê:
a sessão,· lê-se e·.aprptta-se a ata.do.arà:-3·;:. ·-~:: . : ~.-::\}:': .··?, ·~'
O SR. 1.0 ·SECRETARIO' :lê :o. s·eguinte~Lexpediemté: :.;L' "; _.._,. 1
·ofício do Sr.·ministró,dO's>negócios':dài'fázên'dà'·:·~i'cort\pinhan·
do· o· .autógrafo ·sancionado..da res·olúçã<f·:que :autófiza? ·o ·:gôvern'O:'. a
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. pagar a Manoel lgnacio da·Silveira a quantia de 2:30.1$980, ·valor do
iate Pensamento Feliz •. -- Fica o Senado;. inteirado e manda~se: parti~
Cipar à outra :Câmara; · ··
· .. i.
: · · ~: ·.
Outro do secretário da .Câmara ·dos Deputados,. em. que· parti·
cipa que aquela câmara adota e dirige à sanção imperial as duàs
resoluções do Senado: uma que isenta a fazenda; provi~ciaf ·do: paga·
mento de ·certos impostos;· :e outra: que· declara 'compreendidas na
disposição do.art. 12 da leLn.0 586,de .6~de ·setembro de 1850 as düas
loterias concedidas pela ass·embléla provincial do· Maranhão para
as obras do .convento. de Santo Antônio· da· capital da mesma provín·
cia. -.Fica o: Senado inteirado .. ··
··

.ORDEM

DO~ PIA .
, ...

.
.

·,·

..

I'

São.. aprovadas em 3. .discussão para serem remetidas à <sanção imperial_ as propo!)ições -vindas da- Câmara· dos Deputados:. autorizando o gov~tno a conceder carta de naturalização .de cidadão !bra. sileiro ao súdito português .o padre Joaquim Ferreira dos. Santos e
outros; .aprovando as aposentadorias concedidas a .·Joaquim Antonio
Leitão, a José Lopes da Rosa, e ao bacharel Cyrino Antônio: de Lemos; autorizaf)do.o pagamento ao padre Leonardo Antunes·.de Meira
Henriques o q!Je se. lhe dever da côn·grua vencida como vigári.o geral
do bispado de Pernambuco; aprovando a concessão: 4.11 .do ·subsídio
mensal de 500$.• à qual se refere o decreto n.o 1.066 de· 1-3 de n·ovembro de 1852, pela. con~ução de malas do correio entr.e esta corte e a
cidade de Santos; aprovando a pensão ao guarda nacional Francisco
Matheus da Silva; concedendo à Câmara Municipal da cidade de Vi· .
tóría, capital da província do Espírito Santo, o terreno que serviu
para a arrecadação do dízimo do peixe; e autorizando a câmara·mi.mi·
cipai da corte a incotporar uma companhia para o alargamento da· rua
do Cano até.-o. largo do Paço; e ~m 1.11 e 2.11 di.scussão para passarem
à 3.a as proposições da mesma câmara que _aprovam a ·apóse11tadoria
concedida ao juiz de direito· Francisco de Souza Martins,· e a· que
autoriza o governo a conceder às companhias Anglo-Brasileira; Luso·
Brasileira, e a outras· quaisquer que se apresentarem, os mesmos·
favores e isençoes concedidas à real companhia de Southampton.
O SR. MANO EL FELIZARDO reque.r e é aprovada a urgência para
ter lugar a última discussão na seguinte sessãq:;·
·
O SR. PRESIDENTE declara esgotada a mt3téria da ordem •do dia,
e dá para. a da seguinte: em primeiro lugar a:,matéria declara urgen~.
11

.

860

t

te: as· terceiras discUssões d·as prô~çsições. da.· Câma~a dos Deputados, aprovan9o as aposentadorias· 'Concedidas ao ci~S~1]1bargador
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, a~ juiz de direito. Joaquim José
Pacheco e ao bacharel Luiz Paulino da Costa Lobo; 1.a discussao dos
projetos do .Senado autorizando o governo a promover a incorporação de companhias para a pesca, salga e seca de peixes no litoral
e rios do império; e abrindo ao governo um crédito de 10.000.000$000
para o fim de endossar títulos de renda que forem emitidos por associações de propriedade rústica.
Levanta-se a· sessão às 11 ·horas e··'trinta minutos.
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Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda
As 1O horas e três quartos da manhã, achando-se presentes 26
Srs. senadores, faltando os Srs. Angelo Muniz, Costa Ferreira, Oli•
veira Coutinho, barão de Antonina, barão da Boa Vista, ba'rão do Pontal, barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Queiroz, Montezuma,
Rodrigues Torres, Pimenta Bueno, Alencar, Alves Branco,· Paes de
And1·ade, Vergueiro, Soares de Souza, visconde de Abrantes, viscon·
· de da Pedra Branca; com parte de doentes: D. Manoel, marquês de ·
Caxias, marquês de Valença; com licença os Srs. Gonçalves Martins,
Almeida e Albuquerque, e Araújo Ribeiro; e impedido o Sr. visconde ·
de Paraná, o Sr. presidente declara que não·· há número para. formar
casa, mas que se vai ler o expediente e nomear a deputação que tem
de pedir o dia, hora e lugar para o encerramento da assembléia geral
legislativa; procede-se a sorteio da mesma deputação, e saem eleitos os Srs. Mattoso Câmara, barão de Antonina, visconde de Olinda,
marquês de ltanhaém, Souza Ramos, Alencar, e Pimenta Bueno;
1

O SR. 1.0 ·SECRETARIO lê um ofício do ministro dos negócios
do império em que participa que S. M. o Imperador recebe no paço
da cidade, à uma hora da tarde, a deputação que tem· de f~licitar ao
mesmo augusto senhor no. dia 7 do corrente mês, aniversário da
independência do Brasil.
·
O SR. JOBIM, como orador da deputação. encarregada de apre·
sentar a S. M. o Imperador os decretos da assembléia geral que fixam
a despesa e orçam a receita para o ano de 1855 a 1856, e reformam
os tribunais do comércio, diz que a mesma: comissão fora introduzida
com as formalidades de estilo, e cumprida a sua missão, S. M. o lmpe·
rador se dignara responder - que os examinaria.
·862

Foi ·recebida a resposta com muito: especial agrado. :
O SR. PRESIDENTE convida aos Srs-. senadores presentes a trabalhar nas respectivas comissões,· e marca para· ordem do dia 9as
matérias dadas.
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SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1854

Presidência do Sr.

Cavalc~nti

de Lacerda

SUMARIO - Informações· sobre prisões de militares.
Discursos dos Srs. O. Manoel, Visconde de Paraná e Limpo
de Abreu.- Aposentadoria. Discurso do Sr. O. Manoel.
As dez horas e meia da manhã, achando-se reunido número sufi·
ciente de Srs. senadores, abre-se a sessão, lêem-se as. atas ·de 5 e
6 do corrente, que, depois de pequena reflexão do Sr. visconde de
Abrantes, são aprovadas.
O SR. 1.0 ·SECRETAR IO dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Um ofício do vice-presidente da província da Paraíba, acompa·
nhando a coleção de cópias autênticas dos atos legislativos da assembléia daquela província promtJlgados no sessão ordinária do corrente ano.
Outro do presidente da província de Santa Catarina, acampa·
nhando 27 cópias autênticas dos atos legislativos promulgados na
sessão do corrente ano naquela província.
Outro do presidente da província do Piauí, remetendo a coleção
das leis da assembléia da mesma província promulgadas em o ano
- próximo passado.
Um ofício do secretário da Câmara dos Deputados, acompanhando as seguintes resoluções:
.
0
1. "A assembléia geral legislativa re~olye:
"Art. 1.° Fica criado o cabido da Sé
'-bispado de S. Pedro.
"Art. 2.0 O seu pessoal será composto de um arcediago e
dez cônegos, inclusive o teologal e o penitenciário, dez capelães, in·

