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:·.~-< .r ·:· ... : :~: . .< ~- . ·-·,:··-r 0- -:~\·.:-~:iLi ~~- ~~; -·~;_:·r · ~:::;:;.;;·:i /-t~.- --.·. :.·~:~-~- >·,~::.:~ ü ;;~ ·::;- f.:.r! ~--. ·-~~~ .. 0 d ;·. -3 ~-.n:.t- ;-c-b -~>~r~=-~~-~ r~"~· E. L q i:· 
. :'' · :·OLSR';;:'/1 ~o-SECRETÁR lO~ •leu .ia:>car,ta::i mper.ial~ .queen~mefa,isenador: 

do Jmpério ·:ao;. Sr.~:: Fredericoéde _,Almeida·· e~Aibuquerque .• :::Foi::r.emetida. 
à :corriissãci de> êonstitiJlção,'Zcom•,as·,atas ,da:eleição.traique .. :.cse:;pr:ocedeu
ria· província· da· Paraíba pará preenchimento;;.da·r;vagà:1que§'.ficou.<,no. 
Senado·pelo ,falecimento do,sr_,;,Manoekde;:Car,valho~P.aes-tde~Andr.ade .~.· 
: .. :, • 'Fiêàr:âm:sobre :aémesa:ias:-,folhas ·do subsíd_io,,dos; •. Srs:; rsenador~s; · 
veoêido ··no\ 1~~.:Ínês'~daqpresentei·sessão.~~ >~:;·;,~;;:~s~<tO:c;"J"!, ~:-:c:.~ó-~·n . . ?:.>::' :::-;T·:i> 
: ., ·.: f~:o~ SR;,!;;:'JOBIM t~Peço'1Uc'ença,;' :Sr~. ::presidente,.::rpar.altapr.esentar.. 
Um' ·r'e' 'q' 'u.-e' -'·me t'o, .... · .r.-, .... (" .. !'.,,,_,-~ ·-~;-.... ·,./: r-r:,-~~-. "•,,>,-~-·--~i:, .~.~~,.:!-,, ~~!ti""' r-~ :.t;;t.- ..... ..,_ , ..... ;:· •.. -,,.., ._-" ... . r1 n .. ··"···~ . .J; ... ,_ '-~---'" · ......... ·.•···'·"" ··"'!. ... ~~-· •.:>t-, .• . J.,,n .. ,. ,_, •. ,) 

::: Y .·.t>.; :sabido qiJe.•:ultimamente;.tem~se ,dado; grand~:rnúm~r.~~de;fsinis-: 
tros n"a ·'barra do·,Rioi',Grande~ .e ~que.,há' pouco:::perderam~se;.em~tum,;só: 
dia se is .cembarcações; com \o, que:;:perdeu.Jo ~ estado,;;mais;tde-,•,1 oo:ooos 
de di reitos;1 e~ os: particulares .• mals"de 600: OOOS, .ai ém.rder.muitas ~vidas.-:: 
Ora, : rião :me:: parece ·que: aconteoimentos destes: nos· devamr.~er,-Jndi~ 
ferentes>~;:~:- .. :..:·t"~ ·_ .:-~--"·t~\·-~:- ::·; .. ·.,-- ·· :-.-"· ... ·;!<'~/·:-;:·; :.:-:.;-n_·:·-:. :..~-~~~~--: :)<.:·~-~:~h. ·:,.: .... -;~·: .... ·;_ .. ~: 

.·Tenho ouvido dlzer::que estes .:sinistros .são"·devidos.~ou::à; pouca 
capacidade: de .. alguns :·empregados;. paral'õín serviço ~tão :árduo. e·, peri
goso, ou à falta ou má disposição dos meios' necessários: para~,que sé-
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melhante serviço seja feito como convém. t: pois necessário que te· 
nhamos informações exatas a esse respeito. 

Ora, serão os empre9,ados naquele serviço os mais próprios para 
dar informações exatas sobre a causa destas desgraças? 

!: costume praticar-se assim em tais casos: é aos próprios em
pregados que elas se pedem; por esse motivo requeiro que o governo 
se dirija para este .fim a pessoas cujas info"mações possam ser as 
mais exatas possíveis. Não. quero cüm isto dizer que os empregados 
não sejam também ouv:idos, mas que também se ;exijam informações 
de pessoas menos suspeitas e interessadas peiÔ ê"onhecimento exato 
da verdade. , .. ·, _.,-, _ . . .... -. - .... -. _,. 

Dizem que ·a b~rra tem ultimamente ITiuélàdo de nâtu.réza, como 
acontece de. vez em- quando; mas consta-, que ;as· reclamações do co-

. . ' ' . ' . . ' .. ._ '. . . . ..... -·· 
mércio não es.tão. de acordo .com estas desculpa~,. ~:QU.~ a negligên-
cia dos empregados da barra tem chegado a ponto de qual:!e nunca 
a atalaia.saber·com exatidão quantos palmos de,água:tem,_a fT1esma 
barra, que freqüentemente ·ela faz sinal· por. exemplo de. 12. palmos 
de água quando a .barra tem 16 ou mais; ·e os :raavios,:.conservar.em-se 
dentro ou_ fora da barra à espera de um temporal sem que possam en
tra ou sair, porque a atalaia faz· sinaL de um número de palmos de 
água menor do que lhes é necessário. Ainda há pouco um navio viu 
o anúncio de que a barra tinha apenas 12 palmos; e:~como não.:deman
dasse mais saiu, e ao passar teve o:comandante;c:fcurdado·de sondar 
e reconheceu. que a barra tinha mais de 16 palmos.: Estes fatos dizem 

·que se têm dado muitas vezes. . . . · 
E será. ele devido à .freqüente mudança do canal· da .barra, ou. à 

negligência dos empregados? Ou ·será porque esses empregados não 
têm os meios necessários para aquele serviço?.:i:,o ·que nos cumpre 
saber, porque, como já 'disse, nestes· últimos 'tempos· o.prejurzo;. quer 
da nação quer dos particulares, tem sido extraordinário.· · · · 

· - Desejo pois que o senado permita. a passagem do requerimento 
em que peço informações:. sobrá esses acontecimentos~ 

Foram apoiados e aprovados os seguintes requerimentos:.. . · 
"Requeiro. que se peça . ao governo informações a respeito da 

causa dos . naufrágios· que. se deram ultimamente • na barra do Alo 
Grande do Sul, mandando inquirir de quem mais exatas notícias possa 
dar, se foram-devidos, como se diz, a más disposições da praticagem 
daquela barra. Paço do Senado, 2 de Junho de 1856. ·-José Martins 
da Cruz Jobim. " 
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. "Requeiro que'· se;·· peçam ao· governo·· as-~seguintes•:informaÇões': 
· -~Ou ar o: número· de· recrutas' que côube"'à~-p-rovíncia ~de •S:i '~Pédro 

do Sul, na-distribuiç-ão' ~geral do recrutamento-· durante; estesctrês .:itti~ 
,. "·--,.:_ •••• --.· ......... ~ .• -.:•:' , •. ·., .'•·.·- ~ ,~- ••. -.--- .,•:._ ..... - •.•• ...... ._...:·.·_.,._,-: -v:-- -~·;·.·-..,;o·_;··:.:.::~:-~ ... ~-·~-~:·~:-~: .. ;-. mos -anos.~-~-·-•··-·: .. ~ .. ·.'·.l..t"ii- -~ .......... ·1<~·•..- .... _ .. "'-_•:-~ ··-··- ·~--;.J;;. ...... ::.)······-:-~---· ... , , ..... ~ 1 .. 1o'_.J,_J[,.:.>._ ... .. .). •t 

· .. · · :'.'.Quat·ro: núm~ro · de::Quardas; nácionai~.idestacádo~ ariuatmêntéJ·na 
mesma ·província· desde'-'oi:ano'"âe<.·1846;,i:.>.: · ._) ""'':)·, c.:s..~~· .,s ·f;;~i·J<:-::-~;!. 
. .. ::'.'üma~';relaçãoJ:dosll:reqúerimer1tos .. que·: existiam''•riazs'ecrétari'a' do 
império pedindo pensões,: com a declaraÇão ;dâs suas datas; 'e:Jdá: n~a;; 
tureza~dos· serviços cuja remu'neraçãof s'e:péde. ~'Barão! de Quaraim." 
· ·~ ·· •:: O·c·sR::t·:sJ LVEI RAi:oA~ MOTA: participou· ~que ;_.'(,:1 Sr; i~sêriad~r -.:.:ver~ 
gueiro ·não tem· comparecido· por sê' achar ::gravemente~·doente ;'<)! :~ .:,.::; 

. !·Fiéou·.o·-'Senado:=:Jnteirado::·>·.~ .... ,.. ~.'.:i·.:.· ·· :: ... ,·:_;c-·· .··:{i:·;~<t': · 
. ~.. . 

-<.:· .:.. ... :~ Gt:r::;~:;:· · n í<:<:~ · 

.. · Continuou .a última discussão; adiada em 30<do ::mês~·passado,-:~do 
projeto·de r.esposta;àfala:do trono~h .. ~: .. t:::.:.: ,·_.· . .> ;;::t;::; ~:.·;~ ·::<;~:•:)>:: 

.. . ··:::. O.:.SR •. NISCONDEDE>:JEQUITINHONHA:-:-,:Sr~,·:presidente;)~devo 
principiar:, por: dar.:.uma'; satisfação ·,ao mobreJ e·. honradojíinembro: .. p.elá 
prôvíncia·de. Pernambuco ~quando-~enumer.ou'f.as;·caLisàs!ipor.•iqlÍe~gerat-· 
niente ·não·.:se toma:.parte na:discussão~do·~voto:·désgraças·~<; · .:._ ::: ;f;:,·; 
, :. Senhores;; eu :tinha teQção••dedalar· e: expendér;,~~.: minhà:iopinião 

relativamente: ao: voto de .graças ·.oferecido· à. consideração: do~ Senàdó;
mas tive .. adnfelicidade de. ser.:.preterié:lo: pelo· honrado .ministro: da.i.fa• 
zenda ;. Eu disse· ...,.,-.:.tive a . infelicidade·...;...;;., porque t~:i"e.,então:.:fâlasse~·;;o'o · 
faria.-com.:.:muito-:maior:·desembaraço.Cio que o faço::hoje;<visto ~que:..cO 
objeto .não .tinha .sido .tão .. largamente. desenvolvido;~erpor:.tisso ~asrpe
quenas::e .fracas observações ·que:: tinha: de::fazer-·s·a·riam~melhor.,éimals 
-benevqlamente.:: aceitascpelo;;S.enado~. ··Eis: em:: que con.sistii.l· ia~ minha 
.· f J" "d d ,:·... . ·. , ..... · · ... , ....... ·· c<<······ .. , , .. ,,; .... · .. :, .• ~, .. :.:.r;,.·~-.·.,.-.... ; , .. ;:',;:·:;..•~ ln .e ICI a .. e . .: .. : .. ,._. .··--·~~--- ..... w: .. ~ ~,. __ ,: •. __ ....... _ ..... _.·., ···-~- .: ••.. , .•. '··'' ·~· ...... " .. ':!_ ••.• ~"''·_,h.) .... ·~f. --~··""' 

: · Todavia,Juifeliz em~·~er preterido:, pelo honrado:;mlnlstro,q]orqüe 
sendo _de..::: mi nha..consci êncianpol ítica. dever ~,dar,mesta~·ocaslão.iâlgúrri · 
apoio .àadministração,atual• .;eu: o; faria dec:rto.::de:ium;:modoi,muitci. 
mais·. acanhado: o e. menos .. eficiente> .do, que i o.-,fez: o' nobre~; minlstrô.!:da 
fazenda; ,-sua. defesa .por conseqüência;.serla .fraca,<e ·poderia::eu!?ser · 
censurado de .ter tomado .. uma tarefa que . excedia ·às mirihas;'forÇas ~ 
Nesta: parte por isso ·fui. feliz em· ser preterido ::pelo- nobre-ministro: 

Depois, .·pareceria que· devera tomai; a· :palavra~ 'e • podlà · fazê;Jo~. 
Mas, senhores, como dizer uma·· só .palavra em •. sustentação do: voto 
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de graças sobre as questões. pendentes, e principal~ente acerca da· 
que las sobre que tinha sido, censurado,_ o. nobre ministro, da, fazenda 
depois do brilhante, di.scurso por. ele proferido?;.Necessariamente eu 
iria descolorar o brilhantismo do discurso .. do nobre. ministro,:.~e::en~ 
fraquecer com minhas·,vozes e opiniões·aJ~rça .~da. argumentação, a 
justiça da causa que ~Je· sustentou,;:por isso,::em,yez:.de, .. _obrar,.bem 
eu obraria:absolutamente: mal.. Eis· o. motivo por que :não ·:falei. ,nessa 
ocasião. . .. · · . . . , .. . ... .. '· ... :·:., .:,·· :~ . :·· ,.:: 

. Ainda houve,_outra razão para não, falar, e veio a.-ser. o discurso . . . 

proferido pelo nobre· relator da. comissão• justificando;,todas:'.as, pro-
posições aovotode-graças. · . ___ . :. : ..• -; :·: :_, .:· .· .• . : 

Assim, pareceria também, senhores,;que:eu não~·deveria:hoje 
tomar a palavra; mas de um lado o . nobre relator da comissão ,disse 
que todos deviam explicar o 'seu :.pensamento a respeito de ,uma ques
tão que se tem tratado largamente nesta. discussão; de outro lado o 
nobre· senador pela . província de Pernambuco. comei. que .. exigii.J::as ra-. 
zões por que cada um guardava silêncio; por conseqüência, não tendo 
eu motivos mui for:tes para justificá-lo, "'nch.iiria:o :.rrae·u·· silêncio. nas 
causas pelo nobre senador pela província.:de. Pernambuco .. apontadas~ 

Pedi pois a palavra, e devo começar, como ·já r disse, por :_dar•uma 
satisfação ao nobre senador, e estou cer:to quethá·de aceitá-la: •• 

Disse o nobre senador:- "Alguns há .. que não falam porcjue-.a pa
lavra é pratae o. silêncio ouro~ " .. Senhores,• este motivo·não::influiu 
sobre mim para guardar o sil'êncio até hoje; e a razão .é' porque, quando 
esse princípio pudesse ter força sobre mim, bastava-me o exemplo 
de tão distinto orador, de um senador::tão·llustrado e:.prático:como-o 
honrado .membro pela província de Pernambuco, para que :eu ~me arre
pendesse, e deixasse de seguir uma· tal :.vereda, .um tal:.;princípio~ :O 
respeito, a consideração, o hábito em que estou:de seguir:as opiniões· 
do honrado membro seriam motivos fortes para que eu não 'guardasse 
silêncio pela máxima de que . a palavra é prata. e o; silêncio é ouro. 

Disse mais o·nobre.·senador:que outros não· dot~dos de:suficien
te capacidade para conliecer o "estado verdadeiro das nossas coisas, 
preferiam· guardar o silêncio. Neste. número •. Sr. · presid~mte;sem dú
vida alguma eu me incluo,· mas também· não é este o motivo por que 
tenho guardado silêncio; não o será. ainda . porque guarde· em outras 
muitas. ocasiões; e a razão é porque estou convencido de que, na 
construção dos grandes edifícios, o arquiteto não deve somente lan
çar mão de grandes pedras; pelo contrário, para conseguir a sua so-
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lidez.são':indispensáveis• as pequenas .e: ainda. as; miúdas,cpor. isso neste 
grande,:<edifício não, entram nem::podem:~entrar;;somente·:as:·grandes 
capacidades; deve de: rigor. compreender,:também ;e;,seniir.-se. ·das p& 

· quehâs1pedras~' e ainda das míríimas'~';:v,: :Exa:.:;sabe;;,as•fárvores:;est&
reis :riém,por. issóJ são -cortadas; naswargeis;.";prestani; uil idade, senrem 
senão•1para.i.o·~ aformoseamento;,:pelo 1menos· fazem :SObr:essair;7aS· que 
não Se\'ach"am; nas:;mesmaS;cCOndiçõesJ,. :;'j:;· c:t;~•.)·· J-(,,·,3::;:;:{·> · ;:. •.< ': . · ::· 
· ·•·. .; .Também; Sr.:~ rpresidénte,,)disse:7oi .honrado :.membro :que.·. alguns 
guardàvam·v.o ~silêncio ·pelo,idesânimo; ;:Jpeto· cansaço,,,Jutando todos:·os 
dias:.pela. .. ,mesma .:causl:i; :na: sUstentação) dos: mesmos;: princípios~ ; sem 
quet-:toc:lavia:.ténhani·,nâda 'corisàgi.Jid() ;.-,'6:)~•:;~-. , . :.:: .. (· ~•·:; -,:.•;; :: .. ::;;;!c: 
. · .:. :.rTambém,êSI'::.~presidente; permita;;~:·:·,Exa·.; que) declare :que..:nãoi é 
este .·,o·. moivo. por, .que ~guardo •. • ou-~gua~d~r:ei) ainda, si lênci.o aKrespeito 

· de ·algumas questões .• . Pelo que-. concerne't so;tvoto ::de '· graças;;.desde 
já. ::declaro ;.que .::se •: eú,_tenho;,Jutado;:no~'-Senado r:para:·consegUtr: uma 
adrrii nístraÇãoc:: que; ::.sé: 'interesse.''pela~eausa~~~-públ ica,;•, r se ;,compenetre 
bem:::de:).todàs:o:asi necessidades!'~públicas; · que·:·compreanda:.:-per.feita
·merite~ô;que quer .o:povo,>o::que) desejamos mós, o. que' é indispensável 
para; a:;sua::propriedade .. •e: felicidade~' a administração: atualhestá~exa~. 
tamérite1·1lestas icircúnstâncias::-:.0 :goverrio .. tem~se_,compenetradb.:: tem 
sabido.·éonipreender> perfeitamente as; neces.sidadesi;da::épô~ ~em:, que 
nôs achamos; .· Portanto. também ·;'nãô,Jé:::esse. O r motivo·;que ;:tem.:,.feito 
com·. que•,_se··guarde·:·silêncio,' e talvez··mesmo··,em·alg:Umas :.outras 

·-· " •.• '·' • ~ ....... ·• : • " j. ,, • [._ • - OC8SI08S." ... ·; -~·~··: ':; ·· .. -····· .. , ;.~'.:1:~~·-J; .::.-:: .... r:···:i.~-·:~ ...... ~ .. ·.;. -:·D.~ .. ::,:-~8'.,- ~ r--~ ••. t .. _:::_ 

· .· .. Esqueceu-se;. Sr.: presidente,< o. honrado. membro :de. um ::.motivo, 
·e foi justamente esse:·que .. em i mim influiu, .e: quesinfluirá .:em. muitas 
outras c ocasiões .para. guardarco silêncio .• ~!Na;,verdade:; têm~::falado,· .ora
dorestão;sconspícuos; a• questãótem,~sido:: debati.dà::entre~homens;:tão 
práticos >na 'administração.;pública;, .. ;entrecpessoas: 1 tão • -conhecedoras 

· dos.:migóé!os,;e que :oe:têm fei:to~com:tantaimodéstia, qlieiei.J me,.sinto 
naturalmente acanhado;.parai ... eritrar.·no: debate: ::;;"!·~l:~-.:c. ii· ;,:::::· .. ,y:;:::· :;.: 

:: · ·.eXplicado·.: assim;::sr~\· presidente;: os:,~ motivos, por~que:1àté;'agora 
não tenhO tomado a ·p_alavra;:nOJ VOtO de.•graçaS,;CÍ'eio,que:;deVO. decJa~ 
rar como: o ,-compreendo, e. então ~.cumpre-me desde • já' observar ·que, 
segundo minha opinião em politica,·não,são.aceitáv~is-asproposições 
absolutas .. A marcha, o estilo que .convém dotar.:hoje,1.talvez. amanhã 
não convenha, porque as necessidades são outras e exigem do orador 
político uma. marcha;.· um• estilo :também\diferente •. ,;, : . . . , .. , · 

E por isso poderei eu dizer que em mlnhà opinião o voto de graças . 

5 



deva ter sempre um cumprimento feito,à .coroa. um·at9· de civilidade 
e cortesia praticado. pela assembléia geral para· com aquele que. nos 
honrou com a ·sua presença? Não houveram circunstâncias,:;no·.país 
em que as ·câmaras~.por ;um direito nato; por uma exigência;pública, 
tenham de manifestar à ·coroa ·que· o seu voto· relativamente:à::admi
nistràção·pública. não:é: o de·Jouvor,·mas:o da:censura? Não::será.isso 
necessário e mesmo. urgente . e.: útil 'em· certas: ci.rcunstâncias?·c>< · . ... ' 

E· não :arredará um procedimento~ desta;'ordem eni ocasião opor
tuna miJ. inconvenientes e perigos,· não supérará muitascdificuldades 
públicas; e: não satisfará• muitos· dos· interesses nacionais?. Sem:dúvida 
albuma. E por qye não havemos ·nós ·adotar nessas ocasiões·:esse~es
tilo? Porque motivo.·seguiremos:nós·como :regra. infalível;:.dogm-ática. 
um canon, que os. discursos.dirigidos. à,; coroa :.devem ser.csó .meros 
cumprimentos e-cortesias?·. ·· · ·· ··.··.': • . .:.: -:T:::;-,··:._:;~';:.· .. : .•.. 

Por outro lado. Sr.'~ presidente;. se nós •'adotarmos :o ;sistema~dia':' 
metralmente oposto a este; não.: encontraria· :dificuldades:~na":sÚa :exe
cução,· isto é, se; sempre os discursos :dirigidos· à coroa·· fossem,, a 
expressão .. da censura. a expressão do :exame e··.da análise.~dos;atos 
da administração~~ não·· s·eria isso ··inconveniente? :Não: .entorpeceria 
talvez a :marcha dos .negócios públicos; e ·essa boa inteligência:que 
deve. sempre existir, ou procurar-se que exista· entre o: governo' e.:o 
poder legislativo? Sem·· dúvida alguma. "· > ~ ·. :: .. , , . 

Em tempos tranqüilos; em que a sociedade· .. está .satisfeita, :exi
gente, é verdade, em alguns pontos (pois cumpre na realidade que o 
povo sempre tenha alguma·coisa.·&·desejar, porque é essa~.uma lei 
das nações): em· tais· circunstâncias, digo, havemos nós dirigir:· à. co- · 
roa um exame severo da. administração.? ·Nijo·rguardaremos:esta: dis
cussão para ocasião mais· oportuna, quando>tenhamos.de:atender~·às 
cifras, :depois de lidos e·:bem meditados·.os; orçamentos que~são·:da
dos, que devem formar:.a· base ·sobre que assentem as::censuras: ou 
os louvores à administração? Sem dúvida ·alguma~~ ·· · . , . ,_ 

Portanto•. Sr. presidente, perdoe-me V. Exa.,; será. erro·.talvez 
este meu •pensar; mas. para·· mim o· voto de graças pode·· ser. um cum
primento feito à coroa, ou deixar de· o ser; e ·há. Inconvenientes em 
se seguir uma regra absoluta, um estilo constante, o que não ·suce
derá se o voto de graças for de conformidade com as,necessidades 
da ocasião. 

Mas, Sr. presidente. tratando eu do que é o voto de graças. ten
do assim proferido a minha opinião. e tomando a palavra na questão 
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ati.Jah' parece':qÜe póderia''ser censüh~dÔ 'por: não tomar efuTcõflsiCJer&: 
çãô as''questõês·~graves~e cbnstitl.Jcionais~ lembrâdàpêro h'onraáo·riíerri.:. 
brá' meu:~ê:ligno~~ colegá.péla 'prôvfncià.'da; s·àhiâ :relativamerite~'âôi võto 
dê ·graÇas~: questões -~·grãvês·; e"• constitu'ci~riás:::Sêm:.:ãúvÚià··:âlg"lnna,N~. 

', t • ' • r t ~ " ~ 

ã ;:respeito ~das qi.iâis'•;o·~meu 3tiorirâdô· coleg"â 1 pela1.'Bàtiia1\hesitôüctom·a-r 
a palavra -na 1.• di.scussãó~ :~:;ãó· ô 1fez'''riã'"2·:· ÇPor:f"úrnaJ1clrêüristânéla 
especial, que.:ele:mesmo declaroumo:discursoí·que;fez;nessa ocasião; 
Tendo ,·re·ceió de~.dizer:.:aquilo>que; o~,honr:-ado, membrêrr não· disse~cvou · 
referir-me aos a·pontamài:ltos":que. tomek ,: . . : : •:> c ;•; d-~. ·" · "';::/;; :.:: i;; c: 
·: ·;O .. ·:SR •. :FERRAZ ....;_.iPois não•; .... :r>.:-::•:":• .. ;:· ::;. ,,,.,.~":2 .. :.,:;;·~;;;::·,..::·.::<:-,i·:' 

· · · :.· . O:SR ~:!VISCONDE DE:JEOUITINHONHA0;.;....~Disse o•ihonrado;mem-
brO·~-~:·(Lê':~)·::: .. ;~-·-:u(~ :;,jr;~-~.t::, ~''>t~::.~:_;- ·: .. :::.:. ~~-::~·<· :i !.·~.:·~;.:·~~:~t::.~~"'.! ·--·.ê_:·:.: ···?·:...~~r-:d~""Jb :?t:k ;~::o'":(·~t 

<. ,.,~-TEm1os~ -::p~is>' que :.pará:: a discussãordol:~ótorde: ghtças~ :;segundo 
o -rriodc:f por·que .o:·encaroú o'meU< honradó ~colega::petarsàhia.-~os,:minrs; 
tros:<1:udo' 'sacrfficàJ"I1;óleváJ"I1: nies.:Jio oiiseui~desej'o>idê:::vencãr;;atêi>à 
COrrupÇão:· OS ~nê"gÓcios"l públicÓsSsão<.:abandÕilados;:l ras:J 'maiorias ·SãO 

prócúrádás; :C:.àrtêjadas.:e>or9âriizadas~"porimêios':Pôuc~c:i :rê9utáres;::ràs 
. - :- ~ . ' ~' ~ ' ., ' ' .. .. - ' ., ..... ' .. · ·.' . •).': ' ' ' -- ~ . ~-· - ~ .- •. '_ . indivíduos pcirtanto''·corrom·pidos:.r~::c · :,, :~ --'---' · . :.:. · .;;.::~;; · ;;:r:·' ,.,,; · 

. - ' " . ~ ... , ' 
.. ·.· ':.Eú~_~sr;::presídêl'lte·;:::actiándo.:'ine ''lnabilitàdô~ pâra1rp-ódêf s'álvâr~ a 

digmdade do miriistério~:e a dignidade da câmara:~áté éerto' pÔnfo'ófel'l~ 
di da; desejaria que' o~honrado~merrioró "pêlãprovíncÍã;:(fc,ipafá;?à::quem 
consagrei.·~.s~mp,re\sentimentos;vivíssimos:· de .. amizade?,,e··,l~êf,le~aÇão, 
fosse o .orador. que,rêspondesse ao. honrado;.membro;meú. dÍgno. colega 

Pela . Bahia.~·e, a· razão<é.J·e·st·a·· ., .. :., ,_•, ... ·• ._··· .'_ ; .. , ~:.'~ ,;._~._;_ .. _· ;,·._·:',_ · .. ':; . .:·.-.. ..,_·. _r:_·r· ;;,..; ~. , ''"'" ' ... -~' ''1.- :.! ' ····•·-'1•." ..• ) '·•·' . ,. ,;] ;· ·'--~-·-··j.,,q,t-., ,,..-, ........ , ... ,.._ ........... , 1.} <.,,<. 

· ... · Como;o honradO membro:já':foi,miríistro.'ê"miriistro~·em' ÚI1Ía'fépóca 
muito:agitada;'c.omo o:honrado·membrô tinha t~l7íb.ém.,necêsMdade;ide 
ganhar essas .<maiorias;> como. de~mais,·a~rriais .o; honrado:. 'memoro :pela 
província:do::Pará•foi··.compr:eendido,na·~gener:alida.detd_a .. ·proposlc;ão;::do 
meu digno::e::honrado .colega::pela':provinCiarda :sàtiià;.:a;ele; isênhóreS', 
melhor do que'nil'lguém_•cabe:o•explicar· e desenvolver,1esta gra~ísslma . 
niatérlél .· ... _: :·:_·::·i·:·--:~-· ,- ·: -- . :~~- \< · -.. -~·~:-~~··~ ... ;~.:·r·. +.. -;~_..:·~:-~r;·:·~-:~,>?-:·:~. ~·;;~i;:~-~~·~.:· :;:~~!:~<~ >~·~;··hi:-~~ é<·.~·~: --· 

O SR .. SOUZA FRANCO -,Eu .. não me julgo,.compreendldo:::.;7:-j 
O_SR. VISCONDE E>Ê~.JEOUiTINI-ÍONI:fA ~ E ainda~{.Sr<~ :presiden~ 

te,· por uma·~razão,:.porque::estou :persuadido ·~de,~que,~entre .. (,;honrado 
ministro e o meu.digno col~ga:pela província da~Bahiã,.;há::mais::-honio
geneidade de princípios> assentam~se mais: próximos::no iSÉ:;nádoi .bem 
que fisicamente· um pouco."dista·ntes do que: eu e o honrado :membro 

. ~.. ... -· ~ 

meu digno colega -pela.:província'-da :Batiia::,:suas·. idéias,:~seus; princí-
pios, o modo por que cada um dos honrados' membros~nesta'-casa:se 
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• • • : • ~ ,..._, •• • • J • ( ~ • -

tem exprimido nesta importantíssima.questão"a.analogla. dessas opi
niões, O;,modo por que elas têm Sido expJÍcadas, .. a,maneira por que 
têm interpre_tado os atos da administração;.· tudo .Isto, ·sr: presidente, 
dá ao honrado mÊnnbro pelo .. Pará ,uma .·superiorfdade.'tal . sobre:. mim 
que devo. julga~~me:absolutamente Incapaz de.resp(,)der.'a· este .. tcSpfco 
de discurso• do• h~~rac:io .fl,âO:abr() · Pà.la~~.Ba.J.IÍa::. "; ·:.-, ; • .-.; · · · .·· ·. • . .~- ... · ·. •: ; ; 

Mas .não poss~ :dizer .a .mesmaccousa sobre;o:. tópico em,.:que 
o. honrado membro,· méu ::digno: . colega pela; ··província~ da, Bahfa: .•jul
gou a luta estéril. Oh!. senhores,': nesta:: parte,· .em que deseje• o 
mais possível . dar-me todo J•. opinião' élo honrado :membro,. deixar-me 
arrastar.: por· ele, seguir seus. passos erri:;ttldo~ .não :o~:posso fazer. Es
téreis os debates da resposta à' fala do trono quando rléJes~:se.tratam 
do ·.trono quando. O' honrado·.membr:o'.sà ocupou de, .ÓbjetOS.;:·tio'_,:trans
cendentes,. quando :o nobre ~senador. pelo. P.ará·_,aqul,:··:cori{,as.:cifras 
na mão, depois .dá. um trabalho. imenso sobre;elas.:de,:.u~ ~xame; .. -:· 

. Sr. pr:esidente,_:V. Exa. sabe,:perf~!tamente:,.o:,que ê. analisar Ci· 
fréls. revolver .calhamaÇos .·financefrosi:':Depoiá,.dfsso;~Sr. _presidente, 
havemos de dizer que as discussõ~s:,são:::·estéreis! Ah! .. peço, mil 
perdões ao ~onr:adoc membro, desci.dp&rne. em· outra .. _ocasião pagarei 
um tributo à, sutil _ilustração~ . . . . .. - .· ... -, ·< , > , 

O SR-•. FERRAZ,·-:Já está pagando!: · ·· · .. ... ... . ... ··· .. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA·;..;_:E• se são··estérefs. tais 

discussões, então não· podem ·Ser susceptíveis de maus• resultados. 
Há nesta parte contradição . entre u.rna> e: outra :p~oposição> São ou 
não perigosas?~São ou não funestas? Se o:são~ não: podem· ser··esté
reis, segundo as .idéias que nós temos ·da· esterUida~e; 1e .. se. podem 
produzir 'conseqüências . :funestas; . eu .·quisera; :•Sr., presidente, ... que 
fôssemos severos, . que:. não admitíssemos:· semélhaJ1tes:r ~stilo; que 
não·. examinássemos. a .administração, que.· não :.entendêssemos pro
cedente a argumentação do honrado:membro.pelo:Pará:.quando·:para 
sustentar este estiló socorreu-se ao art. ·173 da cC:mstftuiÇão':.do 
Estado~·. , · · ~ ~.:' .. · · :··>.·:·.>: · ·,· 

Pois, senhores, a constituição do Estadó. que dá direito: de exa
me sobre . os. atos da. administração "não .previu ·que semelhante dis
cussão ·havia de ser ou. estéril ou funesta?' Se ela fosse estéril; ainda 
assim poderíamos· crer que· a constituição não foi .fundada no seu 
conceito, nem. em sua sabedoria?. Deu .direito de exame, mas nós 
pela franqueza de nossas. luzes não podemos tirar dele vantagem; 
e por isso o exame é estéril. 
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·:: ···'O: SR.,J:=ERRAZr.dá,.:um,,aparte •.. ;;y:t;:;; ·:.!~;~,:,.;:;.::i.:'(' .\•::;:··;·:~;,~~t;G,·~.::; 
:; ~ : .. , ;O,t.$R .. · .. VISCONDE,., DE. ,JEQUIJ:IN1710.NHA i::-.:•;Senhores;<Leu·.,;:aihda: 

nã_o. ,:po_sso ·:.dacuma, r.::~spo_sta,:. :·ao, ;honrado::!membrou-,·acerca :.do-Lquer 
P~rgunta; . P.or.que; 1:ainda,~se -·nã~ ·.v.entil.ou ~na!{ass~mbléia~ogeral :quando: 
é.·Q~~ :o ;eXart;le,;;de ,QU~_';;_tr:at~ O\art-t4:73;::da · COnstl.t_üiçãoÍ:.dev.e~ser;)feito~ 
Eu-. ·não ;-pesejo (yen,til_~~: umar,oeiolão,~,sobr:ei~Um:;objeto.l.ttão 1.impor;tante;~ 
e principalménte. em um improviso:rP.or,;Hsso;rJ)eçoJ,aOiihonradocmeín::: 
br_o:.;p_el~: ear:á. ,. que,\ten_do r·,sidO!'(~Ie; :qu~mt~CitOU :-!o,: :ar:t.!'-/.';t'l;3:;da~consti
tuição ::·(tendo.· naturalmente' examinado • iprofundamente;;:.~todo;:.;_o.:::seúl 
s~nti.doc •geryu (no.-:e ;.JIJtel igência) :1que.tdiga;~ quandcwél~que;•. a: :constitui
ção:;rTI~~da ~.ou; prescr,eyei.,ou~ cons_e,nte,~ que.:.se;:,examinem~os,~atos:· da. 
a .... d __ J!Iin.~~tr.~ç~q~ <:·:· ~ ·:·-- "~: t;~if~')~~~·- .. :~j~J- ·-· ··,(:;·;·i e ... :.:t;.:~ -... é~ ·:6-Gr:~i-!:);t'.i1·~~:ó"--; -.0:1 ~~-G~;:-1 t~:-~;: ... ~-<::/:.~::::.~ 
;·í 1 ,;:; ,. ~êP::I?,~tou ~aq~ i ;;• _Sr ~!iPI:"~_s_ident~;:)o f.b,onr~do;:;memb•·o.:;;~o~desenvpb 
v.J.m.~ntC?.r'-d_e _ _(s_ua-;.(?P.~ Q ião.;:,. pe_lql;qúe ~.conc.er,n_e i aos"' gr:av~sJ. ioco.nv.~nien~ 
tes, d.ar:disc~_~são,i:,do:;Y~~p:·.,qe,; graç_as~;-; •. d.~,l~tal.:i-:estilo~ poder,la~~r:esul!ar: 
coarc~a.ljrrtO~ ~p, d_ir;e_i,to;~~ .~s.~ol_h_a ;_~~os tminis.tr:os;.;.;e;.;l ;;;;~(::-i/H- ;.:i;:;:up; ·,c..::c;-:.-n 

. ,senhor~s.;;:: eu. !Jã.O.:: d_~yi_d,ar:ei ~que r~d~::z,uma~discussãor:como c.af_do 
votq t,de ;:gr~_ças:1 r,esu_lte ... J nf.l ui r: c a :;assembléia cger:al~(sobre: ••. ai:e.scol h a 
dos ... miniStros ·· .. :._ -~ ... , · · .. { ....... ~ · ,·- --;_.: · -~· ........... ~;l·fj ~· .;,...,.t ,'f~·rí·~ . ··c . .-,, . .) ,~-: :--,--r·:--··"""'~".:.· ... ""., •. -.~-.. ,_,..: ··:r .. "ri-~ 

~ _, Yt ... ._.~.-- ........ •··:·,~·.;:;•..:.·;-.!;._, -~.r.;.:_,v.:;t·t) !',;o~ ... ~:- .•. A-• .• ..l • ./"1 .. ~ :·.i·v ...... , ... ~,. •. ;..;- •. v,. ... ;..: ........... lf"'.·c_u.Hl.-···"' ... ,~a. -~ 

. o;::':.,:.c;>._!S~.·lJ:.Efl_ ~.A?·'-~ ÀlS-vez~s.:;;_é~:o.briga_da~~:c.q.;:o. • .:zc.c L'Jê c.r0 ,_;; .c.rf'i~·'i:JÍJ 
,,~-:::-·:Qi~R:3 ,y~SÇ,QN.QE:;D.I;~~E.Ol..IIJ;'l~H.QNiit.A!i:-:::::-,,:Exa.~a~ente;""!:V.:.r'iExa;. 
é_;·q~:~~. ~me ü~~~:~ .~' ..r,e.~P.OS~a :;qua_ndo, J:eu; di.zia:s;,que ;;;r:lãoJ~c;fuyidava!~que. 
pud~sse;,isso .ac~ntecer. ,)l:Ma~.i:' cp_m!),za:;:aSsf:lmbléia ._geral hem:-tabpaso: 
exerce .··.Úm . direito;l.'da· , .. cooseqüênci_a::;,dess~~ld.ir:ei~o . não :'é·.: eJ.a,~ res~ 

0 "o ........ O O .... .... • ' \,,• ... ·-· ' ' ' M '• O ., ~ ' ~ ' ' ' ' o • 4 • • ' " '" ·,, O • _., ~ .Ó 

PO.r:!~áv~I-:;NQs;.:tE:mos.:· .o. :>dir:eito~{df:l ,zexame, ,,:df:l.sse .~e~~111e ,~re_sul~a,;':in,~' 
fluirmos sobre, a escolha .. do .. ministériQ,;J,f:ls.tai.,conseqüência:tSe:té~boa;: .... ' - .,; .. ' . . . . . ~ . .. . . .. . . ' ' ' - ' ' ' ~-· . ' ' 

se, é má,·se,,é útilrou se .o: não::é~.cao.:pa(s,::nós;por::ela;~delamãoJpode-: 
,, .- ·~· . " -·-· '· ,./ . --~ . ' . . ' ... . . '• ... . ' ' . ' - , . . mos .ser. responsave1s., · .. ·.•·· ..... , '". ·, .·., .... , .... ,, ri• -;;·· ( .. ,. .. ,,.,,, ·"·b ·'"lO. r''·'<i ':fi, .. -_ .... ~' •~;'. -·. _,_. •' .: ....... ............ ·' ···-~~J.- ,, __ ., __ ,_ .......... ,.,.. ... ., ....... , .......... ..,L-.~·"'t:! --~-...... -·_·--~--~-' :: .. -• .,_ ' ' .· 

,,, ; ,,,_,AssJJ.:I'k,digo,~ eu, ;es~tá :respol)dida :. ~'-ob.s~ryação rPOohonrado/rJ1em~· 
' ' ' 

~r~,··;::·~·: c -:· ~-f~--~~·.ér: c·t..: .. -:·.; '·: L:<~-~-,~n-:·;--~ -.- ::.·- ;:: ~-~-:·:-zL7 ):: .~.;;:!\o::~.n:r ~.-:c.l~:·q;~:.~, \ u~~ z .. ·;··5··~ (~~:-~ ~:.i.f.j~~ ·---~~i!;~,P 
: "·', 1• _Ma_s_,·:~crescentou, ,e I.~.;. notai bem~que;jg,Senado;?,é.:.:o .• jul:z;!_~os~~ml~· 
ni~tros,·;i não:~,.pode ,.,p~r;;,,c~nseqüê_n.::.ia! r...Pr~y_enlr _ oJtseu7EJufzo_.~; Mas:;eu~ 
peço. ao honrado membro. que reflita. que .. se acaso :es:ta sua. prop_~, 
s!çã~, Josse.:,admissíyel •.. ainda-~ no, .. seu rsentido;_ omafs:; estr:i~o;~o:~hon: 
. rado ·membro . destruiria o direito, direito imprescindível,,-,muito i sa~< 
grado. e o mais importante:.que:-nós: .temos~cdo:eexame:l'dai-=ádminis
tração~--~-:"_::::·: --:···_ ... ·L-~:;~.:::.-:··~·-.:·:·;·-~-~:----:_·:··-~;,:_:_;_·.-~.:,>:;~.:~-.~_ . ...-.,·~- -:;r;;-- ·::-:.-r:-:.;::·~~-;-~ 

O SR •. -FERRAZ.--:- D.eve .. ser: prudente;~ acautelado.:: . :,:;, ;, ·. •. , :!~),;' ::·-

0. SR.:VIS_CONDE•.D.E JEQUITINHONH~;,~~:~ois .. ~por- uma;exce
ção de regra, por um mero acidente, porque podemos ·:umr.:dla. ser: 
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chamados: a· julgar um . ministro, havemos: de ~âesarrliiarar' a . causa 
pública;:~deixar ; correr à revelia,'· rião: -examinar 'os .:·atos-' da. 'adminis· 
tração, não obrar :coni aquela.· independênc-ia ... 'de senadores;· de o legis~ 
fadares. brasileiros?· Q: nobre •Senador ~por ~·certo:·tnão•Ltevei· em::Vista 
esta ; COnseqüência' i·qtie; reu :tiro· 'dO·-~ seu·" prinêípio; '::porquÉi''''se :;êfeve' 
crer.;;que: o honradódmembro;:<meu ·;digno~: colega• :I pela oprovíncia··' da' 
Bahia, não· é"•de:semelhante opihião~--~-·~r~;:~r-ti m_;,,:· 'íí:!:: ~V''·''~~--,:~:.·.,,: > . 

• : • 1 ·O>SR: FERRAZ -·- :Oevemos':·ser :prt.identes''n'a .. censúrâ: e ! louvor 
em··casos'·destes'"",~.c .... ·; · ....... -~t··: ,~· ···: ·•·. c,:;-- : ·:.-.·.;, ·,(~ ... ·.··.;,,:_.·,·,. ·:'-.::)'··" 

" ·' . ' . ·- "·. •'--; . ~ . ·' ,_ ·-· ~ - . . ' . ,'- . - ' 

-O :SR. ··VISCONDE: DE JEQUITINHONHA:~'SenhoresÇ·'a' prúdêh~· 
cia na· censura;: a • prudência; no: louvor: dependem"- de\ circunstâncias' 
absolutamente estranhas· ao direito .de :exame; .isto :::dépende~_;-doif 
objetos :;de,:que 'se·~trata'r;~:dep'ende•J dobestiído::: ~do:: 'país~j:dépeííde: em 
uma"'palavrai de ··-tantas·: circunstân·cias'~:que~ se=áiãà:;_ pode': adotãr' úmi.· 
regra::absóluta. Mas:- eu···depois~··de~ 'tratár··dísto:;; Cfirêi·:ao::nf;,bre· sé·' 
nado r quais me parecern'·sér i ·as cregrai:h-que 'dev·emos1 âqüP•ádotar. · '::: 
· · • O SR.' ·FERRAZ'~ Eu-r·apreciarei nu:. i to >as•. suas: JiÇões:·1 ?i'.:::· ~~ :·· · 

O SR: VISCONDE;:OE•.JEQUITINH.ONH)).--: ...... ~:.<com·: prudêncià•·deve~· 
mos nós sempre. obrar, com prudência .devem- também.·ós7!deputadó~i 
devem ·também os- deputados·!•constantémente-obrar;":?coní:qústiça 
devemos nós, aqui"· examinar· ós"· âtos.:aã· 'adminlstrác;ãó,· \com:: justiça 
devem-·· os; deputados· fazê~Jo: o~ que· "disse:"?():: nobre senador frelativa: 
mente:·à prudência abrange :não:.: só •os · sehadores;:~ riiàs'oãsd~pú'Úídds.: 

. ·· Note v. Exa. que~-quem,se exprlinif por~ esta ·forma é) um;·senador 
que :dão seu':apoio franco e leal à àdministraÇão(ati.Jàl;<"·êste :serüidor 
não .. 'receia que··esse- seu"apoic»' seja·.·desmentiêfo:·,é·rn •;virtude do :exa~ 
me. da administração,· tem::a cer.teza:de: qu~e :a: administraçãÓ:·ná: de 
sair vitoriosa, há de ganhar nesse exame. Ouem·inos,:quér;coarctar~o• 
direito de:·:exanie· •. ·quem·::nos: quer pôHHrTiites;·:é:~jüstâmerite-::aquele 
que não dá. o seu apoio tánto _quanto o .. ,seriâdor que 1:eln .a ~onrá 
de ~dirigir-se ao Senado:: agora ;o~·dá~ Honra "porl:arito~;)sr: :prêsidente, 
à· maioria ·do . Senado, honra.; portanto,. SrJ:presidente~ "aii:·~minlstérió 
atual~>-· :_,_, . __ :.:- ···· ·-·-..... :···· ~··.r~:·· .. : ... ,. ... · .:··~~.:-~;···,r::--~:·· -:::·_. -:· . 