ap
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clusive o mestre de cerimônias e o subchantre; um sacristão-mar e
.quatro.moços do,cor~; ~,~ porte ro da· massa..e.~rn-,orga~ista. ·· ~· · ····
."Art.. 3.~; · ,Q~ . o~.~_e,nado~. e gratifi~ações.·:_q_~_Jqqas.-as dignidades
e. mais emeregados 3penqjonados no artigo anteced.!?nte .serão, igljais
~:tOS orden,adOS: e. :gra~ifi~aÇ~~S. de tod~S .as dign_idades e mais empre·
ga'dos .do cabido da· Sé de S. Paulo. .. . .
' . . ··,. . : ,
. -~ Art: 4:?······ ~!ca.r1< revpga~as _.quaisquer disposições ~m contrário.
· ·"Paço da Câmara dos Srs. Deputados,; em 6,,de ;·setembrp de
1854. :--- Visco~~~ _d~ Baependi, presidente.;,.... Francisco. de Paula
Cândido,
1.0 ·Secretárió.
~·
Paes Barreto, .2.0 ·Secre·
...
.. ·..
'" Francisco Xavier
.
..
tário .. "
.· 2.0 · "A. assembléia geral legislativa ·resol~~; ... ;
.
"A~tigo único.. Ficam .i~entos d.o imposto de. 8%, criado :pela
lei n.? .1.09,
·· ........• de
. 11 ,de: outubro
.. . . .... de 1837, as loterias concedidas às, casas
de caridade do i~pér_iC?; revoga_das para este fim .·.quaisquer disposições. em contrário.
; ii Paço. da·Óâmara d()s ~rs.~.Deputados, em 6 de setembro de 1854.
-· Visconde de Baependi, P:residente. - Francisco .de Paula Cãndido,
1.0~Secretári~. - Francisco X~vier. Paes Barreto, 2.0 ·Secretário. "
Vão a imprimir, não o estanclo.
Apresenta o mesmo Sr. 1.0·Secretário, remetida pelo ministério
da .Fazenda, a demo,nstraçãog~ral das. operações,:do preparo, assina·
tura e substituição .do.. p~pel-moeda na corte e município do Rio de
Jane.iro ·etc.- Remete-se·-. à comissão de fazenda.
. .O. SR. 2.0 ·SECRETARIO. lê o seguinte. parecer:;_ .
"Foi presente à comissão de constituição o ofício do. Sr. senador: ,Francisco de Paula Almeida Albuquerqi.Je, datado: de· 2S de fevereiro deste an,o, dirigid().-da cidade de Paris ao Sr. 1'~0·Secretário, no
qual, alegando. a. progressiva deterioração ·de-.sua saúde, pede·· dis·
pensa de assistir aos ,tra~alhos do Senado, recrama. a _subsídio pre·
térito,
para o futuro. :·
:; . " . . ..
. . e requer a continuação
.
''Foi presente. à comissão de constituição, o .ofício ,do Sr. senador
Francisco de Paula Alme.id~ Albuquerque., datado ..de·:25.de, fevereiro
deste an.o, clirigido da: ci~?de de Paris ao Sr. 1.0~Secretário; no ..qual,
alegando a· progressiva deterioração de ,sya saúde.,. ·pede dispensa
de assistir aos trabalhmhdo Senado, reclama o subsídio. pretérito, e
requer a continuação p~~a·. ~ futuro.
. .
. . . .... ' ; < :,
"A comissão, antes .de;anunciar~ ~.ua opinião;_ sobre; O· objeto.• pede
vênia.. para memorar os seguintes fatos:
..
· ·• .· ·
"Na sessão de 1850. o Sr. senador Almeida Albuquehque dirigiu
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ao Senâdo um ofício com data de 26 ;de:agosto, ··em'·q'úe aeclarava
que carecendo de :fazer uma •. viagem como. úriicô': 'meio: 'que lhê"1'restava tanto para fortalécer o seu espírito' e· ::amparaf a s'aúde •d'a sua
esposa, coinô para' ··curar Cda; sua própria:' áriirriavá~se; a~ péâir ·:·aô' 1Senado licença para ausentar;.sêr·até a se~s'ão l~gislativ~·:·de 1853: . e
conquanto não se considerasse com:títúíos' ·a· obter tudo :qú~nto :importava. esta graça,.não·:confiava níenoS:··nâ benegriidade:·do 1 ·~enado
a -mais ampl·a concessão.< :
·
· ~.~ .·.: ::
:.r·· ·
"Este ofíc.io foi remetido· à comissão· de' constitüiçã'Õ,i a··quaffoi
de parecer que achando-se muito ·atendível· a. ·caüsá"·que· obri'g:àva:·ó
ilustre senador a ausentar-se, se lhe concedesse a licença pedida:;
e este parecer foi -aprovado em 2.a ·e última discU~~ãO no dhi-'$o de
agosto .. :..·
. ..
. · · · · · · ·· ··.-' · ·. .
. ·.~Já. se vê pois que nem o Sr.-senadd~'-pediu expr~ssámente: li·
cenção· com subsídio, nem o Senado lhe .:bonêedê'ü. : > : :. · · \ · - ·
:<.·\; ·':"
'Em 1851 foi apresentado na casa um requerime'nt() de· Mano'él
Teixeira Coimbra, éem que como procurador do sr:-~Aimeidã! 'Aibu•
.querque, pedia que o dito senhor fósse··c'ontemphtdó em· fOlha; ~ fim
de poder recebeu o seu subsídio. ·.
.
. · · ··:;
"A comissão de constituição, a quérri foi _remetido ·o requeri menta,
deu parecer· nos 'seguintes termos:· ·
· ".Até agora não '-há exemplo· de que o Senado 'tenha' concêdido
licença com subsídio aos membros desta•augusta ·cârharà"qué nãó'se
acham presentes nesta :corte, de modo que' possarri corriparecetàs
sessões do Senado, não: estando· impedi dÓs. Entretanto,. a comfssão,
atendendo a que o Sr. ·senador Almeida 'Aibuquerqüe ·retil'ou-se. para
a Europa··. na suposição de ·que lhe seria 'pago< o· seu subsídio; dando
aos parecer .a·provado pelo Senado na· sessão: Cle 1850 'uma· inteli..
gência favorável à •' sua pretensã'o;.' e . atendendo. outrossim .a qú~ o
dito Sr~: senador se, ach·a -já em' um país :estra"nho,·o'nde; privado·:
seu subsídio com que contava, provávêl:,, é·; qúe lhe •· fàltem. m'eiós
para ·o seu 'tratàrriento,:ê:~ subsistência/é' de· parecer: 1.0 ,·qúe o Sr.
senador F;:.de P~·-Aimeida Albuquerque Sejà contemplado· em 'Jolha
-durante a ·atual sessão somente. 2.0 , .. que 'se lhe'' oficia~ comúriica6d.olhe está decisão dó Senado."
··
··
· '' · · ·
"Foi· este· parecer aprovàdo em segUndá última discUssão na
sessão de 30 de junho.
.,
,,,
···· !
· "No ano de 1852·dirigiu o Sr. senadór:Aimeida Albuquerque um
ofício ao Sr. 1. ·Secretário, com data
1'1 de abril,_ no quâJ requéria
ainda a esta augusta câmara ser contemplado na folha do subsídio
I
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correspondente (c.à: ~se.ssão :.legislativa :daqü~le
beh'l·;~ssin\· üin ·re~ ..
quer.imento·~feito ·aô~~Senàdo,'para. o::mesrno::fim·· pélo prOcúradór/qde.
no'ano;.antec.éde·nre~~tinha.:reqúerido
..''-"':
~~·:·,;· .· ... ~·: :'··; . · ·
· · · ~A comissão ide :constituiçãoí ouvida;·então sobre 6 óbjetô,' disse
o seguinte::.~>: ; ::
....., .~.. ;~ ,. ·, ,.
,. ' ·, ·
... · ~Constando. do. ofício· acima tefei'ido -de :n~ :.:de·~abriJ. :deste ano
que o Sr;: s~nador:;:.Aimeida . Albuqoerque .. :fcW:cie'nte·~dà decisãO :do
Senado, ·e entendendo,·a· comissão-que ·não ·existem :os,·rnôtivos···justds
para .àlterã.;.la," é:- de:;parecer<que.. ·a pretensão:· deve ·ser indeferidá/'
· .. 0 Sen·ado julgou em~ sua· s·ab'edoria que ·n'ão~~deVia dar-seu as•
senso a·este:·,parecer,: e>aprovou em.:segtin'dai':e última:disêússão;
'dia 3 de junho,. uma emendâ do:Sr.Jsenado'r Montezúma deste: te'or:
"Que se defira:. ao~··requeriinento·.do-..:Sr.· sênador":Aibuqúeiqúe'·pela
mesmo :forma:.por.',:que<foi ;deferido'o::ano'passàdo."- -Isto· é, que;·o
nobre. senador. fosse.::contemplado, na: folha. tdaqüela: ano: sornente. ··i.·~
I." No ano passa:do nada. reqUereu o ·Sr. Almeida Albuquerque; é
na presente sessão· vem 'de novo··.pedir o :subsídió;: tânfól ~de .f8S3
como· a; . continua·çã·o·~ para. o: futuro; ·na ·for~a :que .·fixa:· exposta nó
princípio.
··
· ,::::: ·
· · ··
"A comissão:de ··constituição, .passando' agora·. a dar seu· parecer
como:Jhe. foi: . ordenado pelo Senado,: quanto à 1:a 'parte do oftcio do
Sr. :senador. tem para sr· que· a> licença·:concêdida'·deve· vigorar enquanto ·dur.àr a; causa que moveu o. Senado- à;cóncedê4a; ·e pelo que
toca à 2.8 parte, não vendo motivos justos para alterar a delibé~aÇãó
do Senado,.que .restringiu no ano de 1852 a graça ·da éoncêssão do
subsídio, ·não: pode·;ser- favorável ~à:· pretensão.·: ·. · · · · ·
·
"Paço do Sem}do,.:·g de :setembro dê~;~:ss4>- c. ·J. dê Araújo
Viarina. ._ .Visconde: ;de :Olinda.'.'
,, . : : . ·.
· :·: · · ·· · ·· ·
O SR. JOBIM;·'.comô: membro· da deputàÇão que teve de· felicitàr
a S. M. o Imperador~ pelo 'aniversário :da'· lndependência ·do ·Brasil; ···e
. como oràdor~dela,·diz~·que. recitmJ' oseguhit'e~~discúrso:- · :':•
:·.·::·
"Senhor. _;.. O:idi·a-~:7 .de setembro é;:.de·:·uma::'recordaçãotão glo~iosa para .o ·Brasil.~com.o:·para a: . aogusta··fámília de·· V.M.·Imperial.
"Quem pode dúvidar da ··relação riecessárh:i' entre aquele·- dia·, mê~
morável e o dia tg·.deOjaneiro·de 1808, segdidcfda:·decrefo::que/ãb.rin·do os portos do. Btiasif.:.:às· nações amigas,::enchéu de· júhii<>''Ó.·póvó
brasileiro, porque o::pôs.;em contatcr.com a!'chiiliiação· o~-'óohiérciÓ
do mundo;·.todo? Deste,> impulso gener.oso:~·par~' à· prc>spékidader ·dó
país,.;dado.pelo ·incisivo. avô<de V. M. 'Imperial, não era rriai·s ·possíve·l
retrogradar; e: decerto.bem mal pensou quem não o ·-~reviu.
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,. Mas que sacrifícios, que dissenções e que.. desgraças deixariam
de amesquinhar-nos no complemento da .obra que devia elevar~nos
à ·categoria de nação livre e independente, se. no.s· não:guiasse a voz
poderosa do augusto pai :d.e V. M. Imperial, que no Jpiranga, há hoje
32 anos, subjugou todos os despeitos, todas as ambições partjculares, e reuniu em torn.o de si todos os corações, pàra dar-nos a paz
e a prosperidade de que: temos gozado, e esperamos da. Divina Pro·
vidência continuar a gozar. por muitos anos no reinado de V. M. lm·
perial, paz e prosperidade que mais apreciamos quando volvendo
os olhos em torno de nós vemos que infelizmente no fim de mais
de 40 anos de intermináveis desastres ainda não o puderam canse·
. .
.
guir muitos dos nossos conterrâneos!
"Daqui resulta,~'Senhor, um justo motivo :de glória: para V. M.
Imperial e de regozijo. para o Senado brasileiro,. que nos manda. neste
dia, em solene deputação, testemunhar. a sua· adesão, o seu respeito
e a sua gratidão a V. M. e·à augusta família imperial, por cuja feli·
cidade, int.imamente Ji.gada à sustentação das instituições Jiberais
que nos regem e ao bem· do povo brasileiro, o mesmo Senado que o
representa dirige aos céus as mais fervorosas súplicas."
S. M. Imperial dignou~se responder :o seguinte: ·
,. É-me muito lisonjeiro ouvir as congratulações do Senado. em
um dia de tanto regozijo para mim, e .de tanta glória para meu pai. "
A resposta de S. M. Imperial foi recebida com muito especial
agrado.
O SR. D. MANOEL .- Sr. presidente, a população da. corte do
Rio de Janeiro está assustada. Fala-se em desordens,·. fala-se em
revoluções, fala-se em prisões. Uns dizem: "Nas..fortalezas já não há
pequeno número de oficiais presos, principalmente na da Lage." Di·
zem outros: "Muitos oficiais ainda estão indigitados para serem presos." Em todas as partes se trata de examinar quais são os motivos
que têm ditado este procedimento do governo .. Diz-se: "Foi a pa~
teada ou assuada dada na Câmara dos Srs. Deputados a um ilustre
membro daquela casa•. quando sustentava o projeto relativo ao casamento dos militares." Outro dizem:· "Não, há motivos mais graves:
muitos militares tencionavam fazer uma manifestação no: dia 7 de
sete~bro." Dizem outros: .. A casa do Sr. presidente do conselho
foi cercada." Enfim, senhores, ouvem-se por .toda a pa.rte imensos
boatos que talvez não tenham o menor fundamento, más que é indis·
pensável que sejam destruídos pelo governo. t necessário que o
governo nos informe quais são os motivos das. prisões feitas em
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uma cl~ss,e_ q~~ te.m. ;prestado a_o-país.. ~antos .. serviços:,relevantes;
feitas ~muma ~las~~:a.respeito. da,,quat,.ai.nd,a .no dia: 7,demaio:deste
a~q·. O monarca ~.0. i .a.ltO:;_do )~eu· ~r,OnO. :Chai'T\OU. 'a:., atenção do Corpo
leg!slativo _recomenda_nd()-a. C()rn .solicitu.cte ..J~~o: .posscf,acreditar.que
depois de urrt ato gficial- q_~:~_e ªpªreçeu i_mpr,esso no.s jornais desta
cor!e, isto é,,Ljma;;or~~m:dQ::dia dq~.comap_d~_nt~ ~as . ·ár~as declaran~
do q~e tendo~~~;prqq~d_id,o. a~:~n:t C()JlS~Iho~.deinvestigação :em~ cpnse•
qüência da pat_eaç!(l_: .c~u a_ssuada, o ·que quer que:·.seja que:. tivera lu•
gar na Câmara dos, Srs .•. Deputadp~. na .o.casiã:o:· em:. que·um ·dos seus
ilustre~ metl1bro~
..
. . , su~t~ntava um p~oJeto
.
. ·da ·nobre::comissãoc.de ·.ma;;.
rinha
e. guerra,: desta.
investigaç~o
.
..
. ..·_nada .tinha: resultado;.contra . os
oficiais que e~tayam. indi~ad()s._ na mesm.a:o.rdem ~o. dia, .:que. pelo
contrário resu}t~r.a- que t~is oficiai~ :seJil1h~r:n. c.omportado como. sempre se comportararnos. oficiais qo.e.~~rcitct ~rasileiro,·. e p.or:;isso. o
comandante dás armas
se felicitava
a si
e aos seus. cama.·.'
. .
..
.. ·mesmo
..
.
radas por estarem. desfeitas as acusaçõ~~ que ~se. tinham -:lançado sobre algu.ns ofi.ciaÍs .de se haverem comp~>t;~ad() mal: -na. o.casião referida.
Ora, depoisie .;uma ordem do dia tão ~xplícita, que,se paseava
no resultado da, investigação a .que o governo ou mesmo o coman·
dante das armas, jriandara proceder, eu. nã'o devo. -supor·· que .estes
oficiais fossem '()5, àutor.es dessa pateada 1J1ue. se diz ho~vera, ·consta:
me que muitos destes ofí.ciais' .não estão presos; mas consti:t-me tam~
bém que algun~ ôu.Í'ros:que se achavam'n'à_,câma.ra nessa ocasião fo~
ram presos a dt?SP~ito desta ôrdem do dià que ,é tão honrosà aos
oficiais em questão ·e·· ao. ~xército · brasil~irô; qu~. em todos. _os· t~m~
pos, em todas. as o~asiões, .teiTl dado as'. ~áis 'decisiva~fpl'ovas. de,
respeito aos poder~~(;ons~ituídos do.· Estaq9: ,Eu nã,o :podia. mesmo;
acreditar que moços· cOmo os que foram. rrielici(>!lados. 11a. j:>rderri.'Q·o
dia, alguns dos quaifconheço de vista de. qú~m· tenho·. âs mél~9.~
res informações, fossem· capazes de ro.mper. n:esse exccgs~o. ~e q·.J~
tinham sióo infustamente; acusados:
. ' . .. . ...... ' ..... " .~l,·
Ora, não sabendo eu portanto quais os vér'dªd~iros motivos dess.e
procedimento enérgico· âo' .governo,
"· . • ' havendo
•', ·' . . ;.\ 1:ª_ntôs boatos na "pop4~
lação, e dizendo-se tântas coisas que·· !lle parecem· inteiramente· irí~
fundadas, não podendo entretantó dizer qiú{·não são :exatªs :porque
não. tenho •informaÇões a:este reSP,~itÔ, \ef'de: mais a··:mais'tenhô
estado em casa doente, eume animo a'fazer um requerimeJlto; qu'e
pode ser mesmo verbal-, para obter essas informações, pois· que 'ó's
Srs. ministros que estão presentes hão de' ·possuir todos os esclarê'~
'
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cimentos. Se V. Exa; entender que será preciso reqüerimérito pór
escrito· não terei dúvlda;>mas · creio que a presença: :dos· Srs;' min.is·
tros pode dispensá-lo, mesmo 'pórque· ·não 'tefíainôs. tempo 'de (obter
a resposta nesta seção{e ·eu· desejo tfanqüilizár a·:. paíS~·· A·>rnirri .:não
tenho que tranqüilizar, creio que riada há~·Podériâ úm oú outro moÇô
ter soltado alguma ·expressão. mais ·ou menos êonvetliehte nâ·'presen~
Ça de seus camaradas e'.arrilgos ·qüándo· tratásse déstEi·pro'jéto EÍX·
travagante que ·está· na Gârnara:·dos .s'rs.:Depútadbs:...:·;~; ·· · ··
.· · ·
O SR: PRESIDENTr :.;;;._ Peço aõ:·sr. ·se.nadõ'r· .que faÇà· :.seü re·
querimento, .e que deixe o projeto;. que não .está ·aindà: em~dlscussão.
O SR .. D. MANOEL ~ Digo qüe :pode ·aconteCer·. 'qúe 'álgurri mi·
litar dissesse algumas palavras,· usasse de ·~rgunFte·rmo ínênó~ bôri~
veniente ·na presença de seus ·camaradas··tratarido'1 dessle, proJeto; pro~
. jeto que eu creio que eles podem· chamar 'extr'avagarite;· :assim' como
1
eu lhe .posso chamar" imoral, absúrdo, ·h1dignó ··ae 'ser oisc1Jtido ·. êm
uma câmara; ·os militareS têm tanto direito: rias [ su'as r:(iónvêrsações
de taxarem assim esse projeto, com'ô eu, ate porque hão 'é o~ra .do
governo, é apenas opinião de três membros de uma comissão: Orã,
será possível que porque
ou outro oficial:'inanlfestas'sê sJ~· opi·
·
•
· . ·r
~~: -~
nião acercá desse projeto, isto 'é acerca dos arts.- 2.0 'e 3~0 -'(porque o
1.0 é 'born, é aquilo que sempre témos àdvogadÓ . 2h~§·i~ Óas~, é um
ato de justiça para
COm duas
classes
qu_e têm·. .prestado
QS mais irn·
.
'
'
__ ·':.'·
_-·· __ ·
'·
_, •.
'_ ,_._
portantes serviços ao. país); será pOssível, dig·o~ quê ..o:governo.O'Jan·
dasse prender? Não o pÓ'sso acreditar.· CreiÓ qo~{';;'ãd:'pode ~.er c·~;n·
testado que um militar pod~ ·e~_~ma ..rop_a·de_anilgo.s.~~·primir·s~. so·
. bre um 'projeto da câmara com a francf~ez~. com.' ,q~'e é ~:adp fazê~lo a
qualquer de nós. Não aconte_ceria i_~so se. o pro}~~o;Já, foss:e )e! que
regesse·, então não admitia eU que es~é~ ,miljta~efp_udes~em ,Úsar'.de:
semelhante
lingUagem,
porque
na tribuna
rnesmô. ..nôs~
.não. podemos:
. .
.. .
.
. . .
.
. ·. ' ... : '
' .; .: .. .
..
fazê·lo, segundo o nosso regimento, . s.Em~o. propondo a rev()gaÇão da
lei; mas sobre um simples projéto, qu~ pode 'ser' ainda 'alterado,
que pode ser mesmo .que, não passe, como não .hã de d~sse· mili·
tar emitir a sua opinião? A classe .fTJilitaré f:)scray~a çlo poder execu·
ti~o -ou de alguém? Não tem os mesmos diréi~os que-,nc)sJ~mos?:
· · Pode ser portanto. q~~ algum militar ~ssi~, -~e .exprim.isse, mas
não dou direito ao governo nem autoridade
de por esse fato
mandá·.
.·
.
lo preqder. Não seis~ é ~~se.o.motivo, não. s~i.nada de, positivo, por~
que nada
de oficial me ~onsta a tal respeito ... Se o governo.,tivesse.
.
mandado comunicar alguma cou~a pelas.: suas folQas,. pelas que ele
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auxiHa: par,a. descompor ~s:. r~presentantes :~.da .nação,., eu.r ......
podia· .dar,
algum.·~crégitO; ::mas. na9~::te_m1 :apareci<i9 ~ ..:·~Ortan:to:,:pe~~jo :·_S~~ in,f~r~J
m.a.dq, pu, cle~e jo que Q~p_a,(s: tt~nha .,p~r,f~i~O.: ,conhe~i rl}~IJ.tº..'~d.g:, q!J.~ ;~h~, a..
e.~,S..~i res.peito, d~s~jo_que. a·::n~çªº-~·ª~ib~ . qu~··. mo~iY9.~!~YlEO ·g~v.er.nc;>,
par;a:..ter..' um. pr()_cedime!]tp ~ão rigor()S!)·-. ç,or:n
·:ofici~i.s,,;-do.ex~rçi~Q._
~:
.
.
'.
,,
ponto de· não se contestar em mand~~los P,ara..S~~tª:~Çr.uz,: n,efl'lrP~.~I!l;
as prisões· da cort~, _.m~n9.~:1.9s Iogo ·P~ra.-a . Jgrt?l.e.~a ci~J~le, .q~e .;. çomo
V. ~Exa._. sabe,::é ..u.lllª·pr_is.ão ·terrJ~êi •. O.f!Q~:·,qJ.!ªf1ºo.0 gs .p~e~~.~:; ~e de·
moram ..por ·• .~IQU11~ ·~<Jia~,'- :p<>.~Jtrae~; }l'lplés~i~_S.··: -~· :I'Q,Ç,lé~.tias.:· gra,y~s ~:~c~.:
portanto necessário que. o crime seja também grave';"para-..que,o:. 90~.
ve.r!Jo .pude~se -iman~ar:. P?r~:: J~l"!l~ fo,rtal.~za. tão .:.IT!á~ cP~r.~ .,ur:n~: p_~isão
tão insalubre, moços que além de pertencerem a boas ·famílias,Jêm
.
. ,, ··•·'··c!'"
prestado serviços; e me parec_e_:.que,. 1co_ntra. eles nãQ; ·há a··m~.Q.Ot:.cou·
sa.. .C~msta~.m.e:·que um::.é até,r;nqç~;;d~~muito bo~ e,gucªção e çir,çuns·
·peqtq, ,JHho de: um:.ofiç,t~t.~ge,n:eral; ouvi dizer. que esse ·moço. fqra· man·
dado para a Laje, e que como não pudesse a embarcação atr~c~r. ~q~
c.a~s.a .• d() maltempg_~r.ri.t>.ou:.CO!ll.·;O~ .out,r()s:a .San~a Çruz, onde, de..sem·
b,arcar~rn:e-;estiveram cr,eioiaté o cJi.a_.s~g(J,in~e.o,u:~té que o.temp() ~e
renou; se~d.o então tran,sportª-~.os para.aJortaleza dª Laje.
...
·~\Sen~ores,. t~nho .peJ1a, {profur1da. qor,_ ,depo,js do . prazer que .ser1ti.
ao ler a ordem do dia a que hápouco me referi, q~~ ~eio nos j()r(l_ai~·
da corte, orde~ do,.diêi. que._sern dúvid~ .~ m.:ais :UJil:::Jesternunho do
apr:eço qi.Je. nos deve-!ll~.re_Çe_r :a....cl.a.sse mil_i~~r,._tenho .pena, ·di_go, .de·
pioro profundamente que os ·jo.rnàis.~ d.essem;;nqtícia, dessas prisões
de que tanto as ocupa a população exªr.:ninando·r pe_r~crutando os mo·
tivos deste procedimeQto:.do goy_ernp~··" · .....·• .- :.· _.;, ·
Por ora nada mais direi, mesmo porque estou persuadido .que
os Srs. mJnistros não· precisarp de meditar~;parà.·dªr..: resposta ...
.O SR. PRESIDENTE- M~s quaL:.é:o.requer.ime._nto·lque faz?
O SR.
MANOEL ....:. Peço il]formaçõ_~$;;.ao··:~overno.:sobre-.os,
m.otivos dà; pr,isão de r:ni,litàres qt~e.. houve •. ultimamente~
·
. o SR .. ,PF,tESIDENTE 7 ,>Eu:;-já -d~c,an~i ,,uma ;vez!.qu.e. o regimento
não falél em parte algumª .de r~q!J~rime.n~os_, .mas de:: indlcações,·: e
qu~ ,as ;indicações ~evem: ser ~ad~s· para. a,~Qrdern do, dia.· Mas) depois;
vendo~ pelos. pr,eced~nte$ :.q~e se'·adrni~ia!J1- requerimentos;_, e· havendo:
um· artigo do·re.gi·mento que·diz:que:·:quando os:-~pareceres .das cernis..
sões, s·e limitarem a pedir informaç_ões ·:s.erão: logo ::decididos,. :declarei
que :admitiria també.m e.n:t 'discussão ·na:me.sma:-sessão;-requerimen:tos q~e se-limitassem a pedir informações.. Porém; isso. mesmo está
•••
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sujeito a outra disposição do· regimento, isto é, que. todas as
vezes que houver quem peça a palavra sobre esse e .outros ·pedidos serão adiados para as sessões seguintes: É o caso em qut{estamos: o Sr. senador faz um requerimento,· se houver quem pêÇa
a palavra fica adiado. Por isso seria mais conveniente que· o iequ~
rimento fosse por escrito.
· Vai à mesa e é apoiado o seguinte requerimento: · "·
· · :··
"Requeiro que ó governo informe com:· ürgência 'sobre· os. rrioti.;
vos das prisões · ultimame·nte · feitas em: alguns oficiais do exército.
-Assis Mascarenhas."
O S~. VISCONDE DE PARANÁ (presiélente ·do conselho)~ Peço
a palavra.
·~ ·
O SR. PRESJDENTE- Fica adiado; . ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO··- Então· peço .a urgê'ncia.
O SR. PRESIDENTE - Também só· se poôe verificar :na ··ses·são:
seguinte.
. ....
O SR. MONTEZUMA (pela ordem) -·Eu entendo que· deve ha·
ver uma exceção relativamente aos ministros. O Sr. presidehte :do
conselho quer dar informações, e não instituir uma discussãO-. 'É
uma ·das vantagens mais importantes de terem os Srs. ministros
assento no Senado.
O SR. PRESIDENTE depois de algum·as reflexões que não ouvi·
mos, consulta o Senado se convém· em que· o Sr. presidente do con~
selho dê já as informaçõespedidas.
Decide-se afirmativamente.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. presidente do con·
selho.
O SR. VISCONDE· DE PARANÁ (presidente do conselho) .....: Eu
não pedi a palavra para dar informações· e sim para contestar o di·
rei.to de se.melharite requerimento.
É certo que alguns ·agitadores · aproveitando~se de um projeto
que está na câmara dos Srs. deputados acerca doS· soldos dos militares, e que veda aos ·oficiais casarem sem licença do governo, té.m'
procurado espalhar boatos de sedição militar, mas estes ·boatos
têm parecido ao governo que não têm fundamento algum.· Não· duvido da boa vontade. destes agitadores, m~s é inútil todo· trabalho que
eles tomam, porque os poucos corpos que existem na corte conservam-se em boa disciplina. (Muitos apoiados~) Consegüintemente ne~
nhum receio tem o· governo de que possam realizar-se esses prognós.,
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tico.~ •..:e.s.ses:boatos qu~ ~por .ar. se. têm ,·espalho:.: .Não::sêkta'mbém:tcom:

queJundarnento·diss.e:·o::no.bré:senador·:.que . . a hl.inhâJ,c~s~üfota·:cer.ca~,··
da_.- Não sei. pqr, . :quem:.n.em
.
~para ql;!ê';:• n~o:_;enxerguei ~~sse rcérb~'~' c; .··1 :-::
·É :çert~. Sr ..~ p.resid~nte,rqúe~o .Sr:•:~ministro:.da\::guerr:~·· mapdo~:fa~. ·
z_er:. quatro .ou· elo co p,rlsq_es~ :çorrectonais; .m~s· per1.so; :que) :o ~governa.·
não~ deve . . dar: .contas::destascprisões!.(apoiados)r.quê(s.eria~.mesmci ic·on~... ·
tra' a poa~ordem;· COntra·:~:· boa~ d,isCiplina· ~Oiexércit<l'~exi.gir,sé.~.que; O :go~ .. .
vemo desse .à~ ::câmaras tais..inf.ormaçõ.es.:. EÚ:rêcuso, formal mente dá~
las ... (Muitos.. ·apQ_iaclos·~l::·,- ·" :.: .: :. c.: ·~·· ·: .~· · . "·..
::;:~ .... ·... : -::.J.•
O SR .. D. MANOEL- Sr. presidente, as informações.:que:acaba:
de. dar ·.O: .Sr .. preside~.te?do ... conseltio· me .confil"ínàm :no•';pensamento
que· eu tinha, na certeza e:m ;que euLestava·: de tque ·. nãp hav.ia: :a !menor;
razão para se. receiar.:Ur:ria:,sublevaçãomo::Rio dêi:Janeiro .. :.": . :> :.,
Creio, Sr·. ··presidente,! que.no;:p.arlamer:tto ningüêr(l :tem feito mais
justiça:. à .. classe mi.litar/tdo.: que; .~tantO···· m'liitós:;._>à terão,· ·. :mais
do que eu ninguém .. Não,; é,·fazer::elogios;i porque:Jsso pode;ser.rxum.:.
favor;_ mas: ninguém .tem :reconhecido:. mais :Vezes:: os ~servi'ços~dé·ssas
duas classes (falo dó_exér~ito,e~:·da,armada), prestados em :tôdãs as
ocasiões;·.
·· :· . . . . ,
'•': · · ·
Ninguém,, ':Sr;·: presidente •. ·.está mais::.convêriCido •do.;que: eU de
que hoje,~:a ~.arte do mundo:.;depende. dasrarmas;:.:-Esta:.·:opinião não é~
minha, já tive ocasião de a citar nesta casa quando·:. invoqueL:mtesternunho do falecido,·marquês. do,Val de Gama,·o qu·al.~ no~·sew opúsculo
que todos-terão lido, :encaran·do.:as:circunstâhcias~:da:;Europa;:~diz:que: ·
a:,paz e· o sossego da· Europa.dependem . :hojende·.'duas:causas: a reli:.:
gião em primeiro.lugâr;,.e :os:•exércitos<em segundo; 10á;exércitos.dis;;:
cipHnadt!>s e a re'ligião :s~p·: os dois :elementos... qu~ :hão. de~Jivrar· os.
povos ·decenas· iguais às~)qúe:tem.:presenciado o·múndci:nestes tem~
pos modernos.·,Pois ·hem··;:eu.l')ão·.:tenho. ó:mel)or~receio·:de ;quê urna;.
classe :tão briosa, que::se tem dlstingüido tanto. por. ·fei~os ·heróiCos·;:
que tem sustentado a·o_r:dem/os interesses ·'do.!país·;::suà··honra.:e 'gló~·
rla, no estrangeiro,. fosse ).capaz ·de :projetar.:'planqs-: contra a .ordem;
pública,· planos ,que. ainda :mesmo que desgraçadâmente.~triunfassem,
ser.i~m para·ele um.motivo ;de desonra e~.:de . opróbio.:. · :·>lic:.: <:~ :,:.
Ey queria ouvir esta :mani·festação,; :.queria:-·qué :·a: !Jação :toda'l. fi~'
casse côns.cia ·.de _que o ..ex~rcito \brasifêlro•inão :~r:ama; não :maquina)
sublevações, não:·trabalha;.para.destruka:ordem pública; .queria que·
esses boatos que têm corrido, esses: planos que admprensa: terrf:.ma;;.:
nifestado·, fossem destruídos ~pelas< asseveraçõest:.oficrais-. dosCSrs.
ministros da coroa; queria ainda nesta ocasião cumprir um dever pa-
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ra· com essas classes respeitáveis, defendendo~as nesta casa de quais.;
quer argüições _que mal intencionados lhes ·possam fazer; ·tarito .mais,
Sr. presidente·,.quanto essas prisões não se fizeram em paisanôs, essas prisões ·limitaram-se a oficiais, e~agora nos diz o Sr. presidente
do conselho que, essas prisões foram apenas correcionais. Mas ele
emitiu também uma proposição que foi apoiada e que não devia me·
recer um só apoio desta casa, isto é, que o governo não tem obriga.;
ção de dar conta das prisões quemanda'fazer. (Apoiados.) Digo mais<,
não há um só ato do governo de que ele. não· deva dar. cor'itas .ao.
parlamento.
..
. ...
OSR; PRESIDENTE DO CONSELHO:_ Nego. O parlamento:tem
seus direitos, o governo também tem os seus.
i
O SR. D . MANOEL - t: ·possível, Sr. presidente. ~ . ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá outro aparte,·
·<
O SR. D . MANOEL - Não me inter.rompa, Sr. presidente do .con·
selho; eu não posso fazer hoje o que fazia- aqui há três·meses~ ..
OSR. MINISTRO DOS NEGÓCIOS• ESTRANGEIROS.;_ Pode, pode.
O SR; D. -MANOEL - . . . não tenho peito para isso.·.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS- TemJ
O SR. D .. MANQEL- Se supõem que hão de conseguir s~us fins,
enganam-se. Estoü cuidando muito na minha saúde, não grito; não Ie·
vanto a voz, nem posso.
.
Mas dizia eu, .Sr. presidente, que estava maravUhado de ··que a
proposição do. Sr. presidente do conselho recebesse apoiados·nesta
casa. Eu compreendo bem que há circunstâncias em que.·o~governo
pode dizer ao parlamento: "Hoje não posso revelar nada nos,. negócios
diplomáticos. " O governo em regra é obrigado a dar conta de seus
ates, mas pode dizer ~·hei de dar conta em tempo, por ora não,:.porque
pode isso prejudicar o país." Se o Sr. presidente do ·conselho dissesse hoje: "O governp pelo meu órgão não pode revelar esses :·meti·
vos"; bem, eu não insistiria, mesmo acharia que talvez os interesses
do país sofressem grande detrimento com a manifestação desses mo;.
. tivos. Mas dizer-se que o ministro não é obrigado a dar contas .de um
ato de prisão é o mesmo que dizer que um magistrado não é-obrigado
a dar contas quando manda prender. qüalquer indivíduo. Os magistrados, as autoridades policiais têm no código.o direito de mandar prender; mas há alguma autoridade policial·ql!l_e possa dizer que não tem·
direito de dar contas dos seus ates? · .,:
..
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não somos autoridades
policiais.
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'. · ·: O· ~sR.) D,.: MANOEC ~ Pois: o·· governo .pôcle··: mandar prêriciêr<~(J~
zentos .'quátrocentos .; 'mil itares;· e:
·iiíreitó:. de~ 'dizer hestá ~ca~'ª/
- não,'dQ((c~~t~s? ·c. =·.' . ·:. · ~·.· .·.•..· . . >·:::. ·. ~: . : ·.... ' ....-;::·n,·: .;,: ·~~.·~~;
•· ·: ;Sé.isto é•veú·Ciade', se· a-·· proposiÇão é verdadeira, o governo· assim
cômó · mandoU pre'rí'der bi'fico·; ·pOde· rhandár prênd.er' 15, .100 •. 2bb bfi'Ciais; e sê:no parlaménto: houver: uma voz que•peÇa conta~r d'esse f~;.'
to/· também pode dizer:;;, Redusô forrn·étme.nt.e· 'dâr' 1quai~qúe.t· ekpti'(9~;
çõ·es·· a ·este· 'respeito;" ··sênHor~s. · q'úi{::~bsurdâ' ···pH)pó~fÇaoi····· i·· ..•. : . .: :~ ·,
J_·,...· -··,c·:·· '• .. , _ ,!;.
·· . O SR. PRESIDENTE DQ CONSELHO ·~Absurdo' é· isso· qüe esta'
dizendo::
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MANOEl-·...:.. düe'·coriseqüênétaá:aevê'm:fl~ar.d'e.ssa·: p~6~
posição tão absOlUta~ ·como á :que ~caba :de ~ntinci~Ú~ ~os·r~ :::mi.ni'strhda fazenda, presidénfê:~do: corisell1o! P'orqúe •ó gbvérn(): pb:aê·:·.diiêr·::·
"Mail dei faze'r·,.éssas :prisõeS' à títülo. de cOrreÇão. : . ": ~ . ·, · · · _~. ' ...::.·-.:-:: ·
•· .. O ·SR.· 'PRÉSIDEN:TE.DOt~ONSELHO ·_.
· ..E, qJalquer 'depuiadcr:ou
senador pode indiscipHriaf a tfopa, àd\iôgando à: sua' c:âu'sa, 'qú~mdo.
se trata de corrigi~la? : i: : ... ·. . . .. . . . . . r·
. . . ..