.... ··O-SR~. FERRAZ.......;. Párece-me que:não é crime .não dar" apoio ao 
ml·n·Jstér"Jo. . · · · · · · ... ··· ·· ·:·;: .~ .. · · 

'• '" ,,, '' '•' I ' • '·"·', ··' • 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA -·Estes ·apartes não· sei 
para que se fazem. Não: assim como não é dar""apoio. ao ministério:· 
e sobre isto, se o Sr. presidente dá licença; abrirei ·um ·:pa.rêntesis, 
para dizer como é que julgo :os governos constitucionais e os gover
nos absolutos. 
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-ru·;S,enhqr:esdsou"Jda, opini_ão ~daqueles:):que·1.dizem,-.que~.;asrcãmaras 
deye_ÍTÍ;;ter,,um.a~qppsJç~o;,:a()s-;,r:ninisté_r.,l,o~.~"a····qual··.emP.regu~ .o: dir:e.ito,:i 
d.~} -~~ar))~ ,e. c:le;;c.e~~u_r.~, f·~· é;!i~~o.';gue?fa~1:di_s_ti ~gl:'i~. os::pafs~~ . reprf?:; 
se.ryt~t.iyos ··.·.~o~ , P,~f~~s~ ,g~:Je, nã~ !?.·•. s~.o.; P,O.r9~~ .. , ~~qU~I')t(); ~~~ .. ,maisJ1gs:: 
cara~t~!~~·· (!3~().·, ~~4-. .IJ},e,~ri].O~·?rP._ep:r:' it,a,Q.Y ~.6E?ca:!i,,91;1e~~l1~sta~:.oca.~iªo , .~IJ.; 
d~c!.a~~r:fr:.~n~~IJ.I.~.IJtevao i_SeQ~_do:~ f:lát;;.QOV:~mos!eabsoluto.s;omonarcas 
ab.so lu_t~,s, .. à.s;.~~~.;~ai_s 0 t:s~Jr..n,ã.«?,jcP,~~-~~~f~z~~p.o.~1 m,e.~.!J?çr:~pr,_gph.e i ,de,, :má::: 
administração:~-onde .. o interesse. do, cidadão. é bem atendido, .onde:) o, 

~ .-·t _. r.,,,·,~--- ..... ·:-....... ; .. -.... - -~- -,)· .. ~---· .. .. ~ .. J ,,_..-~ ,._., ·.·-t --•'" · .· --•·.· .......... , .... ·, .. , .. 1,í·-· .! 

c.J.d.a.9ãPJ:i ~p:z:a::::d~,;~~d.o_.~~ua.n.tp:~;.é~;ir,t~!.~P.~J.!~á~~l:;,~,:~·ua,:-.·se_g,~~a!:lça;v.i.ndi~ 
v,i.~_uak.e0cje: P:i:ioP.r.i_e~é'.lc:l~ ·~ qQde:Jé'.lS:~fi nal)ças,:-_sijq ;;.e.con()mi.cam.e.nte:.; di ri.;.J 
gid~s::.\~~9~s!a.~;.;eC?n.çlé~~;.~~rcep,é;ão..,d.os,,iiTJP~stPsi:n~o ;é:o~exatória, .ond~~; 
~sl tr::i.~.ü·~~J-~t'JÜJ9'â:õl0e ,,~d-ínin.istl;âi]iijus,tiçar! da1 · n:1an~i ra; :mais)dignaJ .e·~ 
p,r:ópr:~~·~Po.é:fe :~em;:.úffia~p~l.~V.ra_~~s~::óão; s.of:r.e: i njusti_ça2porj Jâdo)àlgum ,;; 
n.ên:í~d~t)âix()~~êlê:consiàe,r.aÇ.ão.talguout:.";tznl.,lo;il::~ .rn~;,. c~E>ric.;:: o.·16~>')i::;:J 

. · Ppderíarl.l·o$ · C:fízer: por:;icôris.e:Qúência1iêil.iê{;:emi:':tàJs·:::·moru:írqúias3 .. . ~_.:...:: ~- .. :··.;_ .. ,;. . . -
ex1ste. o.~s1stema .. r:epre.sentatJYO,)~OuS'que •. os '"caracter.es~i;saoro·s çmes-
mos ;-;·J·E :.~assi,l;~:;é;{.;senhol:esi, tÍ>or.que'í:esses tcãp.rictíosS:da ·,' aritigiÚdade 
dàs .rtióí:iâi:qu ia~~!ibsol utaS'í antigaszjáHacabaram.~já: desapareceram:~ :é) 

umad>Janta:ttãoJ!exÓtica•,cUm;;:m'onstroçtãoi:h'ediondo;. tãO:!indigno::deste·; 
•:_ --~-·· ·,::· .... ~_.1 -~'-· '(•- ,.J__ •• t,• '._;-~.\···!.,,, .. ~ ... ;•-_,_1 -~:-1.-;..Ji- ............ -~-.-.·._;, :- .-": ·-~-- •, ~--·- ... 

sé.culo,rtão,r.ejeitado~e:.reprovado3pob.todosl os>esp.íritos~, queinão poi::fe.i 
màis ~Eipar.~ç'er;,r.já •não ípode;;tet.,,fugar, <játnão~éJpóssível: que vexe·mais: 
a espt§ciê~:.ht:ún~n~a~~-~~ .. ,~-·~-- -~2·:--''·. -·~: .. ;.:. .... ~.~:_:··,~:, ': '"·'-··· '·' .. -~-;~;n~J_iJ~~r. ~~~::~;~~~-~~~}_t-;_; 
~TIS Sabe~ \ÚhEXa~'quál $é1;a·1 á'nica'-:tc·o~~ái em ilque- 'cfif.;,rêml as 2mônar::: 

quias. ábsoh.ltas ,dos 'governos representativos.?n~!{que';,naquelas>·-oi 
direit~;;éJet exãm~)'é~l.cõarci.1:a"dó/lri'ã~<tãiiJpéF.'~iféÇ"'o:::cid~i:lãofquÉi3q"ueira 
examina r.: OS' :'~tOS I ~Cfo':2gOVerlló:irexami'nâ~O~:inài.:sua CaS8i ::caJado; :-mas: 
nos' g'ove~riosorepÍ:eserl'tâtivos;;:o dir:eitolide;)exame':;·é::Jivre, ;,franéo;;':já1 
nas cãmar.as~o~' t'Macd~la'Si 2já~pet o,i·C:idadão :que ;;faz ::sua:>profissão'.:da; 
pol íticã~fjá · por)o~qul3f&s qÜe rnãô~fa'z6rri~·:'S~!que•ís6·vaci'dentalmenfE( se. 
ocdp'álf{;'d&la:#rê_m~uma ;.:palavra:9 no.CS'rstÊima' t:r~presentaiivó (a~ípublll:: 
cidade) té'êa õ Jei·,:·;-é;;:a :sbáse'' ~é:fãti'âêlmi nlstra·ção. -;>Apre'sporis'abi I idade'< ?é:: 
i 9uat ni'eriie '"ii; b:áse~·da~~ áCimilli"str.8Çã6!le1?élôSitaJtoS: :empre9o's~};,às+ln~· 

' - . . ·' •.• .' ·' • , - . • •. ":1.! "" , ...... _,..' ' • •·•. - .• r .. , ··-. -· . , 'r ..... ·,_,. ": .. , ... · ·'_. -· 't 

narqüiàs;,'aosOiutas; '•masúesta ~ r;ésponsabil idaêfetlse· ·:torria::efetivac de> 
uma.· manei r.à:di.versà 'ao·íquiFacónt'êée i nós ::gÔvêrnos·; representativos~' 
.·.::::.ío::.apartê·hdo•:•honr.áêfo·:membFôs.é~ique:dmeí,desvairou~·doF·meu· .. 

objefo.' ·-~·-:::~ .. i::::: .. ~:-~:~·~.:~·H) "!;c~~· -~~-·,/:_~G_:-~·~:·s·:-:· . .-:"l .:.:-~::.:.~-:<; .... ::..:. ·:·, .. :;:> ,.·:; ,:,) ;. __ _. 
·~,:O SR.· FÉRRAZ.:~;;;Ao :contráf.ioi' foi:;:causa·,de: termos:· um .grand_e 

peSar ... ::..:· . -~. --~ ~~: ... : r~ i·J.; D~~~'"!~:. ·;·...-: c ;;~~E.~;. c:;~:-;·._.::. s·J n ':~ :JA!t.::_;~~: ~.(~ ~. ·. ·; ··.:·.c~:: r ... í 2· :; :·:-· ·:~ j ~: : t: 

O SR. VISCONDE DE·JEQUITINHONHA··~':Mas ·i::fesvairou-me,.e· 
isto para quem .é: velho: não; é:· ~uito· bom> ·.: :. 
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Assiin senhores, também' ·ríão :-rrie parece que·· o·· honrado" ~-mem
bro :.fosse 'justo · .. e exato quando censurou · a" 'discussão: do·· 'voto • 'de · 
graças no Senado pela circunstância' :.:de ser o' ··senado o -juiz ~dos 
ministros •. ·· ··-· ·.... ·.".;:;.·:·. :,·:::.c· .. · __ , .. ,.:c :·····.r··· 

Mas" acrescentou· ainda·" o- honrado'' membro. (Lê~): · . --~· .': · :- · ·. · · , ~
. :. Não: acho inconveniente· nisto: porque :i§ tão criatural~'quànto;.são=· 

comesinhos •-outros ·:acontecimentos· ::p-róprios·· ?do;:; sistema ·que": nos · 
. ' ' . 

rege~ ~·, -· ., .... -· ····· :~- .: ·· - ··- ·:·· .. ::.:-·:~:;·-··,.,·-~ ·:_.\~ ;:::·,.;._';;·~-~-.-<-~~~-~--~-·~·-;~:-. , __ . 

·.Mas ·o honrado. membro : acresceritoü': -L"'Vede: que'' se· a·: câmara: 
dos .. deputados . for . discorde ~•do :.: mlnistério;-: esta·: terrfGum :corretiVO," 
qUe é o dá dissoluÇão; corretivo':que:::.não:·existe: 'a::respeito~. do •se.:: 
nado." Mas ·o honrado membro'' 'não . tomou •e·m consideração~ quE:Fhá· 
outros corretivos que· ser-Vem·· muito bemcrpara: atenuar,: senão~ para 
colocar o Senado em circunstâncias ·abs-olutamente· satisfatórias -a: 
esse ,respeito; primeiro a' idade 'do;senador .: ;..~: ' ' : - :.. : ~- :' _, ;:: ;~ -:. ::.(: 

· . ·O SR~ FERRAZ ...;....;.;: Esse coJ:"retivoGnão-.:é --forte:-~ , ,.,:: : : · ... · .... . . . .. . ' 
. O .SR. VISCONDE "OE:JEQUITINHONHAo.:.:.;;; .. :. ·;; ~ segundo' a prática: 

dos negócios públicos . dos: ·homens~: que ·:entram: pàra;·;o ~-Senado~ os: 
quais.foram quase todos ministros;ou·próximos. aos· ministros~;·quase 
todos conhecem.:as. graves-. dificuldades·:que• a ;admil1istração•:encontra· 
sempre no desenvolvimento ·dos negócios'"públicos, :na,!gestão dos· . . . ~ . . . mteresses nac1ona1s. . .,~·~,-o::.T··· . .,,. · ,, _ __,., __ , :: 

. O SR~: FERRAZ~- Nossa.história :parlamentar,.é•.Uinalprova em 
favor .da minha ·:opinião~. ,, ;::•:· .-:-:: .- -.·_, · >.':·:·: ''·''.:"··' !, ••. , · • . 

O SR·. VISCONDE DE .JEOUITINHONHA-•Felizmente,. senhores, 
o pequeno. número e: outras .circunstâncias mai.s ~revestem:~ esta. cor., 
poração. de um caráter:que não' pode dar,-ao cpaís· receio c algum,; nem: 
fundamentar a suspeita de que. seria;nece,ssário;outro corretivo~' .. · : .. ·.· 

O .honrado membro:.disse, agora .• -.em .:um ~aparte:: que, a; história·: 
do nosso parlamento era uma·.pr:ova·em·favor da· sua: opinião. :a: tam-~ 
bém para a _história que eu :apelo: vejamos o .que .tem .sido :o ·Senado;: 
vejamos o·· que é o Sénado;; constantemente':: prudente:.~ discreto, "mo-: 
derado. em seus princípios.: em:•seus·.:projetos;•no exam·e <da: adminis-: 
tração, e assim·· por .diente; Como,•.pois; -poderemos. duvidar··, de' que. 
no Senado há um princípio moral que- serve: completamente. de~: cor
retivo, e que dispensa o corretivo da dissoluçã~,? . 

Assim Sr. presidente; creio pelos motivos:ique acabo .de. expor 
que também não foi procedente essa razão oferecida pelo honrado 
membro em .apoio da sua opinião. 

Depois de falar por esse modo, o honrado membro fez· o. se·u 
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programa parlamentar, ··e disse: .-'.'Votarei' por ·aqtielâS~:mediélas .·que 
fórêm ':conducentes· ,:ao ·-seriliÇ·o; :publicô:::.rião .. :o61:iridôfiârei·Pó~ 'aireito 
de:.. ·exãme,,,e'i:jamais' :.segui rei·· .essa : nocivallteoria::. da1 cega o confiança 
qúe' até :Jhoje: ti?lm. dominado ::rio· corpo; legislativo~.~~'1Creio: qúe~:hásper
feita..: contradição: enfre:.;· estas;,:palavras~ e r as ::o pi niõestproferidas::;pelo 
honrado·"··membro·,..l-·.'4 '"'t -~·-·:-:.·,~·.·:···~ .. ' ....... )_~~::"!-.··~·:·. v·~-":..lo'"'{'...., .. ,"'ih· ''C!.".> J"'\.~' .... -~,;J·!..-''") ... ~o .. ;b '· . ... - . •·t·--•4 .... ,.-~ .. '·-;· ...... -.,~:~, ~--.,,..,_ .. ;;,; _,._,,._ '•'~·:-·.-- .. ~ --..-..-.. ""'"'' ,1.- ui!._.,_)_.;:; 

-s-<;: t. O tSR:::.F.ERf.IAZF:::-,..J Está\enganado;e não (há:r•contradiÇão::>i,r; ~;;,·: ·,C:b ·· 
.:;,,·~(0 1SR;.NISCONDEr;:;DE:JEQUITJNHONHA :.:- Oirhotfrado:!:membr:o 
•(note;se;bem):disse·~que 1.o:exame:,era::não ·sóc estér:il;. mas:;perigoso.:e 
.fataLpelasrsuasJ.conseqüências: ·~;,;::.,,_:. : ·:<;..:::,; .:.:: :o-=c. -,:.·::;'.:~10:,1) ·:.~;::::..:,·~·.,:: 
~::<'!' ::~Q.;~SR~ ~FERRAZ-r-~dsso";~é::seu~:n.:·;. ::.: .~.~S~\ ,, ;:.;;,.o,~·, ···:':r~ o~' :·:-;"::;. rr:~,-, ;;:~ 

. O · SR. VISCONDE JEOUITINHONHA ~ V .. . EXa:· }perdoe-me~.;;:;.::.· 

ü:'r:',. O:.:.SR:~zFERR:AZ:_----'-,:Eu::disse :que,às~·ovezes.a,~discussão::não .. dava·· 
resultado algum. , _::;~\;~.- 1:.-:::.;;.:l.~ .... : ... ;.: :::~:·.:: ;-;;~:·r.~ ::.;s:;::~:r: :~i~j 

·:: ::O SR;.:::VISCONDE DE 'JEOUITINHONHA.....;... Não·.··disse:·.então que. 
·e· a·"~·e·s· t' ·t?·.T,-...:-:>-..... ~~; -·: .. · .. , ... · ·:---' · -.... ~-·-·· ··: .. ,~-.·-·· :- ... l .... __ ~:-.-.:··) -··~:.:-.-~·.,: ... ! ., ......... ~;-.::--.r: ... • r "~ erJ •'~'··~·•.1..:.-.-•K ... ~ .~1 ... •.!·, · J:,•\.., ' .. ,I, .. ,.:'·' ,.• .. · .,,, ·.·,.:, ··•~· \,....-., . ._,,_~.-· .. - -.)' ,,_...._,.C •. ,.' 

· ~ ;·:·;~-O:•SR;.:::FERRAZ~-=-~As vezes;.,.;-!'. · .. :_ • ., ... ··. . .:. ,~.') .. c:··, · (-: .•. • 
'c:-~ O: -SR~r~·-v.JSCONDE;•DE· JEOUITINHONHA'......;.. Então~. 0'-'taquigrafo 

. O •SR. FERRAZ.-·Não, senhor. : .;:::;,: ~,,~;,:::r,é.•;:.:··::· ···~·. f:-::-;:; .:·.: 
: .,;.;::Q,lSR:;rVISCONDE~~:oE,,:JEOL:JIT.INHONHA (.;,,;_:y,V~' ·EXa. ~. então..:idisse 

que a"discussãó;.,era;estéril?:;, <,;,:J.:,, ~l.-.i;;.,;.. ,_,_:,,:;i,·:.:.ild ,:,:•-:r;e;; :; .• t:J;;.;i;.;.;,.': 

-·~c.:: .:O•:SR.::FERRAZ1:-. Disseçque: às ·vezes' :o :resultado•era".estéril. 
··. :O SR .. sVISCONDE :DE:'JEOUIJINHONHA~......:..~ E; que? o~:meio: era ;.fu..; 

nesto~.em~suas;conseqüências~· .'!:.<iél.>:.~ :.·. ···::::-:· :::,,·,:.;··.: ~· ., . ;~·:j :.: 
: ;: .. :'.O.JSR.i:EERRAZ;....;... :Podia;;ser·~funesto.' .. :: . <: ;!. · •: ·' .·;c··.<>r .. ·:: •, • ç:;"'! ;;:''" . 

O SR.,:VISCONDE .. DE JEOUITINHONHk.~:".Ténho·,taqui ::marca':" 
·das: expr.essões de.;V;;,Exa:;~são.:exatamente) asr::que;·profer:i~·:l ::·. : ,. ··· . 
.... , · '.0, SR.<FERRAZ~:.,;-;Explicàrei,:;·,;:: Gü:.l:(~:.l~Or;;;; b ::-.;:,_,,:~l: ~~;:::::-r:.:.q- ~:··::·:, .:~: .. 
;.:·.>.O>SR. MSCONDEiDE>JEQUITINHONHA:~ Digo::eu agora:que;>•se 
a~disc~ssão•.é. estéril.:e:.:se o :exame; .pode::>ter.:conseqüências: funéstàs, 

. parece.:me. :que ,b -seu programàcilão.~ :está< de ::acordo,(comces~àb-sua 
proposição;. Não .entendo que se possam.examinar os .âtos ,da;·~âdri'll-: 
nistração sem·1formar :um,íjuízo sobre::ela.~: •:. ;::iJ,· .:· .. ~":,:<F.:. c.~:.' 

·O: SR;. FERRAZ -:V •. Exa.' está· usandô • do seu ;direito ode: veterano 
contra.calouro... ... . ·•·:·:··::·:·.···:·· v;·,' ·.: :-::>· .::.:: .::·•::r.:···· 

, O: SR. VISCONDE ·DE JEOU ITINHONHÁ ;,;_ :Creio/Sr;. presidente, 
que o meu digno colega pela Bahia falou constran-gido.>·· :.: :· · ... , . 
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O SR. FERRAZ,- Pel~ contrário .. ·_· - :·>·· . · •. ··~ · • • · ~· 
O SR. VISCONDE DE JEOUIJINHONHA .-,:.Eie .. disse;que;: se; fala

va, era porque receava ~que-,alguém interpretasse;:maL·o ·.seu: silêncio. 
O honrado: membro. não:.tin!Jai desejo algum;de:falar;c.entrou no labi
rinto :e não: COntOUi.:COf11 .. a .·porta:; por~ onde; havia~de: sair:·.;eis·;porque ;Se 
descobrem· no ·seu discurso ·a esse· respeito· proposiÇ'ões: que.:·:sem 
dúvida alguma:parecem: contradizer-se:"Masreu -faÇd,"ji.ístíçai:ao -honra
do' membro~ Ele não nos-. quis :dizerTque·abandoriava~oJêXámê ~da::admi
.nistração, nem que' esse; exame . erar:estéril .,:e ,.:podia:. s'er~:funesto:llo 
honrado membro foi ·rorçado a dizer isso.pela:.posição::a;qúe, o~árras
taram em con.seqüência. desse rec~iorque~teve:.;de:queHnterpretãssem 
maio seu ··silêncio. ·' . - .,~ :-.:...>::/ . j ;::. :<: .<·.~::::;:·/' ·';8 ·:> 

Agora, Sr. presidente, direi quais são .os corretivos que~poderfa
mos adotar. para que. não~-surtão inconvenientes--da .. díscussão:~do voto 
de graças nem de qualquer outra:·. ·. · .;;:::;::;:_:: c_(:;.:-;::.;:::.·: 

•-. Senhores, .todas as discu·ssões'políticas são'<süJeitás::a exage
ração: e a respeito delas há sempre o perigÕ da sed.uçãÓ:de'nuné::iada 
por Tácito, sedução: qu'e . ordinariamente arrast~::a::::: s~re.rn1.:e,(a·ge~a
dos aqueles que ~s·e sentam nas.cadeiràs. da'op•osição·~"=LÍmifár~rne-ei a 
ler o texto do escritor a querrurie refiro, e ·o Senado fará .àplicaê;â(fde-
le t ·•rar·a· as· · co·ns·e· qu··e-nc•·as · · · .. ·~· ~-.. -, ·· ·. '":~•------ · .,. ,·: ·:,_ ·• -- ... · -;, -:; -,-..., · 

1 • •.•. ,I•• ·'•~ , ....... I _,;;;.I\' • '··'- ' .•• -" -

. · .... : · .· L~vor 1 et obtrectolio pronis::auribus :accipiuntur;-:, quippefadulationl 
faedum crime·;.. servitutis, malégnitati species;libertatus-:inert~":; '''-~· 

Arrastr~mo-nos;. geralmente . falando,- pelo prin-cípio ::de. que~)quan
do .censuramos;.mostramos .. maior: ~independência :~de~=·carátef, 'ganha· 
mos mais louvor da opinião pública, a~opinião popular:.se·torna~mais 
em nosso favor do que quando elogiamos: e senF·dúvida."isto::é um 
grande inconveniente .. ~·--'·::,;:.~·-:> ::,) ·:: =:c. :,~~:.-c:::;,;;:\• .. :-12 C·. 

Temos outra, regra que :seria .muito, própria para sastisfazer; aqui
lo que o rrieu muito digno colega pela·Bahia·.pretelide: 'isto .é;~qüe não 

_-.exageremos; que::não . sejam ;fatais, às :discâssões',do~)íoto de:' graças . 
. V •. Exa ;· sabe· o :que .fazem 'ordinariamente aqueles::que seiinteressam 
cordialmente:para qualquer objeto? A: máxima é~ Lateal vitium pro-
ximitate boni. ·· ·:.• · ·. ,-.,. : .. . -. - ·· , :''i ·'·'·:::~ :·. ·. ,, 

Não façamos nós o inverso, · Lateat virtus proximitate mali; por
que . de fazermos assim i hão de· sair· decididamente .. · graves inconve
nientes. Se nós em vez de chamarmos o .ministério, cujos .. atos cen
suramos, prudente, o chamamos fraco; se. nós· em: vez de ():,chamar
mos generoso, o chamamos pródigo: se em Y!3Z de o chamarmos co-
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rajoso;· () ; cha'mamos i:preé:ipitado~i~jâ>vê' ~vç:?:exa;.dfqúe~· riêcessâriánien:. ' 
·te hão ·de·SegÜir·Sei()s'rilales''que-'O honrado memorô:lembrc)t,b:' é> 6!~-i>-

·. · ·: O' SR•. ·FERR:AZ'~~Acredito_::nà:jqüe :v~<Exã·;::;diz1:(~kir~ ··_,,;,:.,:.:.-~I·;~
<< · · o:•sR~ VISCONDE) DE''jEQUITINHONHA•s.;.:.::}iDeveHsef.<'portaritó"irí'- . 
. d ubitáv~ F: p·ara -~ nó~ éi{' riiáxi ma 1 :taleat'Vitiullí; :proXimifSte3-b'óni~ 43 , 'iiãô"' 
dêvemô~ serripreFségi.Jir·::áíoutra'·invêfsa~bs -.;:.: :.-q~· t:C~:o::::::ob~ L:::ro!b:~n· r-~:; :-

. •. ' .· I , ' ,' ! , •'• < ' • _. • , ' 

.. : :'cu: o:· SR .. '• FERRAZ··±. 1'0Úariâo: . clfegâf''âo-s·•?zc)~~anos'">f1Eii·r.élê'02pensar · 
, · ..... i ... ··.,; ... -·. r~:·, ..... ~, H ,,,._,11·,.;,~, •.. ,1.,_;_, .. ,L···· . .,~, ... -..,· .... ~.·-·~----•- ,. ~ 1·.::::.:' ., ... ,_.u:·~··>r.•'.··r:-. ,, .. 1 ;--:,(:,·~,··r• .;..1-._.., ....... ,_i,; assim:.: .. r.-~; ,_,. •.,,,;;,,. '•,'•ti~·'.- -~•• ''~ •.•.• YJ •. ,.~ '.k-4-..l'!-.JI"/'. •'.;..)'.·· •.,~T•, . .Jt,,...._~-~ .. , -.,.,, . .._),,• • -~·.~-·.._.,, __ _.., ...... , 

· ::;':':·o·'sR:;'·VJSCONDE' DE)·JEOUii,I~HQNFfJ!XJh. :'Tà'~Séní_::~~e<eri!á~~a~ 1a 
estél.;resper-to·:,o hônra'C!ô 'membro. "'sÉto~'inêu ;C:tis1:ínt(H::orê9a~· f{E;Ia~i)r:ó" · 

· · · · . . • · · • .. ·· ·· ....... , , · ·"· ., _ •·• ·. ~- . -~ .. · - • .: ..... -t .r:;r't' .rm~:l.~- ..:~r-;-~ . .-~. 
víncia da Bahia julga _que pela 'idade ·em que ·me ·acho .. :~:.:-: ·::: ... ' · '· · · · ·· 

' o SR~ FERRAZ:.;....:::;,·::-Nã({oíê 1 ·refirbt.~á11v:':E~ã': cligd''qu~·;qúa.félo· eu: 
... ~.·---·-· \.' ,.,,, '-.· .......... ~ . • -~~--- -- .. -·: '·' 1, '11-<':.,•t:' ',·';' ."-·(\. .. ~~ ::;- •• -:·",,1,," ~ ,(" ...... , ·-··~ ,,..,.,.., ., ...... ' .. ,_ ·ch·e· àr :Já·~·.: ... _.-, .. ;- ... ~..:--. .. ..... , ...• ~~~-~:v,..:.....:-···_• .. 1 ~ ••• ;,),. .... .:.J. ........... ,.= ... -··-~·•·" '",..,::.;:..,~....r ... )J' ·- ~-····'-".". ,·-

.... -.,,~b ·sR:· ·vJscór~ioE·:;:oe'~jEâUil"INHÕNHÂ ":::::.::· ::~·:::>.::;r··~ ~fâi':r:8ril 
.- ;-_ .. · . -~·: .... :~.__--:,:~.'J.~:::-- ~::.c: ·~8~~;-~:~: ... :..~~:· :.~·::· ::::~;:·:~·;.,·:~irt.::'::·"~_;·-j·-::::7::.'·.''~:~:··_·!'":~ ~~,~..~·--: '"'·:Of"'-in:J 
pouco~ • • · . . .... ,_.:. . , . . . . . . ; .. , . . . _ . 