o·sR: o.

O SR.· D~ MANOEL•-- E·essa! ·
.
.
· O SR·. PRESIDENTE DO CONSElHO ~· E ess.à) sim· senhor.
o SR: ·o·~· MANOEL·-.· Então eu com o qÜe tenho ·dlto.tenho 'in.;·
disciplinado a tro~â? · ·. ·
·
· : ·.
·
· ·. ·
··
O SR: PRESIDENTE: DO ·CONSELHO - Pode prejudiCar à. disciplina vindo discUtir essas :·prisõés correcionais.
.. .
. ...
O SR. D. MANOEL :..:__ o·ra a issô·
se' respon'de.
O SR~ 'PRESIDEN.TE DO CONSELHO .....:. Nem tem resposta. ·.·
C SR. D. MANOEL ~ É verdàde~ não t~m resposta. ~ .
O SR. PRESIDENTE :.... AtenÇão! ., . .
.
.
.
O SR .. ·D. MANOEL:._····. De manêira que,.se··o governo em vez de
cinco oficiais tivesse . rnandado 'prender ontem: antês' de ontem. Ôu
três anteontem dúziaS':·ae oficiais; entre eles generais ... ·, .
.
b SR. PRESIDENTE·DOCONSELHO ~vá' hizendo qüant.as hipó,;
teses quiser. . · · ' . · ·. · ... ·.
· ::'' ., :: . ·: . . ·: · ..

não

O·SH. D. MANOEL:·_···· · ... eú nãotihha:'di'reitonesta cásadeéxa-'
minar os motivos de· procedimento· tão ·extrà.ordinãrio, e que· pÕé'~éhl
alarma a nação?.~ . ·
··
· '···
~······ .· · ..
· Diga.:me 6 Sen·ad'O:· se à governo ontem· oJ há quatro dias màn~:·
classe prender tenerit8s-ge'18rais·;···brigad.efros, ·~oro~ér~~. ·tenentes-db~;
ronéis, etc., este procedimento ·não poria 'a população 'em alarrria, e
os vapores· cjue partissem ·para o Norte não levariam notícias. atel·ra~doras? Não era ·necessário trariqüHizar ·o país, diz.endo_quais os rnÔti~·
...
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vos por que essas prisões tiveram lugar? Esse ato .do governo: não
in~lica intenções sinistras? Não tem portanto um ~epresentanteda na~
ção ·direito de perguntar quais os motivos desse pro'?edimento?.
Os militares ultimamente presos o foram por causa da pateada
queteve lugar na câmara dos Srs. deputado~·? É este.o motivo? É.de~.
clara r. Sou •justo; digo que. qualquer pessoa que. desse pateada. na
câmara dos. Srs .. deputados, ficaria $Ujeita às. leis ~xistentes; :qual.·
quer paisano, quanto:mais militares ..Se se provar portanto que na. câ-.
mara dos Srs. deput~dos, na ocasião ern que um memb,~o se. levantava para sustentar um' projeto, um ou mais. mflitares de prop~s,ito d.eram pateada,.faltando.assim o respeito devido à. câmara na pessoa de
um de seus membros, é fora de questão que.;os militares que assim,
procederam necessitam de uma correção, e para isto. não era preciso
conselho de guerra, bastava justamente esse meio de.que o governo
lançou mão, mandá-los para uma fortaleza; e se o caso fosse mais grave, sujeitá-los depois ·a um conselho de guerra.
·
Mas, se. este é o verdadeiro motivo pelo qual teve. lugar essas
prisões, por que não o declarais? E vem-se nos dizer que não temºs direito de fazer interpelações a este respeito! O Senado faça o que. quiser; eu continuo a pensar que estou no meu. direito pedindo estas in·
formações. A questão é unicamente de oportunidade.
.
O governo tem obrigação de prestar todas as infor~ações, sem ·
exceção de uma só; mas pode. acontecer que a ocasião impeça que:
. essas informações sejam dadas .. É, como eu disse há pouco, o caso
de alguma negociação com país estrangeiros; é a mesma coisa; as
informações devem ser dadas, a questão é de tempo.
Dizer-se que o governo não tem obrigação de dar informações!
Qual é o governo que tem consciência de seus atos, da justiça que os
preside, e que nega. informações? Isto me faz crer que latet anguis in.
herba; isto me faz crer que neste negócio há protegidos. e nã.o protegi·
·dos. Alguns dos militares que se achavam .na câmara dos Srs~ depu- ·
tados quando lá houve essa história estão presos, apesar do conselh();
e todavia outros não o. foram, e outros que, segundo dizia o;vulgo; mas
falsamente, também tinham. tido parte na .pateada. Eu disse ~ fal~a·
mente - porque o cqnselho de investigação mostrou que .essa acusa~
ção era injusta, pela inquirição que houve, presidida pelo Sr~ brigadeiro comandante do 1.0 corpo de cavalaria lig.eira. ·
Por que se recusa o ·governo a dar informações, lançando mão
desse expediente de que não temos direito de pedir essas informa·
ções? Senhores, podeis fazer o que quis~rdes comigo, porque. estou.
'
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quas·e em,:,unidade,.:e a maioria há de.<apoiar tudo quanto'··o. governo
quiser; há_ de apoiar,. porque é costume das rl'laiorias.ministeriais:irem
de conformidade com o:Jgoverno: .. reconheçam ôs'senhorés qüe deram
apoiados ess~'direito,dc{governó de· não dar esclárecimento·s por~ue
eu contiliuo na minha convicção de. que tenho, direito. de pedir: essas
inform'ações e heLde contidbar a :pedi~las. quand<Lme,:parécer:. se não
qu,iserem dar paciênci~; mas euJaço.o. meu dever.-r;·:.: .. ::::: . •>; >: .::.;:.::
~· . ·Qré3, se11hor.esi-;se ;se,"acr'editar. q~e todos que pedem.: tais :esc la·
recimentos querem acoroÇ~~r desordens, isto trará cons,i,go ,um cre.~ul
tado que ébom;paré3·0·_gov~rno:. nunca se· pedirá:informaç.ões\:::Se vier
o projeto s~bre'.;O~_ Ç?samentos. ~os-:mil,ltaTe~, rjJng~~m se :â.n.irr}ar~ a
comba,tê-lo; ~-···P9r:,·qy,ê? .Para··não .acproço~r: desqrqens!:> : .· •......:.. : .
De maneir.a que. não há r~mé~io s~nãq t{)f'Dar. ó ~XP~di~nte d~~ qu~
já me.lembrei,. e que não sei se tomarei no ano que vem. Pode ser
qÚe tomê;. ·está ai~da em t.~ discussão,· é. projeto .de_:·· c~ja .~tÍHdade
~~·.ocupo·:·:Ainda .não .s~r:~que maisconvérr;, s·e-: conservar-me ~.Úen
cioso.. Jimitan,do~se.ráo. VOtO. simbólico, OU,·S~. COntin~ar a.gastar ,OS
meus pulmõ-es e a.dirnj_nuir:os meus dias devida; fazendo assiin .o gasto aos ·meus adversários .._Como tenho oito. meses' para pensar a este
r'espeito, tenho te~p~- ~suficiente para: tomar ,Üma deliberação, e é
provável que,tome IJrpa .deliberação ac'êáada .e,justa, porque···~ fÚha
de grande meditação. Tah/_ez q~e eu considere isto uma sincera, uma
bem-aventurança; ·aparecer
aqüi
um dia.. ou' ..outro,
ao meio-dia,:.
ler. os
,
.
. .
.
jornais, convérs.ar .c()rri o(ainigos, .e poupo· depois .dizer "tenho mais
que fazer" e ir passear· à rua do Ouvidor. Também pode ser o meio
termo: comparecer.'é retirar-me' às horas marcadas pelo 'regimento,
votar sobre as matêrias'sem dizerpàlàvrà e .ir.'parà' casa entreter-me
com a leitura dos meU~' li~~os; >âté qUe venha o·dia em que eu me
persuada. que dév() volta.r âo:'meu ~ntig'6 estado; isto é,. à ·discussão~
V. Exà ~' sabe de uma máxima· que mais de uma
t~nho ref~·
rido nesta casa; é de um sábio:'," o silêncio 'é o último· protesto d()
homem· de bem".
·
O SR. LIMPO DE ABRELÍ (ministro dos neg6cios
·estrangeiros)'~
.. .
.
.. . .. . .
Sr. presidente, quando vi o nobre senador pelo Rio Grande· do Norte
entrar hoje nesta casa; tive :hnénsa satisfaçã·o·, pÓ·r' julgar: qGe a sua
saúde se achavà . cornpft~tamente rest~pelecida / .. • . '
.
O SR. D·. MANOEL'~ Obrigado:· não está';
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS ~ .. ·. e por
entender também que algum:motivo dé serviço público teria obrigado
o nobre senador a abandonar o sossego do seu lar doméstico~- para
.- ..::·~'·..
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vir 11evantar sua voz na tribuna, voz que há muito tempo~: estávamos
prlv~·dos
de ouvir.
'
:. ·
.
· : .: ·:.(.
'. .
·o..osR. o. MANOEL:::-Oitodias.somen.~e,..
"
....
·.O ·SR. MINISTRO DOS. NEGóCIOS :.ESTRANGEIROS - Assim
.aconteceu: o nob~e senador, cheio de susto pelos boatos que diz
ter ?uvido nestes últimos dias, veio. sab:r ~o go~e.rno d~ S ~ · M.~ ·~
Imperador, se porventura a segurança publica •coma algum pertgo;
e aproveitou a ocasião para· tecer um elogio:: merecido ao nosso 'exér·
cito e armada.
·. · i :
· ·
OSR; D; MANO~L- Sempre te·ci, emtodcis os tempos~
. O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS· ·ESTRANGEIROS ;._ Não :.fo~
ram portanto os sustos do nobre senador qu·é o~nipeli'ram a vir ocüpar
a tribuna do Senado: () nobre senador estava certo de que se:J1l dúvida algumá esses b'oatos eram sem fundamento; mas· o· nobre· se·
nado r queria sosseg~rro país, e· entendeu sem· 'dúvida que' somente
pedindo ele informações ao governo e· dando o goverr10 ·essas infor·
mações, é. que' ·O país. poderia ficar tranquilo, por saher que esses
boatos não tinham. fundamento. É umá. outra. razão pêla. quaf. ~c)ú
obrigado. a dar ao nobre senador novos' agradecimentos ·por ter' tomado a deliberação de vir hoje ao Senado.·
··
.·' ··
.
.
Sr. presidente, não sei ·a que propósito veio 'o elogio qu~ o no·
bre senador fez ao .nosso exército e armada. 'Houve ou tem ha·
vido alguma vez que pusesse êm dúvida no senado ou n~:câmaiâ:·dos
Srs. deputados a adesão qÚe a força pública pres'ta à.s i~stituiçôe~ dÓ
país? Houve alguma voz que tenha posto em dúvida os se~viÇ.os )m~
portantes que o exército e armada têm prestado ao país~ em.tod~s. 'ás
ocasiões em que este sacrifício lhes têm· sido· reclamado? Não :tem
o governo dado provas' sobejas. de que aprecia esses' se~timento's
do exército e da armada, e de que está certo de que, apesar de
dos os meios de sedução e agitação que se possa pôr ,eiTl prática,
esses meios encontrarão sempre uma resistêncià .. incrível na
obediência e disciplina do nosso exército e armada. (Apoiados.•l,'. ,
- Esteja certo o nobre. senador ...
O SR . D. MANOEL - Estou certíssimo. . .
O SR .. MINISTRO. DOS NEGÓCH)S .EST.RAN.GEIROS .-· ..•. : de
que o governo confia tanto nesses sentimentos da força pública que
está convencidíssimo ...
O SR. D. MANOEL- .Também eu.
O SR. MINISTRO. DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - . . . de
1

to·
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que .ela .há de_ repe,li.r tO~IJS:.~s.s~s ryteio~ de_ ~git~wãor t.odos es~es
estratagemas. de sedução .qqe. se.. qu_ere,rtj empreg~r>R~r.a~;de~viar-•,a · ·
f~rça pÚblica:. d~·s princ!pj~s-~. q~~-.~~~~ ,tem . in~a,riav~tm~n_te. $eguido.,'
(Apoiados.)
. .
. . · ~- .. ,
.
. ·:n:. , . . ,..
· Ning~ém mais do que a força púbUca sabe qu_~: .n~_o_; deve ~.la
confiar. e.rn~ estr~n~ei.rq~ \.gue.:_se, :~m_pregarn p~r_a ·.cl<?.SITJ~raJJ.~-~71~, e pa•
ra ·depois lhe dar, ,a ,recompensa. do que·. ela; foi_yítirn~:r,, inã(): há ainda
mui~os'aQOS. (A~oi~~~s~l: ... : . ;,, · . ·. ··:. :!,: -· ~<·· ~~
- .· .O ·sR. ,D. MANOEL -~Apoiado:. ninguém ~~be.rn~lhor.d~ssas.
cousas do que\/. $~a:; .cá 'c·on~emp.~~~~éç', com(): e.~:~:;.~"··' ·; ~-· . '.··. ".
_ O SR. MINIS.TRÇ> PO.~ ~E9~~1Q9.,·ESTRAN9ê~IRQ$:-.-:- -Sendo
isto uma verdade. •.. me. par-ece .que:· n~() J?IJS~? d~~qobrir_:~:::r~~ão :POr
que, t.ão exte.mpo'ràne'arnenteí v,ei~ ·. (). nopre :sena.~or,Jeva,f)tar.. hoje a
sua voz
tribuna, parafaz~r a exposição qu_e. ªça!:>.élJ11.0~~de ouyir~ .··
É ·ce-rto qÚe ·há poucos dias t~ye lugar . . él. prisªo:d.e alguns militares. o nobr~ 'senador'. pergu~tou
gov.erno. qljal o 'motivo por que
'essa medida 'se .tinha realizado e.. o
pre~idente: . clo c·ons~lho respondéu"que ·~. g'ove~llO não ·~e j~lgava ~.~~.. Ob~igaÇª.<}::~.e.- d~~ -~Xplica~
çõe~ sobre prisões de niilitar;e~ q~~ tinham sido n1.eu?mepte discipli·
nare's. o nobre senador entende que o gov~rno :eleve: ,<:f_ar-·. explicações sobre todos os fatos _q~e pr~ticar; mas _eu peço:~ licença. para
dizer, que se porventura .a disCiplina do ~xér.cito;:-:~stiver•todos os
dias· em discussão .nas. câmaras ·legislativa~, não;-poçler~ .haver -,disciplina possível, ·a insub~rdinação seg~ir·se·á · . i~evitave-lmente ~