·- . :c ·o;sÂ.?''i=ERRAZ;~;.:,;Àb1 ~orlfráriB, ~cif:editt,~~.:'de:tê~ d·~~·~ob{~'(il1~~i: 
_. ;·::;=o ; s'Ã' :: PREáÍDENTEs~·- Ât~n· ''"'a;:;~o.rr :··u•;u; ,_,:q~, ... ,,_,(~"D!.\ :;.::.:;_, .. _:,.-;]..! ''"'·"~~.; . 

' r .~' ~- -' .,,-, .. , :-~. _,..;.,. -, ,--·~.,.,,·(~· ,. r~f-, "'•[\''"'', .. ',"":·•" ... ?''lr "~'''"'tf''l"''!;r···.:.t 
O SR·. FERRAZ~ Tem calor 'e enêrgia de .. s'obra; tarlto 'ãssim· qÚe 

.,. ;o,,._/.•~ 1 :1,.._ .••• .·',· :,._,·,•~. • • .. <.~' t'""':,,'. , 1~-,-· ... ,--. ·1 't --"'•~·/''':J' ~ 'o é'stá"' rovanao·;--'··'--v'·:•·• . ' ........ ···-.'· ""·~··--'··-·-~,-~·-··c·:- '• ........... . 
p . , . . --:~ .· ·-.:··, •-=-.;"'= ._;: .-: .. .-·, t:·"! • r·-_,.,_ r.-·-·. .: : ···,.~ •.·.t~--:-: .;.) :·;- .. :~ . :.:.~H-~ ·,/ ::;· d:i(.;. ::_~:·:~~;,,];. 1 •• ~-·· ::' ~·:, 

OSR •. · VISC9NDE 'DE-,JEOUIJJ~J:f,QNJf~ .. ~.A,qui ".te01os.,po_is uma 
·-:: ..• :•· __ .. -~~~ ... ,.t._~ . .;·-..),) _;,; -~-~--J· -~.J .. -.:. ...... ~ ... ·:~o,...:;.;_.~, •• ,.J.;.~·-..• _ .......... ~...;.. ........... ·-···' ... . -1' 

. r.~~-r~ .-.~~~~ i'fW,i~P":~~:!Ji~~:~~~n~i~,q_~.~t"/1~~:; ,~a~;;np,~~a~i.R~!!F~T~.~ i;;b_í.;J; t : 'i. 
, .. , : ,.,.~g;a(:f~_. ~~~~· ~~;. '~~r~.sJd~E(~~e~:J!· rr~~ ':; s~J:>,I!'~"'c:»rqu~bor,d.,•~-a..~:~rn~~--
·te se~ c_harTI~ ~dV.C?Ciltu.~., dial)(),li, ~que_ censura"_tudo, . rejeita 0tudo_.···:·,, :· 

---_. ·.\· !I~- ~-.·"·' ,._~ :·J- -.-li.,_..,.,~ "-·.•1-..-~ ..... ._ .• ,.,,, . ..J ·-···~'#' .. .-....,· ... ~.- ... ~ .... t. ···"""'~"·· ·~._..,.. -r• •,, """'...-.. ' ._ ·-t· ···; . 

. . -~---·, _.-~ .q S,t::;l_~_: . F~E-~}~i~~ 7 '-~~!~~-~ti:J.~~.~-.~~-~~~"9 :6:fc;·c .. c.b :J. -;~t::.-;; ._:.~-~-:,_~;!i.~;~! b. ··.·,:\::~- :. .. ~~ :··:;--: 
. • O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - . _.,:·i:j~JgaJ9!J.~; t!-!9~-:~. 

mau, ou toma por. dever~.fazer_,crer. que. tudo quanto .o_,ministério fez. 
:· , ._ ,·,, •.. ~·._. ; •. ,;,•,O• :~_.,-.-,-1, ."''._,._,~, I'JI<!o.7'" :.;_,, .: •••. ..,;-.,.,."--f.,_~~···•·'l...o•,-''•' •--~• ._.. . ._..,,.._,,-«...,,• •.. ,~\··-• 

é mau. o ministério. diz é, pr:eto,_.não~digamos .. nós .. é. branco.r,Exami-
..... : ...... ::. ·' ..... : ---.;·_,_,,.:· ...... .;:.·~~~·-...::;.J..:t ···.;._,; .• •-=-.r ............ ! .......... ;,...~' ··~· ........ ~- ........ _;·o-,•··<1-· ... -· • ..,:;,,,_ ••. ...... ~ ........ ~-·-.:.· ..... . 

ne~os, ~i X~! ~e: n,~. y_,e:rd.~~~. ,é,(~!~~'?; s~~-~'?,::f.Rr:· t~JgamC?.~1~9~e_-'-é,;;;§~ :.:.r:a.~, 
. ~!=:r~,a~-~j·.P,~P: f~r. :P,ri.~.to~~f,~'!. P.~ScJR•r~i.g~r,ngsdql.'~~~~:P~~p.o~, ;·l)l_a~_;:nã.Q! pr.~;-, 
curemos nos: extremos. as. proposições. com .que, havemos:: dec;comba-.. 

~·.·, ·-'•~';•' -,,;~( •. •--' .. ~::•,/_.c .,.:,.._....,~· • -~·.,,_.. .... ,.,.., ~- .• ,__.· "W-., .. )..~- ·••· I, ' ,, •• _ ..... .,., ' .. , •·• ~_., _, .. · , .. · _ .. 

ter .. -.0 fflJnJStér.JO •. ..._,,h,.,t.?-~·-H~·~.r ... L-... ;.··,1''"-.t"j't·. r--~-~- :·r~.f~.J-.,"'f=''/'f~t~r·...;· ~· ·(": ·.,, if':!1~1'(3;·(;>tLr:;:;.~C'l-!tf~·-. ",' ~ ·-.. ~.:~ •• ;, .. , •• (-..., ... ·.:.,':' ._ .... ,_. .. ..,.....,.._. ,1,, ........ ~ .• - .. _ ................. ' ,,J, '" ... ~ .• .. ' .!· .. 

- ·· Q·, ministério_;-_t.~~~ <'-~!ma~~;iQ_t~[IC§e._s,::_lP!;~c::u_riJ,U .bem~~a:tis_fazer{;às 
nece~s_i~ades.,.pú~l iça_s?)~NãQJ>,r,«>-c.u,r_elJ,Io.s z..d~st~uir ~.ste ;bo_m .,feito;: este. 
procedimento,,p~trjótico; dQ.:mi!list~r,:io:,com um :ou ,êoutr:o rdesvio,-,;que 
um subalterno:da apminis~r,:ação :P_rati.cou,nest~: ou naquele ponto;<do . - . . ·- . . . 

imp~~_i~ . .. :· .. :_. ... .. ··...-:·~·;-;-;.:.·..,i :~~_,,_...,.:·: .:.:_~·i ... ,;:<:~---~_?_,~-.- __ ·/·: .. :··:;_· . .-'-:- ··.:·~..: .. ~ ~.:-.;· ~-~-- :--"J 

O SR ... FERRAZ.~,As.sim·::dev,ia ser:.;,.,,: , •-, · · ... ·c · ·.:1:. 

····o SR. VISéONDE DE ,JEOUITIN.H.9NHA'~ ·~; .•.poi'que:se .assim 
. :..;~;;dcimos, senhores; necessariamente-,hão de· resultar.-..os. :males 
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que o hpnrado membro. tão· energicarn~nte .censur.ou .. Não.· queiramos 
que o minis.tério ,tenf:1a. a v_irtude. dos :terieJJOS: do_s subúr.bios- da · ci
dade de Nisipis, · 1que reduz. a -,brancas .. --todas .. aS_/·rosas. J::r ~possível 
que. o. mi_nistério, t~n.ha a ·:forç~ de :r.ed_u,zi_r ::a-: UITla: só_:, .;cor, as:: diferen
tes opiniões .. do .país.? Não_. Oue .•.. reduza•-a.;um só.-. resultado todas •... '· . ___ ,.,'1..,.-,_ ,_ .• ,. ........... • ··-·· ......... ~ ....... _, ____ •-•1 ··-- --~ .•..• '< •• '~-~----

as medidas a dotadas. pela .administração? -.Certamente.não. Eis, o,.,que 
é ... indispensável' que- façamÓs;' se,fizer~os .~i~tô.::,estoÜ persuadido 
qUe o' honrado membro verá que. ã sÜa ··p-rÓposição, não . é exata., que . . '• . . . '- . . ' ... - ~ -· ··-· ' ·-· 
as discussões do voto de graças não .são .estéreis, -não, são::funestas, 
que, .em' u'ma. palàvra, a .atualiciá'de n'ão é.dlgna ciâ;censu~a,,q'ue. se 

;·._• , '•'-' ..... : .· . • .• · -_ ... ,, • . .,_. ·-·''-" ~- ·-· I --·· ... -··-·· •--· , .... · ... ~'"···: ... .. : . ----• •,··. 

lhetem·feito. . . . .·· ....... ··· ....... · .· .·-·: ..... _ .. , .. 
o SR. FERRAz~ ~ensando .. assún ,eú \lcn.i_pa.ra· Já::; ·· .·_ .. (~-- · · 
O SR ... VISCONDE. DE .JEOUiTJ.NHÓNHA. - ·sr •• 'presidente,, um 

• • ' • ,• . --~· ·•.. ·•• . ' •. , • • _. .- • ..... ..... !•" -~' • '"-• 

honrado. membro disse (e.:até .creio que: .foi--também. o meu .ilustre 
O ( •,. •:•, 0 •,' ~ ", ,• Ó' ,_, .. ;., • O ,,,,' .,; ' ' ,,'1,~',• .) .. M.~·;.,,_<..., ... ,,,_,:•io'., I O •'•' >",_< 

colega pela província da Bahia), que os louvores, os elogios do voto 
. . ._ . . ' ' .......... ·-...::-.... )· .. -: 

de graças, acham-se con.cebidos de ... tal .forma, que ,votando;, por ele 
càdá' 'um' "de nós' deve~ julgâr"'obrigàdô a-· ádotar.~<todas 'as .medidas 
lembradas nos relatórios dos minÍstro·s;· assim' córilo" ni:i fala''.Cio~trono. 

Esta p.rÓposicãc?fe~ em rrlirn grave -~im'presão::·oe _:d_eêi'diu;me a 
dizer duas palav'ras a respeito dÓ, ~oto de, gr:aças. 'r ~ -~ .. ' ' , .. -, .... 

. · Senhores;· eu voto . peh:t respi:>stâ '·à: faià' dó: >trôriÓ tal qúal está 
redigida. 'Deseiariá que se oferec~sse' mêsmctGmá "êi'menda' -"no- ··se'n-

-- · · · · • · ... : • · ·, :' ·' , ' \, • ·· • ·"' r.' •· ·•. 1 :,_, ~':.;")· ·: • ··: ,.•-. :. ,, .•"! . ;- , _· , ... 

tido que eu· direi depois; Porém. não.'ser' se 'âfinal_ julgarei. o):iortuno 
propô-la·. 'A· eménda''que eu 'tinha em ·vista~ nã:o.ôfende, ~!Ti :'nada,·. é:m 
nada diminui o texto do voto de g~áÇas •. étimo: 6 Sêria'do\lêrá qUando 
tnatàr desteóbi'eto. ···· · -' · · · .· ...... · .... :.": .. ;·_,_.;. ,. · :. · 

Voto' portanto pela resposta à· fala do trono tBt:·qual, e' não :me 
julgo. 'por: isso· obrigado. 'a. :votar; por ·'todas âs·· medidas ; que a ·admi• 
nistração "entender-'con'veniente 'propoh hêj') âê' .. votar. contra, ,:.sé;ra 
minha• consciência'· assim ;o 'ditar; :-hef=de'· votar)con"tra> pÔrquê 'o'':mí-

•' '• :.~_. ••-· .• •' 1- · '·• ·· ·, >': ·. ·.• •'"• ''" :~~~ ·l'•"o'".'-•t',.;..._,:"'_ .. •••'~ •-',' .. "•,,~;.-.••,· 

msteno ,nao prec1sa do·. meu--voto; he•·:de· votar ·contra;· porque· o 
ministério atual não é tolerante ao ponto dequerer'doiTlinar!as 1có'n's
ciências· daqueles qúe' lhe dão o 'seü 'pólítico~ 'apoio~~ " ::.". ::·· '., . . 

Assim, já vê V. Exa. que 'à propósiÇãó"qÚe ·o· me(i hónradó':colega 
pela .. província da Bahia expressou~· e ·que~ foF :corifirmaélâ ·por 'óútro 
honrado membro pela. provínciá. do ·Pará, ·não 'é. proceâente, e que 
(a meu respeito ao menos) ela não pode vigorar# Não me julgo· por 
forma alguma obrigado a votar por essas medidas só porque· atual
mente elogio o ministério .na· generalida-de 'da suá' 'administração. 

Senhores, digamos francamente: que tal é' o estado do país 
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sem 'dúvÍda,algumá iies'sa oca~ ião,', um 'releva~te ;· s~nliço 'à' o'rdêm, pÚ-
'blica. . '· . . ' 'r·,.·:'' ._,., ('• · ..... .-;, ,,,,,,, ·< . · .... ,, .: ';,,;, 

,·- · ~ .- ... , ·• ' ·.-· " .. ,,.: .. ·-~lr.··-,- i~--.1" .. ' ''·t:'o.'r; .... _. _: ,.,. 

, V. ~-a~ . reqc?~da~s~-~á~. ~e ~utr,a_ ~po~a.)1otá~~1, . â d,e .. , ·18,38 :erry, qúé 
a política , mudou· ··extremamente .. Eif''ti nha ,, seguido .• uma. p'ól ítica,. ·mas 
es_sa .' polítl~a. n,j_ud.?~~-·~-~~plet~~~n~e;:~eri) ~oi~: fo~Çô~o :;qu_e ... e-u.,fosse 

'da· oposição~·~se acaso ·.fosse· 'agora· epo<ca'ôf)ll.rtúôà para·:esníei-ilh.âr, 
· · .• ·>-•,'\.·:1 · :·· .,.r.~:~:'."<=';;-·.t'.}Í'--:')·~-.;·-~;~. :! ~-:·:·: ~::· .-:.: ___ -;;.·, -___ 1-~·-{.~! .. h; :J ... .-.-~~:·:,·.,_;_, ~~. ~ l-··.•·~~ 1 -

P~.ra s!; · .. ~·~_cu~~~-,. ~s,~~;~?!~~·.c~:~~~aly~,~: ~~·!J,~.· · f~~s~mR,s)~Y~~!>~ .. :~ ,~:co.n
cordar que os benef•c•os· da ordem pública forarnrdev•.dos. a essa 
oposição~ Mas- nem. porque os seus resultados··''fossefu· ou' não' be~ 
• ,,,,,, .. ,, ;'· .. ; :;-•• "', ···~-. ··:-··,,' ·· '.'l''·r·,, .. ) (~•.'•·';"'·' '·j;T·_,. -_. -~ ·-·•1•-'_*_l'':......a~·-·;·~·, <, ~- .••• . ._ • 

riéficos''se' segu'e. qu'e aqúeles 'i:lué :-então faziàrri oposiÇão 'á.,não 
·faziam' pe~si.íà'aidos 'de ·qu·e assinl' bêm 'servi'~'m ··ao'--p~is, '·e' r.~ró' J)oerêrr. 
séi'r ci:msurados; 'êntendo :eu: por' e.x!â'ge~ados~· . ;;_;:' ,; .. ' '.•' ... ··>''' '·' . 

, .. ·· l •.'~ "" _."- , __ ·'· "; ~.~.,, .·•;.,P• •, • , :·•: ' , ~>. •;''•4.1"~·. (1~"•'-)t\'"·~:~,"1'~-A',"' ~-(~,,._.,r•-._,:~-1·\,' .. 

. . · ·Nem poderr( ser taxados-" de hostis. â :· aêhni'n'i'stra'Ção;·-pelas. 'êir-
····-· ·.·:· ........ -.; __ ..... ·' ··~ -. ·" ,"•' -~ .. .--. --~-. ·-··'- .. i -~·y •• : .. ~' •• '•,:·~---· -·~ ~,\ . -~ _- ... ~·.,_ -·~" ''· ,_-:, \' . 

cunstâncias que reféri(-aqueleS qüe cónh'êéérãní' cLestâdci do·país ·em 
··-·-.· .• ..,r··fJ .• .-.· ·· ·:• ~· ·, ··, ···e-c.:·-.-';,· -··;~~:··;:r.:·.-· ·-·~-'"-"tJ.·~.....:o~:~·· ,,:~ :_..._...... ··• 

1838 ·a 1840 não' podem·· declàrar .qüê.:....a :oposição.:dessa :época não 
fez um):n1Po.~l:intís~i.mo .•. s~rvrçª;i: sem,::q~(~fo~s~ :.:·ª~;~f~~flÍa~ af~u.rna 
exagerada .. De 'então' ·p~na· 'cá as·"é:oÜsas 'tõriiará'm- oütrô' caminho;· •. a 
a~rninistr.ação .tC?rl)OU _todo. o se.u. vigor. ,.AP~ésente,-s~, ;um~: 'ép~c~'--_que 
mais se: ~~s_em_e]h!'lsse·. àgi.iéla. de .. 183). Nerihúm_a:·.logÔ~ eü. ri_ão~tenho 
sido exagerado; -~u· s'egui ~se.rrillr:e :E! r_egra~· t.at.~at~,i~~~§i, P.~~~i,~itate 
boni. _ .·, :.- .. _ .. ~-.·;.-__ ,· .. ·.,,_. __ · -:.: .... ···:-~·;~·.':_-~;~---;.-·:.:- .. ·::..·.:-~-.:·-=1~;:: ·,·; •. ---.~~:.·_.~ .. ~~;~,-:· .. _.:,.::·':···. ··; . 

~-.o' que. eu, ._é;"f:.ei'ô que .o honrado_ mêmbr~ ,·ente'rlclé _que-,devemos 
' • •- _ _,. • ' •·• i ·.~ • ,.,,, -· • ,,.,. • -•-~· -• ~-"''·' 1·-·· •-' -". , ... ··• · _.J_, I•' I~-··· •· ~ · · 

·seguir aqui __ no. Senado, e· .. na ,câma~:a .dos Srs .. deputados;._ não? 
• • , ,,/ I , , , ~- 1 ...... ,,' , • • 1 .•. ·,' 1._• , •.. , ._,_ l •' ,_• 1 I . : '·'' 0 ,' _.: , . , \,, .• ,. J, ' ·•' L'\.., ', 

O SR. FEBRAZ ..:...-Outros não,entenderam assim •. -.. .. ... . "'· 
• .. o SR. viscô~ioE' DÉ-:JÊOÜJTINHÓN.HÃ:.:. Há·d·e v.· Exa: perdpar~ 

me .. Os interessados na administração,- que .não comp~:eendiam bem 
a pOSiÇã() ·er:n .... qu~;:~e. ac.~~vâ,ry'l,~;CJÚe.,era.m,-ob_riga~OS;~OU ,:tinham Jnt~
ressescc er:n .ocultar. • o estado. das , cousas.-, políticas, des_sa.: época,; ,s9 
po_deria~ry:í ~-.e~'tão,. e -~t~"lvez:o.aind~ 'h_oj~.: ·:achar. ·-,exagera'ção .·na. !'T'Jinhà 
opo_sição. . . . · · · · · , · . · · · .... " . · 

... -~ , -· .•. ·~-- -. .':; .__: :: .. : ; ;· ~ .: ,., ':.·:· ; . :- ;~~I·:~-' .·:··: ~ '·'; , ~.).:·:··· .. ;_~; ·., .. , , · • · 

. O SR.J=ERRAZ: ~; O::meSJ'TlO '.poderem()s .. nós ,dizer,_:agora. ·:. ... · ., 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA>-'Mas:.-o ·p·aís não achará 

exagerado~ o. procedimento .. de --um,,membro :_da ·-·oposição. quef quando 
se. trate de: dar. mais. força· ao governo·. é :o. primeiro a· prestar-lhe. o 
seu apoio, .como eu. fiz em 1831, 1832. e.1833. ~ exagerado. porventu
ra o .membro da oposição,que quando se.trata de segurança pública 
toma a tribuna para ajudar o governo ·a mantê-la? .Decididamente não. 
Sistemática oposição, não era de 1831'·a 1833, nem a de 1838 a 1840. 