.' . :;: : .
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(Apoiados.)
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O nobre senador figurou uma-hipótese e~eu;figuro outra'.: Se por·ventura o governo tiver de d~r- a:•. razão por qu~.:l!m ,~lferesJoi condu~
zido à prisão, ou p~rque urn:t~.n~f1te so,freú taLpe~a(o~,qu.e ·s·erá da
disciplina do exército?. É.,porianto para mim evid_en.t~:;que há- objetos
sobre Os. quais não se .. ''·•'.
.pode, sem
grave prejuízp:dq:~ser:viço·públicoj
,....
obrigar o governo a dar explicações.
.~. ". · ·· · ·
. O nobre senador se refer-iu a uma ordem do~:dia· expedida' pelo.
quartel-general, na qual ~~.·. Cle,cla-rou que os m.ilitares, cujos nomes
são mencionados nessa ord~m do dia, não tinham; tomado~ parte em
uma assuada que ho1Jv.e na .:d~-~ara dos ~rs .. deputados.; Pergunto ao
nob~e senador, se porventur,a éle.tem conhecitjle_nto; de .que, alguns
desses militares, cujos 'nom~'s são ·menciof1ados nesta .ordem-do dia~
foss_em presos: creio que não ... Mas ainda. quançlo, al.gum,.desses mi·
iita'r.es:
fosse preso, não pod.eria ter sido. por motivo:alheio
ao acon.;."· .
.
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tecimento em virtude do qm~l se procedeu a um conselho de investigação? Creio que sim; e que o governo não podia aceder
convite
do nobre senador, para vir aqui ex'plicar ·a· razão, o motivo por qüe
essa prisão tinha sido feita, uma vez· que esse motivo fosse' mera·
mente disciplinar.
Entendo que -por esta maneira tenho contrariado a hipótese que
o nobre senador' figurou. Disse ele: .. Se pónientura se prendesse
1oo ou 200 oficiais, se nesta medida fossem compreendidos ·muitos
()ficiais·generais, não teria um membro d'o ·corpo legislativo direito
de interpelar o governo sobre tais fatos?" D!go' que sim, porque·::ne~·
tas circunstâncias ·era evidente que a segurança pública corria i mi·
nente risco; e,·. então não .se pode . negàr. néste. caso a .um membro
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das câmaras o direito de intervir, fim de 'ter explicações ~'o~re·o
estado da segurança pública. Mas não se deu a hipótese q~e . ~ no~
bre senador figurou; houve apenas uma ou outra prisão disciplinar:
e é nestas circunstâncias que sustento ·a opin,ão emitida pelo nobre
presidente do conselho de ministros, isto é,' que ·o gover~o 'não é
obrigado a satisfazer semelhantes interpelações.
Sr. presidente, o nobre. senador. declarou-se advogado e defen·
sor da classe militar ...
O SR. D. MANOEL ~ Fui se'mpre.
.
·O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS .- Não du·
vido que o seja; mas também são defélis·ores e advogados da classe
militar todos os membros do Senadó. (Apoiados.)
·
O SR. D. MANOEL - Não o ne·guei.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Também
sou defensor e advogad~ da classe militar, onde tenho dois filhos
que são oficiais. Sou menos suspeito para com a classe militar do
que o nobre senador; porque, além dos motivos. que ele telTI :para
defender essa classe, eu tenho um outro motivo que~o nobre sena·
dor não pode alegar.
·
- Por esta ocasião quis o nobre senador ·declarar-se ·antecipada·
mente contra um projeto de lei que fof apresetitado na câmara dos
Srs. deputados, -regulando o casamento· dos militares. ~Permita. o
Senado que eu declare também pela minha parte que adoto as bases
desse projeto, .. e entendo que aqueles .que sustentam a sua doutrina
têm por fim proteger a classe militar. (Apoiados.)
Tem-se procurado transviar a opinião pública, tem·se procurado indicar que o projeto tem por fim vedar o casamento dos militares.
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Não acredito que esta opinião tenha achado eco al.gum em. uma classe
que se ,distingue pela: sua. inteligência; :e ·não ·Creio: que militares do~
tados de inteligência, se .se derem ao exame desse projeto, ·deixem
de reconhecer que ele tem por. fim melhorar :a sua condição,. protegê~
los em um dos assuntos mais importantes da vi dá do· homem, qual
é o casamento. ·. :.. ·
\.
· O SR. D. · MANOEL - Mas os amigos do governo têm combati~
do muito. esse projeto .ha outra câmara ...
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS ~ Eu não
me anteciparia a .emitir minha opinião sobre, ·esse projeto, se por·
ventura o nobre senador tão inoportunamente. não quisesse pela
sua parte declarar-se já como um dos opositores a es~e projeto; .. ·
O SR. D .. MANOEL -.. . Já ·me declarei ~há· mais tempo. ·
· O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTHANGEIROS - . ; . supondo que por este modo ele advoga .os interesses da classe militar,
que advoga mesmo as tendências dessa· classe que ele julga opostas ao pràjeto que se discute .na outra câmara;· Tenho como certo
que a classe ·militar não é oposta a esse projeto nem pode sê-lo.
O SR. D. MANOEL - Tenho minhas idéias, não me importo
com as dos outros.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Algumas
pessoas têm transviado a opinião pública ...
O. SR .. D .. MANO EL __; Amigos do governo. .
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - ; .. tem
querido persuadi-la que esse projeto fere os interesses e as afeições
dos militares ...
O SR. D. MANOEL - Não é por aí que eu vou.·.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - ; . . mas
'stou persuadido que mesmo atualmente essa direção que· os agitadores têm querido dar à opinião pública está quase com'()letamente
desvanecida, e que os militares,· nos quais dominam .sem dúvida\o
estudo e a.inteligênc!a, já estão bem convencidos de que o projeto
não tem semelhante fim; tem pelo. contrário por·:objéto melhorar e
proteger a condição dos militares.
r
·· ·
O SR. D. MANOEL -.Mas. não passa este ano por cautela.
O SR. MINISTRO~DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS -· Voto por
conseqüência contra: o requerimento'··· apresentado pelo n·obre se~

nadar.
O SR. D. MANOEL -

·

~

Muito se admirou o nobre ministro· dos
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negócios estrangeiros. de .que eu hoje advogasse a causa dos militares, quando, desde que tomei assento no corpo legislativo, isto é,
há 1.1 para 12 anos,. tenho sido constante advogado dessa classe, e
não neguei que ela tenha. tido sempre nas câmaras. o melhor acolhimento, e com razão.
Ora, se eu em todos os tempos tenho advogado a causa dos militares tanto de terra como de mar, se no ano passado e nos outros
tenho aqui mandado emendas consignando a doutrina que se acha no
art. 1.0 do projeto a qUe se referiu o nob.ré ministro :dos negócios
estrangeiros, que admiração deve causar o :ei.r~ hoje repetir o que
muitas vezes tenho dito,em ambas as câmaras? Como é que o nobre
ministro ficou maravilhado, estupefato de que eu hoje erguesse a
voz em favor dessa classe? O mais que se podia •dizer era que. repito os meus elogios, advogo por mais de uma vez a classe dos mili·
tares; mas admirar-se disto, senhores?
E até, ·o que é mais, Sr. presidente; o nobre ministro, por ter
seus filhos militares supôs-se menos suspeito do que· eu.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Apoiado,
posso·· supor-me.
O SR. D. MANOEL - Mas supôs uma cousa inexata.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRAN·GEIROS - É mais
do que se eu fosse militar.
O SR. D. MANOEL - Pois quais são os motivos que· nos di ri·
gem nesse interesse que temos pela classe militar? São: 1.0 , a gratidão pelos serviços prestados; 2.0 , a consciência que temos de que
nessas duas classes repousa principalmente a ordem pública, porque
essas duas classes em todos os tempos têm dado as mais sobejas e
evidentes provas de seu amor às instituições que juramos e: à or·
dem pública. Ora, pergunto eu, se estes são os motivos de interesse
que nós tomamos por essa classe, por que há de o nobre ministro tomar mais interesse do que eu? Só pelo fato de. ter nela dois filhos?
Isso é razão tão pequena, tão pouco ponderosa, que desaparece em
vista destes dois grandes motivos que acabo de apontar para justifi·
car o nosso interesse por essas duas classes. Demais, o interesse
do nobre ministro seria só pelo exército por esse motivo, pois não
me consta que tenha filho algum na marinha; então devia
repartir e dizer: "Pela marinha tomamos igual interesse, pelo exército tomo mais porque tenho nele dois filhos." Assim poderia ter mais
um motivo, mas declarar-se menos suspeito do que eu!
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O SR. MINISTRO. oos~:NEGóCIOS ESTRANGEIROS·- .Estou per·
suadidodisso.. ; . . . .•
i.'; .
. ,· :, ·: :.~ ~.r::-;,· c\ ·:,!.:, : :.:·: .
o SR. D. : MANOEL -!;:Esteja; mas. permita.. 'i.que ~eu esteja do
contrário.
·· ·
··
. .. . ·· ·. .·: .
Agora, Sr.· presidente~· perguntarei eu,·.quando~os :jor.nais, ..quando
um jornal acreditado~;diz que ·co'rremcestes~: boatos 2a.cque. me: referi;
quando em todos os círculos não se .fala emco.utfa::êousa>; :~ ~r ::· '· ..
. ~. · O .SR; MINISTRO :DOS NEGóCIOS ESTRANGEI.R0S.~ Já.:passou.
(J SR :>o. MANOEL:·~·:, ;:~ · q~ando: em·todós1os 'círculos.:: não se
fala. em, outra· coisan que: muito ·:era· que:.tim. senador: que.· quer. ver.. o
país tranqüllo, ·que quer ver esses boatos todos·>tançados ,por terra
por meio de declaraÇões:·oticiáis, :,pórque é. ã mélliór:tmáríeira;:de responder, é a declaraÇão oficial do· governo; :digo, porque: se admira•: 'o
nobre ministro que.eu hoje· interpelasse o governó.à'tal respeito, quando ·comece.i por'declarar,que esses:.:boatos·~eram irifunâáâós .para: mim?
Eu nao receio nada pela ordem pública, estou persuadido .que, sejam
quais .forem os desatinos, os: desvarios 'âo-miriistério~ a:.:ordém~.públi·
ca;:não há de·sofrer.; . porquetem.os:em qúem·coiifiár;: porque. nó dia em
que for necessário que os ministros sejam demitidos hão de sê· lo.
Mas quando se fala não só em cinco prisõés,: mâs ê:m maior nú·
mero' ·~o que ninguém sabia corri:·' certeza, porque·;·riãô=êstava declara·
do oficialmente a que número tinham chegado, .quarido'(sEf• ~ão razões
que na verdade um pouco.ofuscam o brilho da dasse"·militar, não convinha:>ao governo dizer: "As razões são fúteiS'.~ ·a.'Clásse militar não
praticou um só! ato que a desonrasse, os boato·s>são infundados?"
...·:E para que se nos véio falar aqui em agitadores?:Quem("são os agi·
tador~s? Será, a câmara· dos deputados, por:: esses-''di'scursos ·fortes,
enérgicos, que ali se têm: preferido contra esse projeto'-;a qUe me re·
feritSe.ráesta a paga que o ministério dáno:fim·d~sessãô·-a-essapor
ção: de:·bras'ileiros. distintos que. têm. até .. hoje s·ustentad(t:o.governo,
dando todas as provas de confiança ·e de consideraçao; ·Só porque en;. ·
tendeu que. em üm 'projeto se devia separar do rnirilstéHo, cómbaten·
do o mesmo em face do Sr. ministro da guerra?''Oue . injúria. à câmara
dos. deputados! '.
· . .:·
. -· : ·.•
· ·
• O..SR. MINISTRO DOS>NEGóCIOS':ESTRANGEIROS--.... V, .Exa·.
sabe a quem me refiro.
.... ·
·.... ;.·.
:· , ': ; .: ..
O SR. O..·MANOEL~V;.Exa. fala daqlieles·~qüe.têm c'ombatido
esse projeto que tem transviado a opinião pública, que tem entendido
que fere os sentimentos,· o coração . dos militares~
. ·::
··
,l

:: ::.·; ...