Tem-se tratado, Sr. presidente, de diversos objetos na discussão 

18 



'-~ ·o'"•( : '• •'··, -·,:,. ;. ·· '·r. •,_~, '• ' >' •' "_.,,. ,~"'f•'~ -~>,'.e ·"'i •' .. : ·;.·~-;.~~·, 

_do, v:oto.:.de :graças:.:.do: lado doj;Nor:tei~tem~se:tratado;dá:tazerida": e·do 
lado do Sul dos negócios,!.estrangei.r:os: c·r:- r_;"'·"':!-:!:~!b f;: ·)>!·~!;;::; rr;;•(1 

· ·;:.. ·· · ···.·. ·-.- .:"·~:-~;···•_ •. ~ .. :-. ·.- ·~·;·,r ...... ~--,.._, .. ---.. ___ ·-- .. -~-::·~-.... ··.·---~r-:··· ,··:··: ··;·~ .. · · --o~sR ... FERRAZ~----Eu·,sou-·do•·Norte· ·· ._, .·--' '· · ·.'! ,_. "l·' (' 
, ,., , • -~- '. -~ ;•. .~-~--. -'~--~.... .. ··., .-.. ,.~ ... -.:.,~ ., •· __ •;~,..--· ·, .. -~-i-,f-:~···}-1_ ... ,_~·-:r·.,·._•_::'<." -'_~,);·:.··,-~; 

O ,Sfl. J=I~ESIOENJ".E .~,.Atenção L ,. . . . . .. .·· . ..t;:q:;_trl :;Q, ~i!~ie.t??.9 
. -' . . •. ' ........................... __ , .... ~ .... ,. .•· 1,.··. ·. "'-1-. · ••• ·.•,, ........ - ....... • _,,._ ....... -~ 

-;;r::;·.-;·,O.i SR~-.NISCONDE-0El;JEQUI:r:INHONH~\:_:ipórém8morá1~à0:Sul. 
;:r.:) :árnob·r~·~$~~-~cit;j:1pelo~~Párál6ci-tirioú::s:efiár~ah1érítfi.,da ríosso~ê~tâ
~do 'financ_eiro·:.e ,p·roferiu·~:a:~?següirite);>propõsiÇão·:, ~;}?-~~e,;q_}!:~z~,8~~P. 
, · · )~ '~,q-o·ctôs · :õà -~9õver'í1oSl:3fá~em { isemprêS'ITiuitô-~álarãe~;-d:o>taú'trffir1iô 
da'siifendl:is'r~púol ici's,0 sem'::i que Yao·':mesrfrô::tfufnpó), p'roc'ürE;m~ ex'PíicÉir 

·se:·elas''são· per:c·eoiCias~de~·rri'â'nêi"ra"!:Satisfàfó[(a:~-:n,â~'cií:i'á'ndÔ2sé1;trata 
das despesas públicas.é também::regra que.:quaseitodos~·ô~:"?gb}iernós, 
~.quereriâo\{ter;'a:::mâior ·sonià11dé!.!meiõsifpãra3suàs-::JãrgáSIJ'éfespesàs~ fo
?gem;. e~: fogem_ :éom':Çto'das"-t!ás '· suas\ffotçàs;;iifs~ ·expliêâÇões: doí.!módo 

. .. · ·f . · ''d. ·' · · •·· ~ ·· · ~~. ~ ·'· · ·! · ,.~-- · '0 •. ,..,. ... :,.,·~~~.,.··"' ·por: que·: azem!as-~ espesas:-•- r, I:(;E.::·:';:r~!'> ,(~~"'~:."-: . c..sp"'"'''''"'~ "'"' .,.,. ~ ..... ·· :""~..;· ~·· 

,::.r::7?Nãô: mec·ocuparên de~ta 1qüestaô::?q'uãlr-anas')()á: fôi•.Jé~~l>e'íiante
. mente··tratadâ:peló''~Sr.:;fninistrô>i:la 1táiéhdâ:,8às~imcéômo:;peltFhónfâdo 
Sr. senador. péla:.Cprb~ínbÍai:réfoTRioC(Ie •. :Jànefrô\Pc~ní'• ~~J~')fatiêião:cê ~pre-
:•·cisãorq'ue~o~rcárac1:ei-izaní~tfalei·ip'cirtantol..sãii.im~bbSêrvaÇãb~â6 hon· 
raao':membro'~·pélo'Pârá;''Produziria~~êm<'hl'im""-granàe)'mprêssãoTa;:-pJ.à
·posiÇão~'ae'.S'qué'ieJe~§avânçou~~e~não::me:fi'eêorCiá~sã"lfqúeL;S?!J:X~F>tinh-a 
··sido?minístro :darfázenêla;'tl\if'a·sirecordanao'!fife 'dessá~féirêunitância~re 
lendo na: propo::slção' que-acabo de: citar: que; todos ·:·os~ governos;::ó6râ

:.vám;,assi m, : eu1:1qi.Je: ·:r.espeito.::.o:;;hônrá'db~ merrítiró';7'qúe ~fêritiÕ':'! por~·ÉHe 
a·.·maiori:estima Je veneração~.nãó7pbsso:~porcm·ànelrâiàlgüiTfâl~crePrqÚe 
· â'' suas propc.~ ição' seja ruma:':! censura·:c:porque -seffàafossé":7o·Btion·rado 
· membro::teria·; o •cuidadoYde ~riãósseYcompreénder:tden'fro·.,-da cregra;)::o 
-hor.ado·"merribro·1:terfa:i o: icuidáê::lo .:de· :evltar.tqueJsetdrssesse:>cjLfeíif:m3 
.:tambéms não~ •CU i do'tl' :de-::rd emorístrarJtâs::.:deSpésásUê' · sQ'r;fezi.taJârde'l'fda 
.'receita .. ora;:. se::orhonr.adõ· iheinbro:·as·sfm;t"prôcedeú};e~pofqúe~·na:--:reã
lidade:o.·objeto ou é inútil; ou'inexeqüíveL•.:· ;.; .. ·.•. ' .• : ' :.o~r:a!:r;lcue; 

Desejaria •· eu,. pOrtanto:' qi.ie :"o• 'hônrado: rriêmbrôilrcorriprêênàesSe 
que.: a sua;:-proposição. :nos·;dá:,·o ~êli reifo:-de·inão: iJü 1 gar:..'Jssorumjaefeit(i'; 
-assim ·como; '.tambémciêjuererlà:Jque· ''êlebseb1ão (liinitássersôment'e~ràs 
·.cifras,· .• que r ele mão ccuidass.e so: · de;:mostrar: 'quê'pso6rándõ:::arrec·eita 
, ai ém :-da despesa~. ;ess_as< 1sobras; :tinham· lsidósprodigamàntê' &te5penai
.das::iEu.cdesejaria que;o:::honr.ado-··membro· fosse<mais::explíérto;':~qüe 
mostrasseo;que;inesta·! oú naquela; despêS'a.rse.itinha>.'despendido< pro-

. dig::amente~::Mas·~o · nobr.e: senador.: limitou~seiâ.ldizer:~que:é<.pr.eciso:;·que 
se dê -conta .dessas sobras . . : . ,.. ._ > .: .· ... : :·: --: . . . -' ._, ;.· .. _.:. · -~'~ : :. ~ 
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Sr. presidente;: o exame do · estàdó: das: nossas··finanças' não é 
bem cabido na discu'ssã·o do voto-de:graças .. :•i~_, ;;·:.:·: :.:.<. ·~:;:. •. ~-, ::.> .. : 

O SR. SOUZA FRANCO ..;.....;~Hei:da.demonstrárto.quê avanéei em 
ocasião oportuna: ;,:>I>,::~ ... :..: ~- ".:~~-- : .. : .~ ~~ ·:-:·: . ~; .. _ 

::. :O: .SB.::,YISCONDE -~DE. ;JEQUI:TINI:IONHA':.~ ;~Estou.·: disso:: conven
. ~i~q •. ~~~'- s_ó_. d.~PP.i.sc>dé:l·lei_tura~ do_s ;pr;çame~tos.,::e1,do ~"balanço. das 
despesas passadas é)IU~cP_pde.re.mo~~eQ_tr;arj~em,,.un;r-sério1 exame -~do 
esta~ o ·:d~s. n9~.s-~-~ fiflla!1ç,as •. ,~,~qu_e P.~-~-~.r;em.ºs. ~di:1:~r ª~ ·· pa.ís~ se tem 
hav,ido deficit,,se o .. há atualmente, e se,para;o füturo -será--maior •. 

... - ,, ·,,,./ .\ ... • -.1~..-·-· ·-·~ ·-·~·t•-• ..... ·····---'·"'''' ~ -.. --l~ ........ · ~t..·~· ........... _ ... .... ... ·' ... 
. • . .. . ~ C:LS~.: :S.()U~,-:FRAN_CQ .... ~: Então .-havemos,_._ de~ ver,:a. quanto: mon-
ta: ··o ._deficit. · . -.. ·.·.. : _-. _:· .. ~--~ ·; · · _: · -:->.-J;~-_:1~~; · ~ zr.-,::-.: i I .. -··n· :;_ .. · ·.:_-_: ... ~- ~-. ·, ,:··.-. -~ -:·. :_: -.~. ·.· __ .... 
'~- 1.,.: ,. "''t·" '·' -· :.··~·--··· ••. -- ~- -- -- ··- . 

. . .P :~~--· YIÂCQNDEJ.DE oJEQUI;J:INHONHA~::7- ·Nãorcreia N;. :.Exa ~que 
,eu.· ânua a .. · .. gual_qu~r:_:.., das , propo~ições :. que; :.acabo. :~de :av~nçar,· '"sobre 
o deficit; estou apenas lembrando as que~podem;::apresentar.-se .. ;Mas, 
COfT10 d!:z:ia, :~ó ~~~-.::.~.e~~~: ::fo~n:'S!sl.!!!' 1j~!~~,. ~~g~-~º: 1 ~o~re ~h~stado 
das ,.no~sa~ .. fi~anÇa~, ~-~J?.o.is ~~~~e ,~x~m.~i:~1 :9U.~i:-,~-~,.3J"ef.e_r;i ;,_;., ... ·'. :, . 
.. ..:; 0 ·-~~: ~QUfA f7~~~NC,0 ~L~c~XaJ'lle.:J~"~>,_se_g(J.r_o.~, . ;: .~·, ,:, . ·:· 
... O.SR . .VISCONDE DE JJEQUITINHONHA~·Não·consta,dos seus 

. discu~sos .. ~q'ue,., .\i. .:Ex~.-. á'presentassé •. pxo.~a-~~Íg.uiJl~ jasJ~~sset.ções 
que ofe.receu~à .. éonside~ação ·.do SenadO a-,r_e~peito: das.c~:~ossas.Jir:fao~ 
ças; .e. nã_o.~é:IPr~s-~_ij_t~!J ;~·~s:a~.! provas I P.~rquê,. nãÓ.:ti.nha Ós; :~adoscpre-
cisos~ .. . .. ::~-:._:· .. ~----· .. ·· ··:::·.: .. -.: ~, · · ~-_(._ .,~, ..... ·~Jt:' ~·~ .. ···,~·'.->>~-····-~ s"r~ .):~J, ~ 1 

., P;onhamos -:Portanto •. de: parte .-tudo. quant~ ~é r..elativo • às i questões 
de, finanças •. ~ssim :como:.t~mos;p~sto; de· parte~,o· que~:é;,relativo~ às 
outras,,admir:li~trações. e_,nos:;ocuparemos :do s_eu. exame;:.em.;ocasião 
competente.- .Que temos nó_s .. dito• relativamente'. aos .negócios, do, im
pério?;.Quase,:nada .. Que, temos nós edito·, relativamente ... à .. administra

' ção. :da· jus,tiça? Quase : nada ... Que, temos; (nós .. dito • crelativamente:;::à 
adminis:tr:açã~ dos ·negócios ,da marinha?,:Quase .nada.· E:·da .guerra? 
Igualmente. :· :, .. · >:::· . .-·' , ..• :::-.:::: ...• :· .1. ·.· o :: 1:;~.;:.:: 

.: ·_:: ..... : 
1(Há; u-:n: aparte.)··; ... ·· --~ ....... -: ".:' · · (.:..; -~ , \:..! (~ ;,:-J ·, t~'"~ ~- :;· :-:.:. ·. ! .. ;! ··~:·::~:~:.::~é .. <.·.;. 

. Não :fokpor essej motivo; .:é :porque:nenhum;~e,nósc-.~está sufici
entemente .. habilitado para:~poder provar.caquilo :que avançar, e. nin
guém·· melhor, provou • esta. asserção do que. ·o' honrado: membro pelo 
Pará, que. apenas .se referiu· a.:cálculos· que .·poderiam:,ser feitos~ .à 
vista de um . balanço por qualquer oficial r ainda; o mais· :subordinado 
da secretaria da:·.fazenda~. Reúna. portanto o honrado! membro pelo 
Pará as observações necessárias para o desenvolvimento das cifras 
que apresentou, pois S. Exa. sabe que nada. provam elas sem as 
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observações ,morais :-;que,:~ expliquem to ,pensamento ,que•:elas 'encer!.-; 
" . . . ' -, .. ' . ' . ' 

ram--em:Si' "- · ..... ,: ... ' .. ,, .·:•:;- ;.-.... ,•.,.-.-··.··· '·'·tr10'"•·0 0'....-'"'"''''" ~., . 
. :•' ;. .o. •,. ~- .• ,••;·>' o,' ,.,,. .. ~; "·' •,.:·1....~ _,,,; ~·-· •'()~ ... ~\.,t .. ·•.Y"-~:\,Ij,l•-• •',•:· :.;J ~. •, ... •':, ,,·. _:~·:-,~:' .... '-','}/ ·~:•_,~~ ...... 

_ Faça o honrado mernb~Óc;pelo Parácissoi~e:•ticliatá;rjnã(n~a::rmimJ 
más: •. ao,: ,s~~: s mlni_strÓ .. ·~da(::fazenda,~~suficientemente;~habÍiitâdo"1 para 

-• · · .. " ... , ... · . •·'••• ·'·· , .... , .. -:;...'··-· ~ .... , •. ,.t. •"'"· .... ;'v·•-·•' -.~.;.~:4 .._,.,,,,_: · •. <· 

_entrar,. nas::·:explicações) pr.ecisas. e~tr:esponderpàS>;iobsecy-ações~.t:coJTÍJ 
- que. ó honr.adõ,itJemllró~-tio~r.âl;;.â~admi.nistração~-~=:c·s~:~~. G-s;·~:tS-2 .nd.'n~~-~o 

. • ............ · ... ,. ....... _. • • ···'·- ···'·· .. '·' '"·•·.-- .... ,.J ·--.·-~·· ... •.;.•• ,.,.•:.- ·, •• ,!,., ("'.;. ... _. ..... ...;.~ 

, _-":h -O~T ITl~_SITlOS J:n,otiY.O.Sõ);Sr::;,pr,esidente,cquer.tenho_vPara.,~assJm :,:JmeJ 
. expr:imi.:;:àc.er,éâ:.-c~às tfinanÇas:~~m'üitãm~ acerca; dá&. obsêr"VaÇõesffeiiàs:t 
pf!l~{se_u honrado;·c:ol:e9-~;';(lêia (Bahi.a;csobr.e::o, :modo(;lpon.que · deva~serc: 

>"•• ' ,,,, •'••' 0 O ,,,,., ,,,.,.,,,,,,~,··>.• ~-~~,'•;...,: 0 ,,\ ', : '•; . ,,•,.,., ,:,,I,'; •.;•t4.J~•: :M·~· o, :.::•, 

a I te r:ada;.a:·nova" tar.if_a :j :Eu.mesmo;.decl ar.o;a. V:: ... Exa::. ~-~com;a ;maior,;:fran•: 
', --• o '«,·'·,'- •'"• ,:,•., O.,. ··•~"~\: •,,.1 ~ --;,·~·..._,,'''<>.'o '• .. <.',' I, "•-~·::...;. _',,"~~("'<.,'1 .. ',' "•, iC:'r' 

quezaíl Sr:-.!~PJ:;esidente, :que.:,não :sei_;;,o;:queté~·.que ;há,lde·~s·e?:ser attarifa i 
• o\ • ·,,.:· ',,, \ ••••• ),.',·~·• L.,· . .... ,,,,":_•,,,.,! ;_,,._ -·- "~: •. ,.·•~.:.-~;,_.1, 'v_-,'., . .1, .~.··:,;,..;;,::.· 

qu~, ; Seçhá qde · .:pubJ.ica~:uapesat's,de)rte!l i :s.iCIO:'íO<)re(at_or fdaí IS~_çã~ .. !CIO) 
. consell'l~-~d-~.~es~a4ê~t~1f~~~~-tê,l~.~-~~t.~ye;:~f_e,ta:/~.~~~.tP.'?~~I§~~i? ~~Pf~·~e)~i 
goyernoi<ltemode-,~tomar ,pr.udentemente:;em cons1deraçao?~O, estado~de1 
~ -'• .,.,~-. -~ , ............ · ••• 4.,('".,..1. \•.-· ..... ~ •••• -.:~·-·· ':"'''··'"'',:·.-~-.-· ,. (.,..:-. •.• - -•• ~--,1-'1"'-~··,. ,, ... ,.,,-[(,.""• 

nossas .finanças, e aquilo que a secção dot.conselhblde-.Estado:fofere--:: 
·--.~ o,A' ·••,-\.;~··~·~~·-,:·~-~ ::· •• ..,;. .•• ,;J 1,1, ,_-!/·:.-..~..,; "•J -.. .r-1:-•~~-:.....~. --·.,;.·~--'<-'.•,;;:;.~J;,..,>,;.·' --~;,;;~- r •.•. :--.:~.:~.~.;.:·F~·~>;-.1' 

•. cer,ç_à-::s,u~1 co!"s id.~r,aç_ãot. pod et;~er(,mllito zberyt1.1 qu~:1 r,tãq .El~eja'J.O :-·qu~ .·o 
·- ·- ·· --~ .... ·_--·~·:·-- .. ··- ........ ,. ,_.~,. ·-· •· ·· ---•----~ - ,_. .. ,:_ ··· t·······-·· f-"'·r··_.···.·:..- '•'r'" ••··~·'·' 

g~-"'~~"'?·:~apa:oy~;;~t~--~-~.P p-~:t, ~ .. i-::ó;:ut._ ... ;:::}.~_;:,~ GiJ:_.-t?-s~~--~~ ~;_,.:_. ___ ~-:~-it•~1-:t;_, -~-~_?/·•nr; ~~~l_.,:;-;:·)·:-~~ 
. o:·:-: cE~a Fr:a:?;ãôré :;simples·;~.éÚ,Ôr.qué i oígoverriõi:: responsaver pelo?.s~r-;, 

·viço,. púbiÍ~o;,não;(qlÍ~Í:};a:v:enturar:;se;;;não:-quer: \fazer:J ensaioS' Edea que' 
possa.:~resultâ~~éiefi~ii;ê,~âificuléiadês'i-ruiáatisfação 'das.".necessidades:: 

: ::~:· .. ·-~:~""~··r ...... _.;' _;~; .. v• -4~'~i....J_;: __ ............... ~ .... ~:.Cil.\.·"·: ',.,· "~··· ./~·.·";·-(·~·'"" ;<'· .... :·:.;·.::; ;·· 1ii,_.:··l 

.públicas-~ ...:Ei_S);á!.tazão!::-por.que-éu :mesmo;--s-erido~;reh~torp darséÇão. do:l 
. cohselh'o :)dê~ EstáCio~'lnãó~'!#o~~ois'ãi:Zer:'eciúei 'o'-·'goyEi'móKt1ã~~<:étetfa~êr_} 
Poderia; .·portanto;:;êntrar 'ria d-iscussão de ,alguns princípios oferecJ;; 

. dos;·ã: :êónsiCierâÇ'ão Zdo:l'sénàdô rp~Jo'rníeu.:tionrádo'~có~9a,lp~Jâ .; Bãhiá: 
maS;:iSSOJ:Ser.iai<.Uma.cdis·cussão~escoJàr,;;eceiJ::;nem <póssos:ter.:;a·~lpre~: 

· .. _.·. .. '-.· ·• ·,_,· -'-- -~ :. ··_ ,',. ~ .·.-:.· ':·,!,~- :: .... , .. "" '"':~~·-r., ... _..,.-,'"'';:-. ·-- ·r-, 
tenção; :de·l éorrigir, uma~/oiJ ';:outra?!proposição •eéonômi.ca·spor\éle •.. ipró!; 
ferida, (eJ ~muito mênos<ai-(dê,- ilUstrar io2sênãdo, a) :tal ú;êspeito~; et'r···_'Ex3 
· ·'·. ··.·Assi-m~· essas··· questões-ii::';se,rdêvérrú~·~se~; diminuídosfl:osBàií:~itos; 
sobrellaS~im~tériâ's~paf,na~:iseoé:]isto~~ràzoá~é)llnas!:cirdu'nstânêias'i=em 

··q· ue ;_nos' âêhamos . se''sé :devem"·dTrrúnuiF'ou<nãÔ ·os' direito_ Sldàsimpór;;: . . ' 

taÇão;Ise)o':i hoiírado-ím~ml>l-o\êún"ais.fprotêtor:do'::queceri8iou;!s·~con-
vém-::'ou'2iião(acto1:8r; pàràlilós)'osJ':pjlhcfpios aa:.iliberdadeiidó!éomérclo~ 
em:1 que . consiste! iaiJ.;Iihérdãde: <do·;!COrrfércio!qse·:to5i bar'lcoi.itêm:G'feito~ 
maL em,susti:mtar}à ~taxa dos:;'êlescontos•,a•S% ;i:como3disse o honrado' 
membro: .. pel ();,Pa'r.á, ~ :SeJl'esse.kdesconto;;el evado;;prejúd i Ca:.'ios.:: i nteres•"l 
ses~· do ·país; ~-itodas; :estas .c·questõesJ.parec&-me: quecnãor;poderãor:-sel"' 
oportunamente.':d iscuti dasc,agora; L e··. que. devemos'. rese·r.var-nOSi ipar.a <~:nc 
d • - d • •_:- ~. ',• .. _.:..-,:,•.~;·,.-... , ~··-.·:O"•i' ""\1'~.'--:-:·,-,.. , .. ,_~ .•. _,',, . ...,·.·· -, 1scussao os :orçamentos~:~ -c i.:.~;}"';,r;, ..•.. _,., .,.,.-.,1, ... '··'''-"··-···'·'·'·;,.~~·JI. 

Agora,· Sr .. ·presidentev.já:que.:falei no ~bancorrião.:pos·so:deixar ·de 
manifestar a minha opinião !perante .. o.Senado. V; Exa.;.>per.doe-".le~ 'per-·; 
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doe-me o Senado, ·os honrados membros::que~têm :tratado :destê'obje.::: 
to, e mesmo o nobre senador peló · Rió dê 'Janeh·o que tratoíPdele· 
extensamente~·-hei) de ·:"dizer:' o' qué enten'dô: :· :·! :.;·;: c.: ~-, :: : .. ;: :. . . 