:·

(
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O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Não me
refiro aos discursos proferidos na câmara dos deputados. · · ·
O SR. D. MANOEL ~ Bom ·é que faça esta declaração.
Ora, Sr. presidente, eu decerto não atacaria o projeto por esse
lado; têm uns cinco ou seis lados pelos quais há de não ser vulnerado,
há de ser morto; Emorto já ele está. Por que o retiraram? Pois, senha·
res, um projeto tão . importante...
'
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Quem .retirou o projeto?
O SR. D. MANOEL - . . . um projeto quê não é mais do que o
cumprimen~o. a execução das palavras solenes proferidas. pelo trono
na fala da abertura? ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -Também a reforma·judiciá·
ria foi recomendada na fala da abertura.
O SR. D. MANOEL - Essa é uma miséria. ..
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Miséria é isso· .. que: está
dizendo.
O SR. D. MANOEL - Dizem .os seus amigos.
· .':.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Nenhum deles; os meus
inimigos.
O SR. ·O. MANOEL - São os· seus amigos que o dizem.. ·
O SR. PRESIDENTE DO ·coNSELHO __;. Ah! O Sr. conhece os
meus amigos melhordo que eu?
O SR. PRESIDENTE- Não posso permitir· a discussão em diálogo.
O SR . D. MANOEL - Esse projeto dizia eu; tem sido atacado
na câmara pei{)S amigos mais dedicados do ministério, por homens
que têm dado todas as provas de consideração e de confiança. Pois,
senhores, a imprensa tem transcrito trechos dos discursos desses
deputados, nos círculos repetem-se os trechos desses discursos, logo
esses deputados são causa da agitação, logo a eles se refere a censura do Sr~ ministro. Ora, isto. pode se ouvir? Os amigos dedicados do
governo chamados agitadores?
·
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - V. Exa.
sabe a quem eu me ·referi . .
O SR. O. MANOEL- V. Exa. referiu-se em geral a todos ... se
se refere especialmente a alguém, tenho. a boca c·alada. Todos que
atacam o projeto são agitadores ...
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Não disse tal..
0\SR. D. MANOEL- ... todos procuraram -mostrar que o pro884

jeto .fere os .interesses da·classe militar são::.agitadores, .disse o sr~··,
ministro.
··
··
.. o .sR~.· PRESIDENTE~ A discussão deve ·versár ·sobre :o:. reque·
rimento.
. ... ·. ·::.·
/·
O SR. D. MANOEL__;,V. ·EXa .. verá.a ligação:~:;.~ · ·
o SR. PRESIDENTE..;.;.; Assim. s'em:pre haveráJf.igaÇão e·. nunca· se:
discutirão as matérias em discussão.
·· :
···
'Q.SR~ o~· MANGEL ~··ÂgÔra pergunto eu,:
desses :Srs,· ofi•
ciais que estão presos não se achava na câmara na ocasião da as·
suada?
•· ·
··
· ·. · ·

um

O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS·ESTRANGEIROs:·~
V. Exa. o·
........ ... ..
dirá.
··
'·'·
·· ··
,

. ó SFt

,•

D: MANOÊL ~·Só se é outro·. :Na câmar~ havia u~: oficial

filho de um oficial general; o Sr. Plutentel. Ora, e~~e .senhor não· es;. .
tá preso.?·
·
O SR .. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS- V. Exa.
o dirá.
O SR. D. MANOEL ~ Eu pergunto, ouvi dizer que estava preso,
q'ue era .esse ~nesmo que..se achava na câmara dos :deputados na oca·
sião da 'pateada, a que o conselho declar.ou que ~ão tin'hà pàrte nesse.
acontecimento.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS - Pois eu
creio que não.
O SR. D. MANO E~-.· Eu estou pedindo informações, não .sei.:com
certeza. .. Mas o que é .fora.de
é-· que se· as prisões.·. que se .fize·
. . . dúvida
.
ram foram por motivos.cor~ecionais, bastava ao governo declarar isto,
que .esses oficiais delinqíiiram contra a disciplina, que portanto o .go·
ve.rno ou. seus. superiores. entender~m que eles. d~viam sofrer .urn~
pena correcional. Entr,etanto o nobr~ ministro dos negQcios. estran·
gei.ros, que conheceu -perfeitar;nente o ~llcance da proposição do .seu
colega, que nestes casos. não te.m o goyerno obrigação.:de dar i.nfor·
mações, disse: "quando se .der o caso figurado pelo Sr. senador sim";
mas o que isto prova é que não ·há ato nenhum em q~e o governo pos·
sa cometer abuso ou crime, .em-· que um repre.sentante da nação não
possa exigir sobre ele informações. "~l:fponha-se que p governo perse_gue por acinte um oficiaLdq exército, aliás homem .digno, cujo com·
portamento é atestado por . todos; quando um .representante da nação
vê isto não pode perguntar por que motivo as persegue- . esse oficial
'
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cujo comportamento é atestado pela sua fé. de ofício, por seus supe·
riores?
'
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO..:... E o senhor está.neste caso?
O SR. D. MANOEL - Eu estou mostrando os resultados que· se:
seguem necessariamente da proposição de -S.: Exa. se. fosse. verda·
deira, proposição que foi contraditada pelo sr.; . ·. ministro dos negócios estrangeiros.
. .... ,·.
.. .
....
. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO.~ Nªo a pronunciei dessa
maneira.
O SR. D. MANOEL - Ele é que respondeu.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO 7 ·_Não r~spondeu tal..
O SR. D. MANOEL- V. Exa. estava presente?
O. SR. PRESIDI;NTE DO CONSEL~O ~ ~im, senho~, ouvi~ muito
bem.
.
,
o SR. D. MANOEL -· Eu vi-o passeando ali por fora, julgÚei que
não tinha ouvido. É verdade que. eJe hoje se exprimiu com voz altà e
sonora, tem razão. Mas o que é fora de dúvida é que o governo quer
privar-nos de pedir qualquer esclarecimento, e .eu não estou dis~l()sto
a consentir nisso·. Como, Sr. presidente, o negócio estádiscutido, como
felizmente a classe· militar, segundo discÚr~o do nobre ministro dos
negócios estrangeiros, não tem parte em coisa alguma que a de~on~
re ...
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS .ESTRANGEIROS ~ Ninguém
duvidou disso.
O SR. D. MANOEL- Mas as prisões fizeram com que o povo
acreditasse; juhtos~à mim estão pessoas que·farnbém nada sabiam com
certeza a este respeito. O que eu queria 'éra saber oficialmente. Ho~ ·
je a classe militar tem mais um testemunho d~fque o governo não<sus·
peita nada dela, de que lhe não irroga essa inJúria, que· àlguns pode·
rão ter irrogado, sem o menor fundamento: o gov~rno assevera que é
nessa classe respeitável que a nação encontra~·sempre a defesa cons·
tante das nossas instituições, e corri elas a:da ordem pública.
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS -:·Ninguém
diz nada de novo.
O SR. D. MANOEL - Estou persuadido mesmo que, sejarn quais
forem os desvarios do ministério. . . ·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E sejam quais forem· os
esforços dos agitadores e anarquistas, hão de ser· inúteis.
O SR. D. MANOEL - Pois bem. A classe militar há de cumprir

o

886

o seu. dever;. Nós temos na constituição o. remédio, :lá. está. o ·poder.·
competente quando entender que~ o mi)1istér.ió IJ~o· n:terece:.a ccinfian·;
ça da nação.;.. ; :·
,. .
. ·, . ,
· :. ·
o' sR. .PRESIDENTE DO CONSELHO;- Que·:não faz caso dos :es~
forços ·dos. agitadores.
O SR .. D.. MANOEL -. Quem são?... ···... . . ..
. ·. · .·....
o SR. ·P~ESIDENTE DO .cÇ)N~ELHq ·~\i. E,xa. poderá: exp~~cªr ...
O SR. ,PRESIDENTE - A discussão assim não pode continuar.
O SR. D. MANOEL - Serei 13u? Eu. agitador? E agora que ando
sabe Deus como, que ando mais para a cova .do que para outra cousa.
O SR. PRESIDENTE··DO CONSELHO:~ Oh!
O SR. D. MANOEL ~ Eu~ é .que sinto~ meus senadores.: Oxalá
que isso fosse .verdade: Deus permita que esse riso do nobre ministro seja uma prova de que eu com· efeito tenho saúde.· ·
O SR .. PRESIDENTE DO CONSELHO ·-·Eu. estou na persuasão. de
que V. Exa. nunca gozou mais perf~ita saú.de. (~isadas.)
O SR. D. MANOEL ·-. Isso sã.o os seus; bon's desejo_s; V. Exa. ,
nisso prova que me vê sempre com . bo~s :olhos,. ·qyando . um homem·
olha com bons olhos para outro, qUe parece-lhe .bonito ainda que feio
seja, gordo ainda que esteja magro,. sa~io pos~o que se acha.doente.
Bom é que o nobre ministro diga)sto; creio que também se cura ,pela
homeopatia.
·(
. .. · ·
.
·
"

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ~ Eu só me curo com. dieta.
O SR. D. MANOEL- Pois. foi o que me vale.~, .foram. os _vidri4,;
nhos, tomei algumas ovas de aranha. que me fizeram um ~enefício
imenso.
O SR. PRESIDENTE- Mas vamos à rr,ta~éria. ·(a.isadas.) ...· ..
O SR. D. MANOEL - Isto. foi só ~ra responder ao ·Sr. presi·
dente do conselho,
.. · . , . .
Concluo dizendo que ·estou satisfeito .com as ;declarações do no·
bre ministro dos negócios estrangeiros; Vindiquei os foros da classe militar. O país vai ficar tranqüilo amanhã,. ou depois .. Esses homens; ·
que ousam manchar a classe militar,. atribuihdo·llie projetes q'ue. a·
desdouram, vão ficar desmentidos principalmente :.pelo nobre ministro dos negócios estrangeiros. Logo;..foi.· boa a :Qiscussão ~ · ·
O SR. MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS- Se V.. Exa.
não vem cá hoje estava tudq perdido. (Ris~das~)
O SR. D. MANOEL ~ Eu :vim pri~cipálmente para ouvir . o nobre
ministro, porque quando se passam. alguns dias sem o ouvir, fico com
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uma saudade imensa. ·E mesmo, a dizer a verdade, não posso pelo regimento ficar em casa quando a minha saúde vai melhor,· quando a
tosse me abandonou· de todo. Agora vindo ao Senado tenho o prazer
de ouvir como hoje o Sr. ministro, dou por bem.·empregado o meu
tempo.
Não havendo mais quem peça a palavra julga-se discutido o re·
querimento, e posto à v_otação ~ rejeitado. ·
.