.. · . Sr;. presidente,; se,-nós, continuarmoSo:à: discutir.<áq~i' as operaçÕes• 
do banco;;,a ~censurar..; os:~ seus =·atos; a::querer1 determinar. ::como éSque·
o banco há . de. fàzer .. süas·:úansa'ções;'[~qúe·J"í.=il"i responsabilidade '·:do) 

·banco: para :corri. o'~comérclp :s{{:déve·~~serEcÔriéebldà desta::.·é"~nãô dai 
que la 'forma;.:'-QUe .-:a; SUa· obri.gâção: éfiprÔteger ;()Sji intét~sSeS c"agrícolas 
e ·.não \OS· comerc'iaiS;0Se,<ipelo :~contrário;,; bÜtrO.} dissêrbqÚe")é' ·SÓ'~ para~ 
protéger. ... os ::comerciais é' não .~ôs~!agrfcolas·:::í:se =ccoineçarinos ;:n·este 
labir:into :a.:tomài~ein>·consider.ação •'os'":i:itóS::.:C:fe ~-um:ies1:abêleéimênto"· 
que,.•enEminha ·opinião;:,é;:inteiramerite·:particular::-é';não pí:íblico;:.cujosj 
interesses ··par:ticular.es ·~devém~ ser:Scfirigidosnp·elas:ípessoas: ciue" :me.:; 
receràm :::a ,confiança: .dos 'acionistâs~·:t;aq"l•elê·:,estabelecimento •:não,' 
pode deixar:.de::sofr.er..:!muito~ · ::;:::-,;; ,-;;::. :;;: :::.:;:··~:!:::i:::'· à· . :;;;:~;·,.._:,:r: w::,_:~:::: ~-:-'"' 
. . ·.Em c que: país~ dci;rriuíido:'sé.foi!'perguntár:tàstcâniârâs.<â' razão.: por~; 

que o banco tinha elevado os seus juros? No· de Inglaterra csobem~ 
e: descem todos· os·. dias; :e' porventuraivein-se>itratar·''notiparlarriEmto 
de. se mel ha"ntes. objeto? ~vai-se~···cellsura·r:J ():.banco ~ porqi1e ,:obrowdesta·· 
ow.daquela~ forma.? E.note :V;. Exa.r:.e:;o tmeu: 'digno;:côl"égá:.;pela~ provín
cia .da:Bahia .que ó-:·estabelecimento dó~bancocde::ilnglaterra -não,:tem; 
feições :nenhi.Jmas=·.que o -tornêm-:análogo~,~idênticobao-::.banco~do;.' Bra.::: 
stJ .. _: .. ~ _., . ~·. . .w :--... (·::..;.':'~·~. ~·-·:·: ::).~.~::~~._;:-:.;:;:~ .. : .• _··! ·-;t:~-;~·:nc ,.o~;::~~·~.:.;.q .:3i"i•.:.:.!:':Jc:: 

Para· que::então;·· senho'res,:-:havemos·J;de.::~estar3~todoS.~ os:.dias; ·a~ 
tomar contas,::das .transações. ·do ·.banco?=·~Seria ~·o c mesmo :::que"·querer: 
dirigir. as· operações1:das casas·ccomerciais.;~ssim,·:eLi-:prometo:,a'v~: 
Exa. que,. tanto: :quanto. puder;2hei ~de :m'é •oporta'rque. o~ :.banco . sirva 1 
de~tópico·,aos·discur.sos proferidos:.no: Senado:.;.:e<';:;. . .::: ·.:.:_ ... : ,·, :•:,;/.. · .: 

·: · O· SR.': SOUZA· FRANCO.l"-~:E ~eu< prometo;.qúe;·me·;hei:lde:.<ocupar~ 
dele:mais::vezes·. ~ ::;:-: .. :c.;t:·:~ :~.-~:::~ ~(>:.:r:~~-·rE.J .,::(~.:·\IS-~·.:;..:•;:;z :·~~~:· .. :c~j)~T:!.::~~O·~ :::;:.;rt:·;·~,:~; .. · 

. · . ::O'SR:VJSCONDE 'DE ·JEOUITINHONH.AJ.....,:..~AgoraJ·.estou: convencido.' 
de: :qúe. :heL:de·' conseguir~ esse ::objeto:=~ dirigindo~ ao:criobre:nsenadór 
pelo :pará :uma-! única súplica;'-"apelando ,párà)·a:sua:-ilustração, apelan". 
do para" o ·interesse·:~que '':necessariamente:· .deve ::tomar+ro.• :honrado 
membro pela;:prosperidade daquele~:estabelecimento,. :pelo :seu·cfutu~ 
ro nãó só .financeiro·· como :·político·.: :E:'como ~estou ':~erto ·.do: patrio' 
tis mo do honrado membro; da sua ilustração·; dá 1prática- que·tem ·dos· 
negócios, conto que hei de conseguir o que. pretendo. · ·\ ·• 

o SR. SOUZA~-FRANCO - Não estamos no tempo em =que se 
prediam no Rio de Janeiro pessoas por falarem a respeito do banco •. 
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· .. ·.:. O·SR:IFER.RAZ::dá um aparte~','•'.:i".-;:;)~;;;r., ~·. U!'1'10)(1; !~C"~O:) ,':!. • 

. ·. Q, SR.:VJSCONDE :DE~JEOÚJTINHONA ~: Ora~·N.rExa :bem.J.Vê::quê 
aquilo. que. ew disserr.relatiV:amerite': Eií~não .'Cfàzérf :ao ~bã.iico tiu'm ~·objeto 
de:l .diSCUSSãO Z C() n'stant~, npe.r.ene;. ~i não ·J quer~. d i;er,~Jque:i>:émfrúrri~í!:Ói J-;: 
cunstãnCia-;i:m,uito~~ grave;\rqúan'do-;.opoi i exemplô; ···:víér):pe'dfri-i:S:fgumã• . 
con~essãosmais,·ouêfáltar:i'â,Sise~sir·comjm)Jfiis~bs;pi!fnl:'~iiill"a"'&palawà~ 
ein OcasiÕes positivamente;;especiais~ não :posáa·>haver.;, no·C:Senado 

·,·.~---:-'• ·", "·.·. , .. ·_-,_._ .. ··.·'.c.:--_,--,.~~-.·--·--···._.~-~ ....... ,., .. ~--,"'1·"'·"'. ,.) 
uma;dis'c.ussão::;a seu)J:espeito::;,i/ ;.j:"rz:,; ·i i:;.;;.: (~i61~.'uô .~;:,;8tf:~b8':,;. '· 

''· " .. ~;. '. :'· ·- ... ·, ._-;-· " ,' ,·,· >- "·,_'_: .· .. · .• -- .····"·"····-';:-.-··--;~- (-.:··., ... ·"j .. ·..,j.o;-,. 

~. ·: ,,, Ser.o :,banco:. porém•>entende:;que·; emcvezidesT;se:ilhel~deve<pagar. 
s~ .. pu~:s ?for., ~s_tár~:no ::seu :dir.eito::;exigindo~o: ·cquem ~ét'qtia~peÍ:dEi.~se ~e i e 
obrai r:maÍ . 'a· ,:ess_e,i:r:~speito;?i:i~o eSenadcí ~ccírilo:r Se.nadéJ,?ri Nãb, ;ép"êJê;; . 
o-.•.. p reju fzoc. l)â: idec,~er~tamanJí() i·qi.Je ÚoÍhá cde:ifôrÇiir.':'a;;mÜdar.~cHi1é'ámi;. 
nho,,:a:;bai_xa~DriJe:c!.iataniente::f·Pa.r_;:co~ns.eciü'ênciâ,:~:confiemos·:r-lestê:.:ln-. 
cei;J.tiyo~.; no_,' i nsti [I tO.~' dor; i nt~re.s,sé: ,~paÍ~ÍjcUt ar.•<tSe~i_O· ,contrár.io~~fizermos~ 
os .. íncônven'iéi1tes;serãôt:9'rav.es:t:io:.banco;nre·ceiaridô;i·u.na~~éfisêúsão. 
no.:s~~~Jo_;;~.·.·s_e:u /re.s~e.!.tÓ~-;~á~de;;.e,mi:s.tias ~oper:açõesr;acanhár."se;.; não 
t~!á.;a,qiJ~!â.''IJb.~f;da:cl.~;· i:Jão,\t~~á aquélêõaplorrib;%êomo·'dizerri:ros 'fi:an~ 
ceses.quelheéonvém~-. ·, .. ,~ .• :,..· ::~ .. ~.1-. .• ·:r·:....,;>. ,..,,,.; .~-~·· .• o:•ê ·c;·,.· ;.;,., , , ._ .. '~'. ,_.:.,.:"-' .,;1.,.;.._.,...,~~ .. --·:·:·-'''"'1 •-\/.,...,'-:' .~ .--~-,..J~/""'-~; ....... ~\.-!J!I .. ;.-.-·_ ·~:'•,.}'·•·. · .• nJ~J,.) ...... ,..('..,_h.: , · •·~ 

. a· .. S.R''SÔUZk'FRANCO dá um aparte··.~;.-,.,...·:, .. ~,·,.; .. '.-.!· ... : •.. ,,-..·,-,, ....... ,, ... ,:., .. ,,·o • . . • .... ~~-· -" J<·•~·-" ~ ........ '"·"' >'-./""'1'- ~.,......;_._.,_ 

.. · .. ~ .. o.:,·sR,:~.:yoJSGONPEi:'DE:;cJEOUÜiiNI:fONI-:IA1"7-:"filJma:;::eqolitr.a;:.éousa 
pod.em~~i:i.~t;~~óciyas_;;;~Ç>~·c;t~JC;·9ios3iioéfêntexariêrâri;súas~rcm:edidãsi:~ilô~ 
dem às'~.éensuras ·.acanhá~Jas·~ i. ·~·- ... ·ri~,:;;,r~,-~-- "'<l.·""O ,;_, ... ..:,.irJ..Jc~;.; ·~',;,;.:ír.. 

·-·· .. _.. :!:'·;~---~ ........... ;. ____ ... :..;_ ...... ·.;.··· ..::..·'~?·~~- -1~~·~-~ ·~-~-~.~·-'-"··~- ...... _ .... _, ... _ ,"Yo·1~-~t'.~~ ..... ( ~-··" ._;; 

... , Q;: ·sR:~ F.;:8flAZ~- :..::::~·~6~-:-qi.ie~ ·~!-!· ,di:lia,~há :pouco(sobre 1orvoto1::.de. 
graç· ·as~.~- ,..-: .. :~~ .. ? .t:;,~~.·l·-· ·.;-···-:··:,..'r,.·-· ·.:··r~ .. :;.·:.{irlÓ.:"i :Tt·(.;;; ~~~-~-: .... :-c,~· .. ·<;;Oci~-·tnn\>sb ·."()-r1·:i .. ~~b,.~:t 

.... -~-~---~J._r.., ,,....io • .--·--~~ .. J·.~···,... ~· ··- • ·•_·. -.,.-- .. _,. .... ,. • ,.-

.· ··.· .0:$17Lr;VlS.CON,DEtDE JEQUIJ;INHPNHA:~.tSr,.epresidente;::hárum 
objeto.,,sobr:e~o.:; ql:iat;:não.ei:iósso.~deixar del,faz.er~àllgúmas·r.f.eflexões;; 
que.é~o·,éstado"cJejnossas;relações exter;iores!.• Guár.dei:esse~tópicó3'pa~ 
ra <0 fim,. talvez' m·a(a~isado;:po.r:que átãO céilQUSrlÔO}\éStamÓs:{cânsados" 
. "• , <·-_:·' ... ·. -, ,~.·,·'\-r·•---.·,•·',. ,. -... -':·"--,:' ._--,-,:':' •,,, . ··, '.···· _- ···~··.,. , .. _,., ':"':,_ .. ~---' 
qu.e podEm1osLtratar;,mêlhoi'fdEI:!Semelhalitês~objetos·:duti•,ff' s"â~!~\12~• 

•· o· nó'llre- sehaCiô;·por.;;PEn:nambücciiconceituóu ·porftab:inaneira~:o· 
estadÓ das\ r:~piJbi i c às> noss~s:vizinhas;i qu~cas lconsideroútaindatnêssa 
pri m itiva'..situáção; ,de.td~sor.dem,· e.·.,;dé:;'ànârquia/ ou ég'uá~rá ;,civJJ;f\irfca-' 
pazes;,Cfe,·.todO)O:,meJh.oramentÓ,::.:,;:;~·· ;;; f;lr]p "3VQ~;;f TfÚ:~1Lb'ihq ~;\}::'f;il:c·ib 

. · j E~ta!a::ifbposição; épostó·: que: .. não:·rsejl:iáêliretâmênte~' úma1· c·erisura• 
ao .governo,::todavia modifica :nãcí pouco·ia~:m.àneiraopor~1ql.ie~:ó~gover:• 
no se:terri. esmerado 1em procurar! relaçõesr;com"·todaséêssas·:repiJbfF -
cas; Jevando~as. ao pé, mais.··sóiido que tem .sid'Õ:•pcíssfvel ;:.~.JulguePpols· 
do meu:· dev.er, ·:Sr:·-· presidente~,c dizer::algumas'rpalãvr~.s · 'a-<este :·res~: 
peito.·· · ... '-" · ... .-.: .... ~ ... · .. \:.' ·~::.·, .: :.:::Jc, · · 
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.· 
A coroa informa a assembléia •geral ·,de··. que7..fez"•tratados-·com 

Urquiza,, que tem também tratado' :com.: a::república·•do>Paraguai~ :e já 
·em ·outra,.ocasião tinliamos::também,:sido·.•informados~de .. que as;•re.; 
públicas, de, Venezuela·.e suas, vizinhas. foram •convidadasta•:tratar 'com 
o .. governo :Jmpérial .. E: quaJ: é o~Jcorolárió';que·,devemós·~·tirar.id():que 
acabo ·de dizer? ,:·.:;·que .. ·ao :'governo. imperial! ·mereêe'm:·as:.;maióres· con;;. 
SideraÇÕeS: aS; repiJbliCaS, qúe ··nOS: São::vizinhafr'.:C> ·i·: i .~C·~~ ;~~,;~::;f 11 : ].;· ':·C~:?:• 

Senhores,. eu creio que é uma vérdâde .:qUe: âs. repúblicas'':espa;.: 
nholas devém ~merecer: do:·govérno .•· do:i Brasit:.'ar·mâis: séria i:consiCiera
ção. (Apoiados~) ::Creio que :também>nãô;sêrei' dé~méntido: 'J>'or?aqUe.:: 
I es .. qúe .. ·conhecem• ~0:: estado ·verdadeiro3ídêssas·: •'repúlliicás' · se' disser' 
que uma.· nova· éra: apareceu. para elas:'; ]á.!'não":;são·: repÍlblicas~sem'• fÓr;; 
ma, ~sem estabilidade;. iselll: :govérno;•)se'm':-•administrâ·Çãc)S ·a·'~ sem' ··f~!· 
Não~, todos<· os :seus .governôs~tioje <estãorcômpénêtraâdd§ ::dá ;_i1êçessr.;; 
dade :def:ateriderem':às:comieniêricras: :públicas;<todosf'ós:?govêrriõs' es:• 
tão certos''de:que"sem· paz interna:'sem':proêúrarem 1 qu~mtai·é' á\pos:.~ 
sível satisfazer :as :Jnecessh:fades·: do·· povo,: âs '9iirâiitt~it;sc '"8·6ciâis, ,\ôs.
princípios de uma ~oa· admhtistràção, a súa··pátri~Fpod~·~ctizei-se quê 
desaparecerá do mundo' êivilizadé:J'; r·:.: : ;~)!t:"A;=i~-7 · .i\:S.:J02: ·:í: 2 · .;_;. · 
_ · .. : _ .:Eu,:::Sr.~·opresidente;· referindo~me; às:':repÚblicá~::êfó'r:p~~ta·~ :êrrPcon

testação: ·àquúo, que:; disse:;ô . hon~adobsi:maêléu/:p()J'::pê~!:iarJ:il:)uco~·;::que' 
eram repúblicas que se éompi.mhain· de· ;gadchos''ê~''de:_:nómê'ii~r-·que: 
sustentavam os.: gaúchos;· qué. os :gaúchos:·fàziam:::a~guerrafe·; os ou
tros ttie davam apoio; países sem nenhuma agricul1i.lra,"'sàm ~éntitim 
comércio~ inenhuma . esta bit idade;: ·e':qúe: (pôr êóhséqü'êiic'ii:i/ nenllúin . ra
mo ·de' administraçã~ :pública . erai~t'omado ,. em:. consideração:' ;•eu•? Sr:
presidente;,· estou· :certo de•:que i'não serei: des'mtmtido tse':·asseverar• a 

. ' ... . -. . . . . . ' "' ··,,· ._.- ,' . ) . •'\ 

V~· Exa. • que•im&smo uma :taLproposição·:nãoo:pode !S.er :exata' pelo. que 
' •·" ' .. ~ . ' . . ' . ',• -. . . . .•. . - ~ --' ... ' .. ··- ' - . ,· . ' -· ' 

respeita à .. República. :Oriental; sde:: .todas•!:elas' 'aquela' cuja' r guerra · in~: 
testina1durou ;mais tempo :e. foi mais-:assolãda!::; ··o i:;~}.'-'" '-'··' •ic: ··· /! 
· ·-·.· .. Es-sam1esrna ~-entr'ou.:hoje;,em uma: novaépocai~tem},feito~o possí

vel:para regular !a: sua administração; os·:seus::horriens· .. Cier:estado; inâis 
distintos procuram provar que a cllamardo patriotlsmo-::'não ·.foi·.apa-. 
gada·em seus corações.: Hoje;:em~Monte~idéurhá .timbrerem:~acabar as 
desavenças, .em. conciliarem-se: os . partido·s,Oem .darem~se· as ·mãos 
os homens públicos. em auxílio -do. país; Por ·conseqüência, como di
zer-se que· as repúblicas do· Sul não :oferecem gárantia alguma? Nós 
mesmos que sofríamos daqueles .. países em tempos remotos; o que 
sofremos hoje? A comparação é toda em favor do estado em que se 
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acha a província do.-Rio- Grande do.Sul.- .·· · .... · .. :. - - ·· , ·· 
· ... '\Íolt~ndo. nÔss~~- .v,i~tás 'p~~a' ~- C~nf~deraÇão Argentina.:. senho~ 

res:·ali_os elementós ·de-.prosperidade -como que _p_ululam .. ,,O._:gover
no.da.·.-ConfederaÇão;_esrnera-se:sern.,dúvida .. algu.ma>em .• ·promover:;tu; 
êJo~ não hi{u~ rã-mô- -~iê·.·-~e..Viço .P~-blico. qu-e não ienila ·merecido: a. 
~u.a,:··~te~Ç-~0.-:,~!::; :••.'' :-:_,''' ·,:·: ,':.: ;~-!. · ... > 00 oo'';~--~~--;~~;:';:~;-;•~--~--~<~: 

0 

~.:.~;_:,:;;Mo r·_·· __ ·~·-:.-; ':~~--~~~-:~~:·:·?·~~- 00 ° 0 

0 

·: ..•. ~ Veja111os.: o , que.: te!'". feito,. i:lque..le ~gove.r:n~ ,,pel~; que:.~r.esp~ita,::.a 
ins~rução _pública;:,.~., f:!oje ()_que-. era dantes?: Certame.nte,,nã(). N~j~:
mos. o. que . tem feito ~para .. consól ida r o· , crédito:. um~ .banco,;~ e :.banCo 
poéfêrõso .·e.s.tá:-já ..... ()u :esta~á ,e~ .• poucos~~êfias: .~stab.ele~-iéfo êna· •.• ~,daéfe 
do .. Paraná~. Para, ·Pr.o~a_r ·o -C.r~ditc:t daquele. góvernodias1:s' :clu'e:,este 
ban,c:::o c,ompr~m~t~LJ:~e a. emprestar-lhe,Joo -mil· pesÔs· mensais;; por. 
espaço de .1 o, an~~·i'.ve'ncéndO; ~ prên:ti.ci, :de 6,!1/oJ.ao I an_Oo.~e àlér!l dêste 

, , . • . • _ - • . , . • • · I . , . • • , • - • ' • ". - • ' ' • " -·· ._ ' · ·1 ' ' · 

suprimento . comprometeu-se ·a -fazer-lhe ... um·· empréstimo,, importan-
tissirr1o~_.c~~:um.a_âJ!i~rtização.;d~:~ao,;no~-;:_. ;;: - :;. ,·;~~:: ····;:::~_::_L:c:~> 
· Já. V., EXa~·.vê:-o;érédito qu_e. aquele,·go~emo:possui} atualmente .• ' 
Projetá-se u-ma·~~estr~d~~·de: ,ferro do :Rdsárfo , até · Cordova,: creio, :·que .• 
de distância-,. de-·.11a':1éguas; daí ~ e~trada.seguirá,:a Mendonçá::e~.ao 
pa~sé,_ . de, .. yrp!Jíab'à :: ;Q~:~~t~s . rnedida~,, .,êldministrati~~s , ac:Jotacl~~. ,Pelo 
governo. da, confederação; aparecem ,todos ;os .dias_,nas folha·s;; que são '"•" :o.•' '•'''·'' ,'o-->- "'•·.-' • .'~· ~. '" •, • .. ~. J' .:•:,. ·., ,'"1 I • ,'".• ·'"~!' ,.,,,- ~-:'''":'' ":<''t •·•:• 

lidas .por aqueles· que se- entretêm com ,interesses e ·i posição ;polrtica 
d,aqu~las:J:~phbliêás .. Porn~::pois dize~;se·.:que.:aqu_81as ;têpúblicas:. ês~. 
tão·· redu;z;idas a() . estado·. em que: asj>iritciu .O honí:ado,:.mémbro :de, Per-

. b ? ,· . nam uco ·:. '~ ... ., . ~... e.~ .. · ·.--· ,·- ,t··~ f ·,;,,;,' ~--.::.·~ ·•', .. ' . ' ' " ' ' :' ' " ' ' .. _,. ' .. ' . - ' 

- A·.religião ,igu~lmente não .tem sido .esquecida.;Ouatro.,blspados 
se ·acabam· de. criár corri· o. •Jom.e de ... bispado:.do: litoral; :·que i compre-

. ende: Entre Rios, Corrientes.·e.Santa ~Fé;-:o bispado~das;.prov.íncias •de 
San j..ia~. ·._c:) .. d._e .co[d~ya,0 er:.de Salt~;;:E,Já .-.que·.~·falo;:· .sr:;.pres~dâJ1te,, 
relativamente ·.a objetos .religiosos, direi, ;que é :.taL o,;inte'ressê.:e ·.· ve
neração. que. a·q~ele ~()~~·•_tem. pela ,:religião.~Eú'quanto.':pró'cura::conso
lidar. () . seu' po'rvir ··. rriediante adiifluência'.religiosa; lmediante'::a:imora::. 
lida~~· p!Jblica ;~- páriic~lar,, o •. que .•sem.:dúvidaralguma .. ástái,hoje .. re
conhecido por todos.:os.~estadistas os, mais. eminen.tes: .. farei menção. 
do Sr.· Dr •. Eyza•gui~~e. ,Chileno~ de: uma.· Instrução vastíssima·:· e(' de 
uma riqueza colossal;.• este, digno .americano,;.;depois de viajar,ípor 
muitos anos peJa Síria, ,pela Europa, em soma, por, .todos •OS países. ci
v:lizados, mereceu de Sua Santidade a .maior consideração. Sua San
tidade deu-lhe comissões. para a América; creio que. hoje esse d_!gno 
eclesiástico se echa:na nossa província de S. Paulo,. e,.pretende ir 
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para Moptevidéu; além de outras· comissões consistem em enten
der-se com todos os bispos a fim de se. estabelecerem em Roma colé
gios ou. seminários de educação para os jovens americanos, e por 
esta forma espalharem-se os princípios religiosos ou consolidar-se a 
moral. /' ' r ''. 

Tem-se projetado nomearem-se cardeais para o Chile:e• outros 
pontos da América;· e 'disto· eu farei uma·· pergunta· ao nobre ministro 
da justiça em ocasião op.ortuna. Não. mereceremos o mesmo· que· o 
Chile? Senhores, pode ser que não seja isso útil no juízo de outí:os, 
mas para mim O· é não só para termos uma tal dignidade em Rorria 
que trate de . nossos interesses religiosos, como para termos Um 
membro do tribunal da rota, em uma palavra, para termos em Rorria 
aquilo que têm as nações civilizadas e o· Chile vai tér; · · 

Eis aqui, Sr. presidente; o .estado em que se acham aquelas 
repúblicas. Não se creia que ·hoje o estado delas é o: mesrrio. de há 
4, 6 e 1 o anos atrás; elas· marcham mi carreira dâ civilização e do 
progresso de uma forma inaudita. 'o .Chile .tem então outra circuns
tância; tem tido paz há muitos· anos, pó r conseqüência mais· crédito,. 
mais comércio, mais elementos de prosperidade e ·riqueza. As ou
tras repúblicas têm sofrido muito, por isso nãó· têm podido· :entrar 
em uma nova éra senão agora; mas esta nova ·érà ~stá chegada; e 
aqueles que desfiguram as· coisas americanás na· Europa o fazem 
por interesse, senhores, não é por . outro motivo .. Estas· minhas pa
lavras nenhum outro fim têm senão o ser naturalmente ~osmopolita, e 
o. grande desejo· que nutre de ver a América formando· no quadro polí-
tico um vasto núcleo que imponha respeito. · . 

Sr. presidente, a hora se está'adiantando;·e m·e vejÔ na necessi
dade de ir encurtando e mais possivel o que tenho de dizer. · · · · 

. Senhores, antes de tocar nas nossas . relações· com à !'riglâterra~ 
eu desejaria lembrar ao Senado que temos várias reélamáçõés ·com 
Portugal. Creio mesmo que o nobre ministro dos negócios· estran-. 
geiros. ou não fez menção especial dessas reclamaçõ.es no seu rela
tório, ou falou englobadamEmte, e por isso eu desejava que·tivesse 
sido mais explícito a este respeito. Ainda não percorri todos os do
cumentos que se acham anexos a essa peça oficial para ver se ai vem 
algum relativo às nossas reclamações com aquela· nação. E não me 
contentarei só com os documentos, eles não são suficientes; ·por-

·. I 

que o povo, a nação rarissimamente os lê, e Importa-se mais com as 
palavras dos ministros nos seus relatórios. ·-- .·. 
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.. : 
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. Nos discursos antériores, Sr. presidente, tratou-se da. ~ossa 
questão com a ·Jngláterra relativamente ao tráfico;· Charrâô~.:.:.... nÓ"~sa' 
questão'- porque não considero qúe: séVte.nhà' encarado a questão 
de tráfico como. Uriià questão somente>de'·:execu:Ção ~dê':t~atâdos .• ·.'A 
Jnglater'ra ·teni· ido ·muito ~avante:···e.Ssa questão .·fiojê'jé':ruma;queãtão:dé'. 
grande: alcance· que :pode influir: níuito'"1·íão (só·: J1iÇ; nô$sa:;; ac:t'ministra:.· 

.._ "• ,•• r~- '•,,"• 'w", '• ...;,, !" -,,,, •' ~'•.>•• •' -~'1(-.\1~ .. -.,,_,,_.,; ,•,;•. -~···'""\ •,:- !!';\ 

ção interna, como em nossas relações exterlo~es·:~com' 'aquele"''pafs. · 
.·. '";() tráfico', senhores; :fo'i abofido'pelo tratado de '23;de'~.~~~êmbro 

de .1826; onde se estipulou o p~azo de três i ano~ P.a~a:.;'(ia':extiru;ãô. -~ 
Err;- 183{s'e fez umá lei para dàr )orça e: exec'U'Çã~:·.d~s~~~tratado;-~des: 

•- ,; -' '·,<·_ ·,-,, .. --~ • \ __ ',,. •' .· .. :_ :'o('.,;r~ ,•;1 •,-~ ,,:~--· ; •. :~·~·· ~· •.;• •,·;_>,~, ·,'-,·~· ~ ,·· 
de--então··até hoje esse ,negócio_ tem. sido, 'por.'àssirri :dizer~ .. verdade!~ 
ro pomo" de discórdia 'entre. o Brasil .. e "'a lnglateri-a;::.·NlngÜém'~'dirá:. 

·_ .... ~ _. •• •• ,-_ •• ·- ········-· --·--·: • •• • •• _--,~,--,··. ,_,_. __ ,_,. ... ._., __ - •••• ,;·,,,·--;_ ,,j 

que as nossas relações com aqliele ·país· são hojê :a~i: mesmãs;-pela, 
que 'respeita' à benevólêlléiá'e 'a~izaéfe; que' erâ'm ·~n"te~:·d~téxeciiC;ãÔ 
do 1:ra'1:ado: dê 23- de 'novembro> · ·· ·: · ,. · ·· ··· · · ..... ·•· ··· · : 

... · .·- . ._,. ... - .,-. · .. ·_ .. •, ' .. ,. ·.:-: ·.'· .. --·· .. ~-::~.,:·,~1-·-·-,;:,,: _~,: ......... "'(~,, , .•. ,. 

··. Estou convellcido'que .a.lnglaterra,.não .. se .. impor:ta.com"isso, não 
tem em grande. atenÇão as nossas' relaé;ões' .. ami'gáveis. ou -hostis .. 
Eu .poréni"teriho e"m grtmde atenÇão às ·noss'as,.relàçÕes,com·.~ína•~na~ 
ção tão. po"éferosa, tão ilustl"àda,. tão .iii'cfus'tl·ial· come) .é·a 'lnglatêr~a:·· 
e se· porvêntúrà'pudesse. influir noscÕnseihos·'Cio ·,seu:' governo;;. eu··· 
me.' ~mpenharia 'qúâíito é poss'ívei. para 'tirá~ió éio.erro 'ê'm-;que ;;E,- acha.·. 

' ' ' . . . ' , ... .,.. ··-··· . ·····'·><--·~-!.- ~--- ·'' •' -- ...... J ••• ••••• 

Senhores, em todas. as épocas o. gov.errio:Jmperiaktrátou.de. ex· 
tinguir.o tráfico; não n1e recordo de .uma só .época em que; o governo: 
imperial não se esforçasse·:.por fazer alguma·.coisa .a;.este· respeito.· 
Eu empreguei em .1837 as . medidas· as mais,violentas·que· é::possível,. 
medidas .. absolutamente estranhas às·leis,.sem o: apoio,·c:felas, porque 
. não existiam ·para ~acabar o tráfico; .. tomei . até ~embarcaÇões;: e tas~ ar-·· 
mêi em . guerrâ para .. serem .:~mpregadas ·:contra os . re.bêl,des: dcf<Alo 
·Grande,, como fossem as _embarcações:..S~ iDomingó~' En6as.'e;outl"as; 
de. sorte· que .~s navios que se empregavaíncno(tl"áflco~désapareceram,. 
e mésmo.constou~me que quarenta.e::tantOS:Otinham:delxado.:;: •~! .. , 

' . ·' ., ·•. ' . ' ' ' '- . ' . 

·. J: verdade que os meios représsivos que -a:.lel êdava:.a() ·governo 
para suprimir o tráfico dentro do. país eram poücos: '.mas~·tudo :'se 
fez nessa ocasião, tudo se empregou para qUe·O tráfico·não continuaS· 
se. O mesmo·se pode dizer a respeito· de·outros-governos.· 

Em um discurso .que lorde Palmerston proferiu na sessão de 10. 
de março de 1838, acham-se as seguintes palavras: .. The trade is not 
carred on under the 'flag of Brazil." · · 

27 



O trafico não se faz com a bandeira do Brasil. Isto o que prova? 
Prova o empenho que pusemos em cumprir esses tratados. . . . 

Sir. Robert jJeel i~formou ao parlamento: "O BrasiJ fez esforços 
em 1840 e 1841,"e o efeitofoiifriédiato.'durante esse;período. de tal' 
maneira que o. governo .do. Brasil e as autoridades •. obrando. debaixo 
da direção deste: goverrio. 'desanimàràlll ô tráfico, houve~ grande ·di-

. ' ' ' ' - •: . . ' .,_ . . '' . . . . . . ·.:. ' . '. .·· . .. . ' -~ "" .. 
minuição no número .dos escravos importados. .·. . ..... · . . . . . . . . 

. . . Depois de 1850 V: EXa. sabe . qUe os esforços do governo. foram 
extraordinários, e o tráfico pode-se dizer. que se achá extinto. ' ·. ' 

Ora, perguntar-me~ãó: "Por qüe não foi ele. extinto· antes~?. Se-, · 
nhores, quem dá a resposta ê o próprio lorde Palm.érston; ê ele quem, 
diz na sessão.de 10de maio de 1838: "Enquanto a-opinião públicà não 
for. peremptoriamente pronunciada. nos' países .. ·a .ciue 'me, 'refiro~ po-. 
demos olhar em vão para üma devida execuÇão das leis ciúe pàssaram 
relativamente ao tráf.ico .. " .: o próprio lorde Palmerstôn·'por: conse
qüência quem reconhece que, para qué se. executem tais ·'tratados. 
para que sejam efetivas tais medidas,·. para que ás leis. tenham<todo 
o seu poderio de. execução, ê preciso que a opinião pública. esteja 
peremptoriamente disposta, porque de outra maneira não ,ê: possíveL· 

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

· Ora. • pergunto êu,· .. qüàndéi 'o ··governo fez.o 'trat~do··d~f~abólição· 
do tráfico se poderia entender que ele se declarava em gue.rra coin a 

• " " .' ' ' . ·' ' , I ·•' ' ' ,, ' -' l • ' , ' ' 

opinião pública, qualquer qúe ela fosse a' semelhante .respeito? Cer-
tamente que não·. E tanto ê verdade que não podia ser~esse () pen
samento do tratado, nem daqueles que o estipularam; que também 
não foi o pensamento de outras nações ou de outros governos que . 
fizeram com a Inglaterra tratados idênticos. 

· Nós sabemos que a•França fez um tratado com•a··lnglaterra con
cedendo-lhe o direito de :visita ·pelo . que dizia ·respeito às embarca
ções empregadas no tráfico; esse tratado foi feito em 1833,.foi ·assi~ 
nado por parte do governo .francês .. pelo represelltànte" daquele go
verno, com plenos poderes para isso. Conforme as regras' ordinárias 
que regem:transações desta natureza, tinha a Inglaterra odireito per
feito de exigir e esperar que tal tratado fosse ratificado.· Mas o que 
aconteceu? Tiveram ._lugar os sucessos e campanha da Síria;· teve 
lugar o célebre pacto de quádrupla aliança de 15 de julho de 1840, 
e a França mortificada, ofendida pela maneira por que .a Inglaterra se 
tinha comportado para com ela relativamente aos negócios do Orien
te, não quis assiná-lo, julgou então perigoso dar tal direito à Ingla
terra; e por que motivo, senhores, a Inglaterra, que tinha direito per-
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feito a ·exigir a assinatura· do tratado,..o, não· fez?, Não se álegou~falta · 
de instruções .ou:-de.:poderes nos delegados ·do.· governo; :por: .. que 
motivo, ·senhores, a. Inglaterra, .tão :exigente a. ·respeito ::do :.Brasil( e 
outras nações,. não .'exigiu· que :a :frança ratificasse. esse:- tratado?.:· Re
ferirei a.v.: Exa;, as:.palavras.de si r:· Robert ·Peel·:á''este+e'speito:~;~aâit· 
certain· .feelings~ of. national. prida ; did. apposa.i thamsâlwas":to: tha : rad~ . 
. fication of.that~.traaty.~: .. ,, _,., ... '>.;: :.• .. ó::: :;:;:•<:.: :~;:, ·~··;r,••·.:~ · ~;>Li 

Depois. de 'dizer .que: a :Inglaterra: .tinha'• direito: perfeito ,à: ratifi
cação do tratado, .acrescenta:·~ Porém.. certos sentimentos' de 'orgulho· 
nac:onal opuseram-se :à· ratificação deste. tratado;;"' E•:cita·:as~:opiniões 
dos :Srs~ · Berrier, ·;Thiers · e de: .. outros: membros ·:da:cãmara; dos: depu:. 
tados, ·os quaiS<SUStentam. eloqüentemente aqueJes:Jhonrados: repre
sentantes não :só esse·orgulho naciónal>:.mas'os•interesses:da; França 
com ele :ligados... . .. ·. .. . . ..:: >'' :::~ .. ·. ·- · 

·E, senhores; se· é lícito à França, no ·juíZO' do :governo diir'lnglate~ 
ra, se é lícito. às grandes. nações ter :orsentimento•de•·um nôbre :orgu
lho nacional, por que não será lícito _tambéin~ao Brasif?:·só· o orgulh'o 
nacional dq: Brasil deve ser. espezinhado,. abatido~, humilhado? ·O· orgu~ 
lho nacional da França devia ser respeitado, e foi~ um •motivo sufiéieri- · 
te. para que ,um tratado_ que deveria ~ter ;'sua'_ força: deixasse :.de .. ser. um 
tratadõ~-·e·acai::ias_s_e:.-poi--ser'modiffêaâoH'Eriq-uarito:~·ác;~Brasii••a·;-âoütri;."" 

na é outra! Não. só"devemos: cumprir o:tratado, •e•sújeitar.:.nos a-todas 
as suas .·legítimas conseqüências~ .mas a:todas aquelas: que:o capricho 
e a prepotência de ·uma nação forte nos .querem'impor~: Quão ·grave 
não· é .a .nossa situação!: . ::· , ·- · · ·- · · < · . .-·. · · •· · 

V. Exa. ainda me:permitirá; Sr:. Presidente; que eu ·leve,esta :com
paração mais .longe. V •. Exa.- sabe que uma das· medidas • apontadas 
pelo: governo.Jnglês ,para ;a .. extinçãó :do:tráfico:'era'·-a: destri.Jição•'das 
barracas que,. têm·- as· autoridades africanas. -•nos. portos';·e·m· que·:se
faz este comércio~· Na lnglaterrat<ldos-aqueles<qúe perte'l'lcem•à,seita' 
dos abolicionistas exigiam a.destrúição~destas barracas.~:Qi.JC:f•argú
mentos empregou si r ·Robert :Peel nesta. ocasião para:;combater~ esta 
exigência?· Disse: .~Mandei consultar.:- o . advogado; dá rainha· se a 
lei das nações nos dava direito· para isso, e ele:• respondeu-que a não 
termos uma convenção com os • príncipes africanos• que autorize a 
isso a ·Inglaterra, seremos responsáveis por ·quaisquer conseqüências . 
que daí possam resultar. como mortes~ etc:~·iJnder there. circunstan
ces, exclamou ele .we deemed it right tOg ve formation to our naval 
officiers that if they did destroy these. barracoons they would do ··1t 
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without .sufficient legal authority, and we did advise . them to abstain 
from ~t Ul"!til they were justified in it by the circunstance· mentioned 
by the Queen's advoéate, as it was the. opinion of.that authority, that 
unles we had a. treaty with native princes such an act was not .justi· 
fiable. Sir Robert· Peel entendeu, .. pois~ que se não devia ofender o 
melindre dos príncipes africanos; .. que eles. tinham direitos. iguais aos 
de qualquer potência estrangeira, que estes direitos· deverão ser res
peitados; entretanto ámeaça-nos ·Iord• Palmerston ·com .invadir nossos 
portos, insultar nossas fortalezas,·. destruir nosso comércio de cabo
tagem, incendiar. nossas povoações, • e· praticar· todas as .violências 
que ele tem s~bido deduzir de um bill,-padrão monstruoso:da màis ·fla
grante ofensa do direito das gentes!.~ verdade que também declarou 
nessa ocasião; para fundamentar o seu· argumento, que.· se acaso se 
obrasse diversamente, sendo vários os interesses na Costa da .Africa, 
apesar de ser a Inglaterra uma nação· forte .• e poderosa; ou. havendo 
reclamações reconhecer o governo britânico que :tinha obrado mal; 
e pagar as respectivas indenizações. . · - · · 

A verdade política exigida nesta ocasião tinha-o obrigado a· con-
. I 

fessar a exatidão de um princípio ou direito; que não a mera política 
abolicionista e exigente. Sr. Robert Peel acrescenta: "Aquc;:les novos 
são bárbaros: 'porém nós não conseguiremos jamais bons:e louváveis 
objetos senão submetendo-nos ao espírito da lei e: da justiça.~ 

Mas, pergunto eu, por que motivos, senhores, não mereceremos 
nós a mesma contemplação? . 

Observarei ainda mais, Sr. presidente, que a Inglaterra tem trata
dos para extinção do tráfico com diferentes potências; exercitará ela 
nestas potências a mesma polícia interna que quer exercer, e que de 
fato exerce no nosso país? Exerce ela na· Espanha a mesma autoridade 
que está atualmente representando no Brasil? Não é público e·sabido 
o tráfico feito em Cuba? Sem dúvida. alguma·. E representa ela ali o 
mesmo entre nós, e com a mesma. violência? Já fez ali porventura em 
algum dia preponderar o seu opressivo sistema com a mesma força 
e violência? Já insultou as autoridades espanholas? · 

Esta diferença de proceder, Sr. presidente, da parte da Inglater
ra, tem um outro motivo além da extinção do tráfico;. e é esta diferen
ça de proceder que, humilhando os brasileiros, faz olhar de há tempos 
para cá com maus olhos uma nação aliás digna das mais venerandas 
simpatias. ~ esta diferença, Sr. presidente, de proceder que há de ser 
origem talvez de fatalíssimas conseqüências entre ó, Brasil e a ln-
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glaterra. É para profligar ·este=proceder da_l11glaterra_ qu.ere.u. d.esejar;la 
que a discussão ;fosse suficienterry,ente il_ustrada, que, se ._discutisse 
perfeitamente a.té onde. vão as obrigações contra~das pe_lo tratado ,de 
23 de.: novembro dé 1826. . . . . · : _ ~ ~; .'·:: ~: : ••. , ~; :.·~.:: ·,·r::::>~~ -~~ . 

. ; Senh_ores, eu_,não sei _se. estou em erro,.-mas_Crt;li.o:que,,é.::um_a.má.· 
xima, direi,· senhores, um.verdadeiro .axioma do ,direito,. internacional, 
que. as obrigaçÕes ,contraídas, peÍ~~-.~açõe~:·po~,mei~ -d~-u~.-t~~t~do 
nÚnca ~?'Cedf3J:t1 :a~·: i_l'lt,ençÕes .da~·_, partes.:· cÓ~tratap't~~ •. :e;·~~~t.~.orÍtpr_e~ 
endem por cónseqüência aquilo _que as· partes .contratantes tiveram 

·' > '. • • • ~. ' -- ., - - • • 

em vista .na ocasião .que. o fizeram. :. · ... ::-:... . . .. •.<·, ... ··<: ''''· .... ' 
. _.Nã_o.é com,um dÍto,meu que .o.he_i _d~afirmar,-,posto;;.que.me.pare

ça que Ó bom senso. é suficiente .. para. reconhec_e.r:~~~.e;:P.riiÍcíp.i() •. ,Mas 
quando:. eu .· quisess.e le.rnf:>rar. ,ao senad(). uma:oautor;idade-, em; fa~or do 
que acabo de. dizer,·. eu. lembraria a·.· excelente: obra. do,~Sr~ , Rulherforth 
no s~u.direito :natu;al ,··Eis. suas palavras: No .. manj,y:~ca'~trat~~pal:ts 
with 'more 'íllan' intendaci~ . . .. ::~~-

Apliquemos o princípio, e examinemos:s.e na,.realidade o governo . ' ·~· . - '•' . ,_, ' ' - . ' -~ . -. 
do Brasil~.quando_fez o ~ratadode,23 de_noyembro,de '826,teve·em 
vista ceder a .policiado. seu país;. ou p_or,. outro.s::termos, par:te :do seu 
poder majestático, dentro.; do seu terr;itó.r,io. : .. :-. ·:: ... ~ •.•.. •> . .. .•• . 

·· ... A. ~()luçãC) __ c:fe~t.à __ q~~~tão. é .de; abs.o!uta-::necessidade,:por;_que,,se 
nos não provarem.. que tais foram as .intenç()es.do Brasil na; ocasião -de · 
estipula~·se o tratadÓ de ·1826,.-não se poderá-de forma aig~ITia.defen-

~ . . .- . ·. ·- . . ' ' . ' •. . . ' .. . .. •' .. . . .. ' . ' ' . . 

der o procedimento que tem, e pretende .. ter, o. encarregado-de-negó-
cios da Ínglaterra dentre. do territórioJ:~rasil,eiro. , . , . . . ·.. . . 

· Orà, como nãÔ · .é possível que tal ' pudesse ser a Jntenção: do 
governo bras.ileiro, poi.s que ced.eria ,uma,_ parte de sua soberania,, o 
.corolário' evidente é qué.:a lnglaten:a pode, e;,tem de. exigir,que·.o ·tráfi
co 'seja e~tinto, ,mas. não. pode,de forma: algunia:quer.er,· o.:l pre.iênder 
tornar ·parte no exercÚ::io-.das ._âu~or:icf.ad~s,_brasUeiras,-pelo;.:que·:respéÍ
ta. às medidas e âtos por. elas adotados e. praticados" concernentes rà' 
extinçãô dÓ tráfico. .. . . : . ' . r .. • . •• • . .. ' • : •• 

·· .As~irn·.··ciue •. · s-enhores,. devemos .. concluir ,que, _,para,,Justlfl
car o proceder da lng.laterra, cumpre supor ou -dar ._por' certo .o 
absurdo princípio de que queJ"!'l . tem direito. aos .·fins ,tem di
reito aos meios. Ó.fim é a .. extinção do tráfico,._osmeios.compreen
dem o emprego de tudo quanto for legítima'<:)~,ilegitimamente .neces
sário para conseguir aquele fim. Por exemplo, 'exercer :toda autorida
de no pars, insper.ionar, advertir, censurar, acusar e punir os atos do 
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governo: supremo "do Estado; denunciar os ag~ntes subalternos do 
mesmo governo; • exigir sua puniÇão, e· pu ri f-Ios-- se o governo os_ não 
julgar culpados, elogiá~los e lariçar assim a cizânia·. entre o· governo 
e seus súditos, perturbar a paz pública e .anarquizar· o:' país~·· Ei~ a's 
conseqüências dé · um· princípio·· que· ate 'hoje, ainda·' nas· êpocàs . as 
mais'"bárbaras;) nenhum governo .1ousoú dêduzh· dé um :tratà'êfo··'estij:n:.
ladó com·•uma riaÇão :livré e: independente~: Oue<nação se ··animaria·: a 
fazer tratados, ·s"é ·pudesse sua'execuÇão'ser·a'ssim· êritendidà, a' rião 
estar disposta -·para :a guérra?· - · ·· · · ·· T : •·· ···· .c 

Mas tal ·princípio, citado por lord'Palmerstôn :e por alguns ·aboli
cionistas furio~ôs; não 'concorda com' o que 'foi l nob"rém'érite• sustenta-
do pelo Sr~ Roberto Peel. · · · · · ·· ' · 

Lembro"mé, ··sr. :presidente; de úmá passa'gem de ·um ::dis-curso 
proferido por··:sir Robert··Peel; que· frisa:càmplétamente' coin 'o· que 
tenho dito. Primeiramentê explicarei qúal erà a posição" de :sir:Róbêrt 
Peel · ·:. · .·· ·· · · •· ····>: ::·>"·· ,., <'::~: 

Lorde Palmerston estava na oposição ;em 1844, · anciando; ·•como 
fazem muitos·, por deslocar o seu adversário, é julganCfà' que ó tráfico 
era o meio mais.eficaz para o côn~e'gúir, por ser·aquelé·em'quà:.o 
governo se acharia em maiores dificuldades:·para·satisfâzêr'a~·opinião 
pública. e ·contentar•· a· maioria das câmaras',: fez:um' discúrso'mui ·'longo, 
que si r Robert Peel chamou peça de retórica, com' o· fim~ 'trivià('de·'pê
dir a estatística da importação de escravos na Arriérica:do· Sul.·· ~ .. · .. 

Neste· discurso~ onde devia 'entràr tudo ·;qüaritó~ a· 'op'ÓSiÇão tem 
o hábito e costume de empregar. todas as' ampliações• à': que; o: ób)e
to dava amplíssimas ensanchas, depois dê asseverar qlÍe:desde 1815 
até 1844 tinha-se importaCfo na Américà do Sul 150 ~ 000 africanos; cen
surou o governo. inglês ou o. ministériO por· ter transigido con1·~ 'Frâri
ça sobre. o direito de Visita; exigiu mais ·que;,a qÍJestão'•ê:fas barràcas 
fosse. decidida' contra : as. autoridades' 'locais' africanas:' qúe :·ô. gover
no -inglês ·não ·se devera· importar córri' princípios;· com· justiça,-::·êolll 
a legalidade dos meios, e men.PS ainda com fórmulas:- devef"!do ter-se 
em vista a· extinção dó tráfico, para·: próceCJer como· julgasse·. mais 
expedito e eficaz. · - · . · · · ·· · .··· · 

Senhores, um discurso desta natureza produziu, a falar a verda
de, a maior sensação, e devia nãó ·pouco agitar· os sentimentos de 
um estadista tão sensato, tão ·ilustrado e circunspecto como si r Ro
bert Peel . "Eu asseguro ao nobre lorde, disse ele, que o governo está 
resolvido, se esta é a única avenida pela qual pode o governo esperar 
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adquirir .uma· reputação,.duradoura, e :permanente ,honra,:• a,.,entrar por. 
ela •• ~ E tendo, já.mostrado: com.a: opinião de;distlntos;•oficlais:·de3ina-, 
rinha que haviam .. estado:na Costa da·.Africa, como.,os capitães Maison. 
Denman:l e. Cockburn; ·•;que.;. algum.a~ :;das~·medidas~:p~:opostas:rpor-; e~.e .. 
para a .repressão:·do~<trá_fico::eram:~absurdas~;dlsse:.:;~Qual_squerrqué s&:. 
jam !.OS ._esfOJ:ÇOS\ que.;.façamàs!éipar&;_fSUpr;imiJ;:,o ~Ír,áfi.COi;,é:;d~; n.OSSO fd~. 
ver:fazê-:lo .. pelos :l!lei~s., r;econhecidos;;e~sancionacl_oa~P.Io;direito::da .. 
gentes. Não. convém;,·<continuou:sir1Robe~P,eel;, ,que~ por_;' precipitadas: 
e:einconsideradas: ~.experiências .para:, extingui~' o·,,ti:áfiéo . ponhamõs em 
risco,·Jndev.ida·e!.injustamente~a<ma.nutençãoi:deiô1~eh:ições•-:arriigávels. 
corr::;outras~~nações::;~Ofender •estas.' relações r·com.~~qüalquer::injustiÇa. 
de nossa. parte,;:apenas::servlrá:ipara:, in:tpedlr;que: conslganiosc os·.:obj8-. 
;tos~.lque . :temo~a:::·e~·:~:vlsta. ,; .;} .. ~.·;:'! "' ~.;~~ ~~· .. ·' D .'~·- 1 ::;/~.:;, ~;.;.· ;:r,-L~·:.·:},; :.- :·~~~~;'"~ ~.~·>;~.~.~1 r:.~;.i.:~ ?:;~~· .;..... ) 

•. ·.•· .:. ::.: Devemos,'r·é)~ve_r.dade;.;:conservar:nos:,.:,no' nossp~r:,:direito.•:·:e:;•imprJ~, 
mir~no-ânimo·.dos ,outros-'& necessidade: deJobservar.::seus,,engájamen-. 
tos morais; ·relativ?s à abolição deste. tráfico; porém: de;; modo ,talique, 
proceda~s ,~om.~ prudê~iat:e\com Juatiça:rC.U.e:.~obr~mos·rsenipre. de .. 
acordo;com,.,o·;direito .das/gentes,·~·nada:mais ... exiglndo:::d.o;.:que;.:aquilp, 
que:: positivos ·engajamentos .nos ::dão~direlto:a obter:!, que\-obset:,Vemo's 
os: piíncípios~de~:justiça ,para •. com .:os>fracos icQmo:·paratcom<os'jfor:t'es~~ .. 
. ·- c:,,~E:-:assim,c·senhores;~:;que;;.:pensava~·o; _p~:Jmeir~_t:;e_stâ:di~~a'.;_l_nglês:i?,E; 

·-····- ·-----···'··· '------------·· .......... ~---··· ------~----·------· .. " '' ·- , ...... _. , .. -~ .. -- -- .. ..,_ -' 

sua .. opiniãor-.é.: a ! censura fmais ,_severa··:das:).vlolê_ncias~::e;·.desatlnos:~co- . 
metidos,conosco.:pelo:1govel!no:inglês;:·ou:·antes"•porrlorde·Palmerston· •. 