· ORDEM DO DIA· •
É aprovada em 3.8 discussão, e remete-se·

à sanção imperial, a

proposição v_inda da câl')'lara dos deputados aprovando a· aposentadoria concedida ao desembargador Pedro Rodrigues Fernandes Chaves. ·
Entra em 3.11 discussão a que aprova a aposentadoria· concedida
ao bacharel· Luiz Paulino da Costa Lobo. ·
O SR. D. MANOEL- Eu podia invocar em favor deste meu antigo
condiscípulo que se acha cego a autoridade dos Srs. ministros da fazenda e de estrangeiros, os quais se acham assinados em urn parecer
da seção do conselho de estado dos negócios da justiça.·.·
O SR~ LOPES GAMA - De que eu fui relatór.
O SR. D. MANOEL - Não me lembrava agora de V. Exa.; ·sô
dos senhores que estão hoje no governo. Essa seção deu urri parecer
favorável a este bacharel, até foi de opinião que ele tivesse a aposentadoria ao mesmo sentido em que foi concedida ao Sr. juiz de
direito Souza Martins, se me não engano. Há muito tempo que não
leio os papéis. Eu supus portanto que tendo o governo mandado consultar a seção de .justiça, e tendo esta dado um parecer tão favorável
a esse infeliz brasileiro, que por alguns anos ocupou lugares de juiz
de direito, e que cegou no serviço público, o ·governo tivesse melhorado. a aposentaddria desse magistrado. Mas melhorou-a só em mais
10% por mês. Ao Sr. Souza Martins concedeu. mui justamente o ordenado de 1.600%, e ao Sr. Luiz Paulino concedeu-lhe 720%; 600% já
ele tinha de pensão, deu-lhe agora mais 120% para assim formar a
aposentadoria com o ordenado de 720$.
Ora, diga-me V. Exa. e o senado, o que há de fazer um homem
cego e sem fortuna com 720$? Por que é que o nobre ministros da justiça, que era o Sr. Barbosa, não atendeu ao parecer luminoso da seção
do conselho Je estado? Por que não viu as razões ponderosas ell1 que
esse parecer se fundava? Por que pelo menos não atendeu à aqüid.ade,
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se não à justiça, quando já tinha atendido ao Sr. Souza Martins, dandolhe o ordenado por inteiro?
Eu desejaria que se o governo pudesse melhorasse a sorte deste
infeliz. Foi meu condiscípulo, vivi· com ele em muita intimidade durante_ o tempo que cursamos as mesmas aulas. Não ·há quem ignore
as circunstâncias desgraçadas desse bacharel; o nobre senador o
Sr. Mello e Mattos, creio que as conhece_ mui particularmente. Por que
não se lhe há de melhorar a sorte, dar-lhe o ordenado de juiz de di·
rei to que é 1:4QQ$? Está :y~lh(),. a.capJ~ld~ e .çegp, J~.o.uco pode viver;
não seria isso\í'ri{ ato, hãH·:·tu9o:::de·;~urila Ws.tiça; :rliás: de eqüidade?
.Não reprovo, P.~lo...c.ontrár.i.o..,.ac.IJO.. r;m.ri.to
ju_f3tP _o, ~~to :.praticado com·
;,.''->t .• .
o Sr. Souza Martins; o que sinto é que ele esteja privado de nos
pr.e.~t~r. ~~r\fix():·; ~ ,~11J 1 -~bx~sil~!r:o ~:,que... n~.~--: J.a~_ 6·mu!ta.:; ~o,nra pe.la. sua
ilustração, pelos .seus .trabalhos,,.discursos.,: .etc ..•..:.-: .··· ::·· ..•. .: .. ·.
Achava. po~t·~-~to·- de, eqÍ.Úd~d~:~~_q'u~:!o·-:·tio~.~~~~:,.pr.~Úcasse.cmm o
bacharel de cuja aposentadoria se trata, o mesmo que com o Sr. Souz_a Martins. Não digq mais nada.:~pa:ra:.nã·o demorar a discussão, mas
peço aos Srs. ministros que assinaram o parecer que procurem, se
puderem; como ;·podei-n.~:.dar :melhoramento·~ a esse :infeliz :magistrado.
Eu creio que o: governo ·pode -hoje :expedir ·um ·novo ~decreto elevando
a aposentadoria a ·t:400$:' ·os-:Srs~;:~conselheiros;·de: estado :.que· assinaram o pàrecer -e·:que ::sãó -hoje ministros,.. estão niuito habilitados
para i n·tormar o ·sr·: iministro da:·jlistiça para'.• que possa: ter· lugar.. essa
nova graça . · ·. :::)~::;::·.:<: · .: · ·>·:::... . · ·
·., ........ ' · :_:_~ .
:.Não·::havendo··::;mais· :quem: peça·· a·· palavra:· é posta ·a resolução ·à
votaç·ão :e :aprovada"' para· 's·er remetida. ~-à sanção. : :. ·· .. ,
É ·aprovada'· a:: res·oh.ição que :aprova a·. apósentador.ia·'~concedida
éW'júiz:de:'direito:.Joa~qiJim José Pacheco. lgualmenter::outra autorizando
o governo· a: 'conceder :às companhfas'.:Anglo:Brasilefra,J::uso-Brasileira,
e'a· outras~ qúaisquer:~·qmr·s·e rapreáentem: eni' idênti.cas·.circunstâncias,
os·mesm·os• favores· concedidos:~à ::reaDcomp·anhia'.do:'Sotithaníptcin;·
Segue-se a 1.a discussão do projetcvdo senado abrindo-ao .governo
um-crédito~ :de.·1 o.·OOO.:bOO$-parao fim::: de· endossar:: títulos· de:<renda
que fore'm:·emitidos'·por~asso'ciações':de .proprJ~dade rústica::: .. ····
Fica adiada -.por não haver: número. para ~"sé votàrr :e.~ o.' Sr;; presi~
dente dá para ··a:.ordem do dia 1t o· res-~,o das :.mat~rias; da:das•; e-: mais
a 3.a discussão :;da pr.oposição :da câmara :dos·~:depütados rapr'ovando.a
apose·ntadoria.-.dó juiz de dir:eito :Franciséo de Souza MartinS;':::r:~.:. :. 2:
.. Levanta-se .. a· sessão à· 1:hora·· da tarde.:-: -.:.
· .. >:. :•::· :) •·· . :··:
,_,~.....
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SESSÃO EM 11 DE SETEMBRÓ .DE 18~4
Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda
Às 10 horas e três quatros, reunidÓ número suficiente de Srs.
senadores, abre-se a sessão, lê-se e aprova-se ~ ata de 9.
O SR. 1. 0 -SECRETARIO dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
tJm ofício do Sr. ministro dos negócios do império, comunicando
que S. M. o Imperador recebe a .deputação que tem de ·pedir o dia,
hora e lugar para o encerramento da assembléia ~eral, no· dia de hoje,
à 1 hora da tarde, no paço da cidade. --- Fica ·o •senado inteirado.·
Dois ofícios do secretário da câmara dos deputados comunicando
que aquela câmara adotou a emenda do senado à proposlção ali .ini:ciada, autorizando o governo a conceder carta de naturalização de
cidadão· brasileiro a Manoel Francisco· Ribeiro de. 'Abreu e· outros, ·e
adotando as proposições do senado que declaram: a 1.a,. que na venda
dos bens e terras da capela do ltambé na província de Pernambuco
pode o governo afrontar aos. indivíduos que se acham de. posse dos
ditos bens e terras; e a 2.a, que autoriza o go\(erno para reformar as
secretarias de estado dos negócios ·.do império, justiça, e .estrangei~
ros, etc. - Fica o senado inteirado.
· Quatro ofícios do. ministro dos negócios do império acompanhan·
do os autógrafos sancionados das resoluções da assembléia geral:
declarando que Luiz Gomes da Cunha tem direito à. pensão aprovada -~m 19 de. agosto de 1852, desde o dia 2 de dezembro de 1839.;
aprovando a pensão concedida à viscondessa da Luguna; aprovando
a jubilação concedida ao Dr. Antonio Maria de Miranda e Castro
no lugar de lente substituto da faculdade de medicina desta corte;
aprovando a pensão concedida à viscondessa da Laguna; aprovando
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província de S .. Pedro Manoel Adolpho:-Charão, ao 1~0 :tenénte:grà·
duado da armada Antonio José Pereira Leal, e a D. Maria Felippa :de
Assis~ ~ Fica o senado inteirado; e. manda que s'é pafticip·e:·à outra
câmara.
·, ·
. .
·Outro do' secretário da câmara. :dos deputados ·aconip·anhàrido o
seguinte·::.'··
:·. · ·: ... ·! ·
· .:.· ' . ·' • • · · ·
·. ·· ::-:
"Emendas feitas e aprovadas. pela c&mara do~f dépütados à pro·
postà do poder executivo de 12 ·~de >agosto' de: 1'853; que~· autoriza o
gove·rno a: pagar as presas·das :güerras da indepéhdê'ncia e·· do.· Rio
da Prata:
·
:,: ·.·
"Acreséente~se ·no lugar '·competente:
"A ãssembléia geral legfslàtlva· decreta:
·
0
"Art. 1.0 § 1. Em lugar das palavras- 1,10~.=~98,972.- digase 2 624:000$.
· ··
·
·
·
Suprima-se as palav~as - prestadas· por ele as contas.
de sua c'omissão .
... ~'.Art,. 2. 0 (aditivo) t o gbyer.nó• autorizadcf fazer ·qú:alqúer operaçãod{crédito que julgar ·m~rs :conveniente para'hav~:r a quantia
cornquê' verifique o pagamento dé que trata o árt. 10o, quando p~la
renda ordinária não o possa fazer.
'" · ·· ... ·· ·
"§ 4.0

,

!'

I

'

-·,

·',

,, ,

'

.

'

:

.••

'

á

"O art. 2. 0 passa a ser 3.0
"Paço.da câmara dos deputados, em 9 de setembro .de .1854. Visconde ·de Baependi, presidente •-··. Francisco .de Pa~la Cândido, 1.0
secretário.-. Francisco Xavier Paes. Barreto, 2.0 secretário."
O SR. JOBIM declara que a resposta que S. M. I. se dignará
dar à deputação do senado que no dia 7 o fora felicitar pelo aniver:;ário da independência, não é exatamente aquela que veio no Jornal do
Commercio, e sim a seguinte: "As congratulações que me dirige o
senado são-me sempre muito agradáveis, e ainda mais quando elas
recordam um dia de tanta glória para a nação brasileira e para meu
augusto pai."
'
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ORDEM DO DIA
É aprovada em 3.a discussão para ser remetida

à sanção impe·

rial a proposição vinda da câmara dos deputados aprovandry a aposentadoria ao juiz de direito Francisco de Souza f\{1artins.
Segue-se a 1.a discussão da proposição do senado abrindo no
governo um crédito de 1O mil contos de ré is, para o fim de endossar
891

títulos de renda que forem emitidos por associações de propriedade
rústica.
••
O SR. MONTEZUMA manda à mesa o seguinte requerimento, que
é apoiado e aprovado.
"Requeiro que o projeto seja remetido à comissão de, .fazenda
para dar sobre ele o seu parecer. Paço do senado, 11 de setembro de

1854. -

Montezuma."

Tem lugar a 1.a discussão da proposição do senado autorizando
o governo a promover a incorporação de companhias .Para a pe.sca,
salga e seca de peixes no litoral e rios do império.
O SR. VISCONDE DE ABRANTES requer verbalmente que o projeto seja remetido às comissões de fazenda e c.omércio, .e é aprovado.
.
.
·O SR. PRESIDENTE declara estar ~sgotada a matér.ia cl~ ordem
do dia, e suspende a sessão às 11 horas e 3 quartos.
A meia hora depois do meio dia o Sr. presidente ocupa a cadeira e conviÇa a deputação a cumprir a sua missão.
A 1 hora e um quarto volta a deputação, o Sr. visconde de blinda,
como orador da mesma, diz que S. M. o Imperador respondeu que
o encerramento da sessão seria amanhã à 1 hora da tarde no paço
do senado.
, A resposta é recebida com muito especial agrado.
O SR.· PRESIDENTE convida aos Srs. senadores a acharem-se no
paço do senado às 11 horas da manhã.·
Levanta-se a sessão à 1 e meia hora da tarde ..
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Às 11 horas da manhã reúnem-se .os·:Srs~ senadores e'i deputados
no paço do senado, e são eleitos·;para,adeputação.queteJ:TI de receber.
S. M. o Imperador os Srs. deputados Ferraz, Pimenta de' Ma·galhães,
Gomes Ribeiro, Fausto Augusto de Aguiar, Silveira da Motta, Tr'i~vas
sos, Luiz Carlos, Bandeira de Merlo; :Figueira de Mello, Fleury;·.Aügusto de Oliveira, Aprigio, Paula Baptista, Frederico ·de·Aimeida e Albu.:.
querque, Góes, Wanderley, Paranaguá, Mendes, Machado, ·Wilkens de
Mattos, Fernandes Vieira, Araujo Lima Arnaud, Araujo Jorge, e Siqueira
Queiroz, e os Srs. senadores Souza e Mello, Cunha Vasconcellos,
Ângelo Muniz, Lopes Gama, visconde de Abrantes, Paula Pessoa, vis·
conde de Monte Alegre, Viveiros, Tosta, barão de Antonina, Montezuma, e visconde de Olinda; e para a que tem de receber a S. M. a lm·
peratriz os Srs. deputados Barbosa, Viriato, Belfort, o barão de Maroim, e os Srs. senadores Araujo Vianna, e Cassiano Spiridião de
Mello e Mattos.
A uma hora, anunciando-se a chegada de SS. MM. 11., saem as
deputações a recebê-los à porta do· e~ifício. Entrando S. M. o Imperador na sala é recebido pelos Srs .'' pr~sidente ·e secretários, os
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quais unem-se à deputação e acompanham o mesmo .augusto senhor
até o trono, no qual toma assento. S. M. manda assentarem-se os
Srs. deputados, senadores, e pronuncia a seguinte fala:
"Augustos e digníssimos Srs. representantes da nação.
Encerrando a presente sessão legislativa, comprazo-me em
anunciar-vos que todas as províncias permanecem tranqüilas; benefício que espero continuaremos a merecer da Divina Providência.
"Nenhuma alteração sobreveio nas relações entre o império e
as potências estrangeiras.
Apreciando a importância. dos vossos trabalhos legislativos,
-gradeço-vos os meios com que habilitastes o meu ,~~v~mo para
·atisfazer as necessidades do serviço público, e a .atenção que pres.astes aos assuntos que vos indiquei .na abertura da pre'sente sessão.
:;onfio que na vossa seguinte reunião serão resolvidos aqueles que
icaram ainda pendentes.
"O meu governo usará convenientemente das autorizações que
he concedestes para a reforma de algumas repartições públicas, e
~riação ou melhoramento de estabelecimentos de instruç·ão.
"Augustos e digníssimos Srs. representantes da. nação, conto
jue a política que me tenho proposto, apoiada nos bons sentimentos
los brasileiros, e fortalecida pela leal e eficaz cooperação que tendes
'ado. ao meu governo, concorrerá cada vez mais para a prosperidade
o império, permitindo o regular e progressivo desenvolvimento· de
assas instituições.
"Está encerrada a sessão."
Terminado este ato retiram-se SS. MM. 11., com o mesmo cerilonial co·m que haviam sido recebidos, e imediatamente os Srs. depu~dos·e senadores.
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