· Não. podia, porém .achar um trechoí:mais:éfrizante,:·para1ai~questão, 
de: que :se .trata.; )~s :.opiniões :nele>proferidas 'por•islr.:•Robei',t;Peet·pro
vam ,que o Jlrincípio :ai egado.;hoje::-pelo: 96vàrno inglês;'·de·. quê'· os :fins 
.dão direito, a todos ::os, meios; . não. é i senão·, um,'atisLirdo; ~não ·é •senão 
uma. :PJ:"epotê~cia~::,Sir ·Aob.ert êPeel •:reconhe~e~q~ers~~de~em:,~espeitâr. 
os . direi.to·s,;:;os~~ pr,incípios:1 1de,:justiÇaj:.lnurna'rpalavr:a;uquê·~~:é :preciso .. 
respeitar :tanto., QS:fraco,s.~. como:. fortes·~ ;;:E~•se .;iStc)~é\asslm;: 1a~! máxima" . 
em:: que .. se, funda,o :go~erno:lngliSs!para~empregar,;todos .os";.meios<Jma;. . 
gináveis, para: não revogar. •:e:: ameaçar.::-ncis: com;:um:-blll:qüeY~esonra.' o. 
parlamentoJnglês,, pa~a:ifazer.·:todas~.as>~)(igênclas:::e.rreclam'ações':l que 
lhe vem .à. cabeça,·~ é: um.Nerdad.ejro. e UníqLio ;absurdo. que~:rião: p'oé:fe. 
levar o Brasilsenão,a .um estado,-de relaÇões·.que·::nãcn§::•para :desejar 

' nem pela Inglaterra nem por nós. · · · ... :_ · ',_"•:" <: '' • . ; : ;Y, · , ~: 
E quando .eu assim, ,raciocino, Sr •. ·. pre~idente,. 'quando ·examino 

este estado- de. nossas· relações internaclonals:'relatlvamente• ao':trá
fico, vejo que a Inglaterra não tem em vl~ta só o tráfico; mas exer• 
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cer um proteorado com ofensa e injúria.< dos direitos majestáticos 
do .Brasil, pretensão que deve ser repelida com a . dignidade e. ener
gia que nos dá · a justiça e santidade de nossa causa: 

E como cumpre, ·senhores, a Inglaterra esse mesmo tratado :don
de dimanam essas· obrigações. que. ela nos< irripõe? :cumpre"o ·ela ,por
ventura perfeitamente? Decerto: .que não·; ··A ·.·Inglaterra. tem_·,sido ·-até 
hoje árbitra .absoluta: de todas as inedidas.-que•julga- mais convenien
tes para a repressão do· tráfico na costa dá África. .· · ·•.· . ·· 

E quando -ela tomar alguma· medida; disputamos-lha nós porven
tura? Quando elà entende ·que deve diminuir a sua força na:costa da 
África dizemos-lhes nó·s po·rventura que a •aumente?··Ao contrário; se
nhores,. a lnglattera miminuía justamente· a: sua:,força na costa da 
África .quando as circunstâncias exigiam que ·aumentasse-o. número 
dos seus-vapores, e ·que seria-mais ·eficaz a.repressão<·do tráfico se 
os seus navios em .-vez de disseminados estivessem•sob ·as ordens 
de Um Só Chefe ., ·.:· '·· ,,_.,_. •.•. ;' ._.•;,;· .. 

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

E- quando· a Inglaterra, pelas epidemias· que reinam . naquela :pa
ragem, ou por ~:c outra. qualquer. ·circunstância, julgar dever :aban
donar a cpsta.da África aos traficantes; pretendeu porventura-o•gover
no brasileiro obrigar as autoridades britânicas .. a adotarem:;as .medi~ 
das em, nosso: conceito mais profícuas para se ·conseguir a repressão 
do tráfico na costa da África?. Decerto que- não. Qual •tem:sidó a cau
sa desses pequenos desembarques que têm aparecido ultimamente? 
Tem sido porventura o Brasil?. · · · ··· · •' 

Decerto que·.não,. porque é inteii·amente 'impossível guardar uma 
costa tão .vasta como a do Brasil· contra. traficantes: e. contrabandis
tas que acham fácil desembarque em quase toda·'ela; Mas. que tem 
feito a ·Inglaterra para. prevenir .. esses deserribarqLiês?- Por que ·motivo 
não Jez com . que os. contrabandistas ·de· carne ·liurriana: não· pudessem 
sair da. costa. da África? Por· que não embaraçou Ós•seus ·carregamen
tos· e os ·não tomou .. no ·al:to:mar, _ou· mesmo· nos mares[ adjacentes 
ao Brasil.?: J: porventura .o Brasil culpado ·porque uma ou. outra. au
toridade deste ou.•daquele lugar se achava Impedida~~ e portanto não 
põde evitar, a despeito de toda a vigilância; que o desembarque não 
se fizesse? E não. era também a Inglaterra pela sua parte obrigada a 
velar aqui, e na costa da África. - .. 

Por que motivo· o não fez, e permitiu que os negreiros fossem 
bem sucedidos? Quando de suas manufaturas saíam as fazendas 
que serviam ao comércio negreiro, por que o não evitou, por que o não 
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evita? Assim, senhores, a· Inglaterra. argúe~nos· por;, aquilO.: que :é posi~ 
tivamente culpa,·e .erro. do seu; governo: •. ·E-.depois;:,senhores,,._que 
exemplo nos ~d~· a~·lnglaterra .relativamente •. aor~cumprimento,;dos~tr.a
tados: ,comjusti ça e-'1 e a Jdad e?; Há; quanto;~tempoiped~ fO;Br.as_i,I•;OJ paga:
mento; de: :reclamações :importantíssimas: .de·~ presas;·~ umas> reconhe
.ci das-,.i rnProcedentes:; ,pelasJ;própr:ias; autoridad~s:;;inglesa,~;.~outrasâ.r;e
conhecidas.improc_edentes. pelos. tribunai~:daquele país;.e•,outraS'Jque, 
à,\fista:dos .tratados_,que então .dirigiam •O; obj~toisão;tão- injustas que 
a Inglaterra devia. imediatamente: ;atendê~! as?::;-,,,.,-,. ?';··L::;: :<:,> '. ~- ·. · 

-.,Entr,etanto,(Sr.;:Presid~nte,·:o,:governc::i_ngJê;..,p~rt,uan~:~ero;!éapr:J
cho .. não,!Jem iat~ndido: a,nenhuma, dessasrreclamàções;•:nenhuma;;de
_Jas. :tem .. obtido ,pagamento:•c;E;:procederia:.porven:tUr:ada::.mesmá~for:.,-ia 
o, gov:er:no, inglês·· para: com- uma ·nação<poderosa?.)Tratar:!_a(;~]~i2a!fr.an;. · 
ça --.do~:mesmo:-:-modo.-"se.:.•com· a .. França~ tivessel ·acontecido;·Jl?.4uê~Jtem 
acontecido: .. :COJ:TI "O:·Brasll?.:-: r_;.,.:·:····~···· -.::·.;::._,:':·•:·c: ::r·:~_·'-~~ 'i..:.~'·":. ·•-G:r~·:-.• 
. _ : Senhores,- a, :nota .d~, 7 .. de ... março., dirigida : ao:.governo;.~ imper:ial 

pelo encarregado.;;de negócios .. britânico, :creioxeuuque:-:teve:;uma•ori
gem_ que.-:~me .. !parece -:não,_,t~r.:1sido :ponderada .,no; ·senaêl~.l: ,;Todos :·s·e 
recordarão ainda, .dé ouv:ir·l~r:rÍas~ folhas~que. os ,fabricantes~ou:::manu-
fatur:eiros:::.de;_Manchester.Úfizer:am; ___ uma·~?<.J:epr:esentaÇ_ãà_:,~a:_~_lorde"'-~al-
merston ._,.pedindo~ihe,que- houv~·sse :de .. i promóv~r:.a:irevogação::Cfo~ blll 
Ab_erdeen . .. Lorde--Palmers.ton. de_u-lhes::ur;il~~.respostâ~'. não:;:direi\' en.6r
gica::mas ·-ásp.era e .. in~erídica~·:inverídi_i:a,;porque·:;atr:ibuiu ~a;.;extinÇãó 
dQ ·tráfico,.-,não. às autoridades brasil.eiras ·e· sim-·à;;existência ;daquele 
bill ou ..• às:·.medidas.· que:·desse-;bill ~o- governo.britâilico 'iniquamente 
tem deduzido ··· . · ·· . •·, . · ,'.:_,: ·--'"·' ·:.:.'"'·:;:::,!· •c.·· ·.),::·.·-·;,:::: · 

• • • • " •· ' ·J,· .. : • ~ • • • ". • ,., . .... .• •. ,._, . 

. :; Eu disso;,. senhores;· que não era verdade:que o>tráficQ~s.ejachas
se~ extinto. ;por: causa do. bill,istocê; .que';·aqullo,qué;;tem~feito:: o;: Brasil 
depois de -1850 fosse devido a essàs .• exigências :.ef às.::medidasJdesvio
lências .adotadas ,pelo governo· britânico;: ·er~o .. digo .,p_orque>t:senhor:es, 
todos os estadistas ingleses; tanto:.'dentro comorfora· dó:a:>ar:lamento, 
confessam .. que. o tráfico· só -•podiaO?se,_r:·extinto~~uJ:lla ·vez, •. que'1 8s'\fau~ 
toridades imperiais,tratassem de. extingui-lo <dentro ._do· país.: ~os~ mais 
ilustrados .,oficiais da marinha inglesa ·o .deélarararn.-nesses_r:inquérl
tos a que se· procedeu. Enquanto o.BrasiJ: não·.tratarde'extinguir,•o 
tráfico dentro do país não será possível 'a.c~bá-lo, po~~. que~ os wasos 
de guerra na costa.da Africa nã_o são suficiéntes.para:obtenilsse•·fim~ 

Mas a verdade é, Sr. presidente, que lorde Palmerston: recusou 
respondendo negativamente e fundando-se no que "acabo de.: referir-
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Ora, senhores, depois de uma recusa'taína lnglaterra,:onde se respeita 
a opinião pública; onde exerce ela a mais notável Influência, não' seria 
preciso que lorde Palmerston procurasse meios, adotasse uma medi· 
da, pusesse· em . prática . uma estratégia, :Lima trica para 'com · eJa:jus· 
tificar o seu procedimento para•com',:osi;fabricántes de Manchester? 
Essa: trics •. senhores,'• .. fõi; il nota· que. O" encarregado ··dos··negóclos. bri
tãnicos:enviou.ao. governo -Imperial.-' .... · "'-: •: ·. " ': .:: "~ ·:.: · >'': :·• ··. · ·-· 

Quanto mais se ·Jê< a: correspondência britânica e a correspondên· 
c ia imperial sobre o assunto do tráfico~ quanto· mais· sé examina· es
se objeto; menos·. razão, menos ~fundamento; :menos-• plausibilidade se 
descobre: para .justificar uma'. ameaÇa :tão":intempestiva':erJmpruderite . 

. Em qualquer outra época poderiam:os::apalxonados de ·lorde: Palmers
ton desculpar tão insólitoarrojo~e-audacrssi:ma.ofensa; •mas •na,atua
lidade, .somente·.· porque duas ou_ três autoridadÍ:,s ~de' Serinha'ém' dei
xaram de se achar no lugar na 'ocasião dâ :chegada'·de:'ümá~•embar
cação suspeita; fazer-se-nos· um insulto de:'tal natureza!'.·~.: A) falar 
a verdade, isso parece ·incrível, rseiião :dth'erriatada é loucura, -atenden
do-se à prudência' que em- geral. caracteriza os governos :civilizados, 
e esse tino com que de ordinário· procede :o povo inglês; · • ·~ · o_·' ·: :: · 

A ca.usa foi essa que eu Já disse;::.fol justificar•'a resposta''rí'lal 
.avisada. que sedeu aos:·-manufatureiros~-de~.Manchester,:::<perante'~os 
manufatureiros de .toda, a Inglaterra. perante. a•.parte sã • daquele'~ país. 
Não posso-· conceber outra' coisa~· Toma maior força'· este meu : con
ceito quando reflito no•estado em: que se:acham as coisas e a opinião 
pública hoje na Europa,. em favor do, governo· imperial~ quer -pelo mo.:. 
do por que se desvela para acabar o tráfico, quer pelo que ·respeita à 
lealdade. com. que· cumpre -todos :os. seus , pactos . internacionais. seus 
empenhos financeiros,: .. a .. ordem de<que goza, e'•sua• hospitalidade 
para com· os estrangeiros .... ; : .. · <· · -.· · · · · · · · · :· . •- - : .... : •- . 

_ À vista disso, -Sr; presidente, eu não posso deixar de':aprovar a 
resposta dada por :nosso ministro dos negócios estrangeiros: Dese
jaria talvez que o :nosso ministro_ entrasse nesta ou'. noutra ocasião 
na apreciação do direito com .que a;fnglaterra· pretende :-ditar e su.:. 
perlntender as medidas .. com que -o governo imperial- há de- ·extin
guir o tráfico dentro do império; mas. quisera que entrasse· franca:.. 
mente, com toda a confiança, na justiça da sua causa; convencido da 
certeza da vitória, e não mesquinhamente. Eu quisera, Sr. presidente, 
que a este respeito se fizesse o que se costuma fazer na Inglaterra. 

Nessa· questão das barracas africanas, eu já disse que si r lorde 
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Peel• justificou~se. dizendo. que,,tendo c~nsultad~:;OS:·~dv~gadosfda~ co~: 
roa,. estes responderam, (lu e .,.o goyer:no ,não •. tini:Ja. clit;elto ,para ;rTI&ndar_. 
destr:IJir,:as b~s:r:acas. Qra, -.se ... n~ Jnglaterra.:.o -,advogado ;da;. cp~oa .. cons-:r · 
titui autoridade.,e :merece, créd.ito ,no ;no~~o~pars~,,~eve ser,:o mesmo_~ a, 
gozar:. da, m,esm~ (auto_rida~e, ::.e· te.i.ri~Jâ,_ a.,mesma,~f.or:ça,::;perante0o.: go
ver:no,.lngl~s~;;;&.aJ!IiJ1eJ110S,,a .• ,ques_tão,:de,;cll~elto,;;:qu~:·é ,a ,únlca:·fprma) 
por.,que .poder:.ef!l_os; ,acabar::.com~,tai_s}~xigê_nclas .• ,u,,;;•) ·. :; ·-.·:;•:::;;:::l,"f"< :c•c: 

. Sr,.:.:pr:esid~nte, as,,exigê_nci.as •. do:'gpvern'o:lngl_ês_,nãorparam.na~ex~.
tinção .do. ctráf.icoc:·d_entro~do.:impérfo;:a~enda::O i Sen~d~:ào-"qu.ervou: di
zer. O ·governo-jnglês :está .. conven-cldo tde ..• que,.o .tráflco;:se ,acha -ex;;. 
tinto •• ~~s:tá · cf:)rt~~ de ,que ,_não~-há é; c{e.::ser;: ressuscitado_,. poi;que .. a :.opinião 

.. públic~-.se .oJ>.õ.e,a_)_s.so; '-s_abe,· e:::tão,bem,_cor:no~nós,1:équal:·é a:::oplnlão, 
dos _t.om.~ns ~:Pú~lic~s; :do.,p~ars:,:.c~nhe_cé .perfettànutnte:J todos r os,:nós~ 
sos_,-atos,:: todas .:as;,. nossas;,oplniões;;,tem~perscrutado,,a::::do •. • povo: •em. 
todas-~as~ .c. I asse~ •• P.r:.! ':'!C i pai mente.~ a::~agrícola,,;:quel~hoje 's~ ::es-mera ~em: 
promol(~r,.a,colo.!J~za_ção ,d~-"'braço~.Jivr~s •. ,,e,J~az,;por~.,~Ja; ~od_()s:,OS-'r,áa~! 
crifíci_os; sab~ J)_()i~,_que Lo.tráf~c_o..::não,ôtem,._mafs ·.:força· moral: no: pars.; 
já não ,ter.n"em .• se.u,:fa~or: a _opinião, deJum1só~brasiJ_eiro-.;~Ouando :pois,, 
senhores, . o. governo J~glê~:; insiste;_ em;.:::qué :o ::tráfico (não{. está extin
to, .é:p~rque:o ... tráf.ico-é ainda::_uma:~alayanca,que::ele>pretende~empre
gar para;::c;:ons~gulr;_um- outro.~obje:to_. <·~;:r:: ;c,;_::~ : b ::.:~.·' :'. ,ci«':~ :~: ::. ;: · :': .· ·. 

· .. Há:;u~a .~utra·: coisa. :que :,el~;;:pr.etende~.consegulr..~;Eie.:,sabe ·:per:: 
feitamente, senhores,> qu~. toda; a legislação: criminal;, ainda:: a .mais. 
sê~era,; JIªO',-é:po_ssíveJ. qu_e- ~~iJ1ga~o:.:crime, ,qualquer:. que;,s~ja: a•sual 
natu~eza; .·pode . repriJ!Ii:;Jo: :até. i •. c,erto_, r ponto~ ,maS.c;:uma i:OU:·~outra~{vez. 
há • de ,apilrecer •. "'(),,mesmo .. caso, .es~á ;O.· contrabando,· de·· escravos•; . 
Ora, só. porque ·em uma· ou .outra. época r em dois ·OU 1três· anos~·,.apar& 
c e, u~:· ,de~ernkar:qll~- :no.,impé~:io.:,segue::~e:;,qu~~o. govern'o:•.1impet:lal•:não 
~mpr.ega ~().d~~ ,o~ -~f!!e.ios_?;·.lnj~s.:ta;~: lníqu~. proposição!;;~ · :.: :•r:·: . • '1 .·.r:-~ 
. .· _;,o g~v~.r:110. -~~g_tês .. _não sab~:que. isso,~é~ inju~to;-:,que ;isso;,é inrquo? 

Sabe·, perfeitame.~_te, Sr •. ,pre~ide1Jte" .mas c; quer·. outra, colsa;:;.e : .. sab_e·: o. 
Senado qual é.essa; outra,.coisaJque o governo. inglês pretende?::.Lor:de: 
Palmerston já::o._disse ,na-sessão.de:21:.de:março!de: 1843~ .~Nothlng •can 
c~mpletely .,.llt; ~~~ end: to the _slave_.,traje,,bul Jhe-~universàl··abol~tlon 
of the Slavery. itself.'" . . • · . .. : . ,; ... : · ··· '·· .. : 

Só. pode ·co~pletamenf~. acabar o 'tráfico.·,de .. africanos: a abO. 
lição universal da própria escravatura. 1: esta,.:senhores, a. premedi· 
tada política do gov~rno inglês! : · · · : . . · 

Eu não pretendo hoje examinar se a proposição. é verdadeira, se 

37 



pode ou· não acabar çom o tráfico sem ·acabar a escravidão;. não é 
deste objeto que me ocupo nem pretendo ocupar-me:· o que pergunto 
é se a Inglaterra pode também um dia exigir de· nós a abolição da es
cravatura, como meio de extinguir o tráfico. 

Se ela continuar -na sua política, se essa política· não· for com.: 
batida a· todo o trans·e. ·se -lhe for reconhecido o direito ·de -ditar· e su
perintender as medidas ·que: o governo--do Bràsil deve adotar para 
suprimir o tráfico, pôr que motivo; não chegará a' esse 'fim?' Não exi
ge já o governo inglês a matrícula de todos eis escravos? Para qUê? 
Que tem a matrícula dos escravos com a abolição do tráfico? 

E há de o Senado· calar-se ~nestas circunstâncias dolorosas·, ·e 
não fazer uma mensagem ao. governo, ou· ·ao . menos não porá: uma 
emenda na resposta à fala do· trono que signifique'bein o·seu pensa
mento, que faça sentir à coroa que o· Senado não sô se· não poupará 
à concessão de meios para a mais eficaz extinção do tráfico;'·e'··que; 
para .este fim o Brasil não precisa da ditadura e .su~erinteridênciá·do 
governo inglês; como também a· decretação de quaisquer outros que 
forem neCessários para repelir tão iníquá e injuriosa preten'são? 

O SR. VISCONDE DE ITABORAf- Apoiado.·· 
O SR:. VISCONDE. DE JEOUITINHONHA ....;.... Senhores; péÇo~vos 

mais um momento de benevolência: tenho cansado sem dúvida aF 
guma a ·.aten-ção ' do Senado (não apoiados); • senhores; lembrai-vos 
que a política de lorde Palmerstorí é hope and fear, esperanÇa· e ·me
do. Diz ele que são estes os dois únicos princípios em que se baseia . 
ou pode basear-se toda a influência que a Inglaterra podeter·nas na~ 
ções estrangeiras; assim se exprimiu ele na sessão dé 7 de agosto 
de 1844 ... 

Hope and. fear - esperança -e medo! Não admira· que a ·lnglàter
ra siga esta política a nosso respeito,. politicá maqui~1Vélica, política 
do interesse sódido, política ·que é rejeitada pelá opinião do século 
em que vivemos, que exclue· todos· esses· sentilneritos morais, quan
do geram, nutrem e consolidam a verdadeira' influência de um gover
no sobre os outros, essa simpatia moral e benéfica ·que dilata e cons
titui o poder das nações. Para lorde Palmerston ·não é a moralidade 
de um governo derivada da natureza de seus feitos, de· seus átos; 
em uma palavra, o concurso inteiro dos seus sentimentos ·morais, que 
pode produzir nas diferentes nações do mundo sua influência e sen
timentos de simpatia; não: é a esperança e o medo! "Fer and hoje" 
é a base de sua política. 
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. Sou levado a fazer: ao Senado a seguinte; observação: se o -gabi;. 
nete inglês entende .nas .atuais circunstânciasr.:proceder~·conosco .. pelo 
modo por. que.o está .. ifazendo; é do nosso cdever:falar''ao:governo 'ln~ 
glês e·às ·nações do:mundó,com.·franqueza e:resoluto::ânimo>:é: .. :::~: [) 

Os tratados; desiguàis~ Sr ;.:·presidente; ·na~opinião·~do~'inesmo·:lo~ 
de Pai rilerston >na. :·sessão: de 21: <de i niarço·. de"1843' r(vou r:proferir :as 
suas. próprias' palavras), ·se ~-sEm.iem.• para~mitigar: dificuldades' tempo.: 
rárias e acabar com embaraços do momento, no correr:~dos::itempos' 
não são consistentês·,com sentimentos-recíprocoscde boa; inteligência, 
e tendem :antes· a: pôr'em ;perigo:do·que;a'!êonsolidar ·:a '-paz. :.: '': 1,::~·~:' 

·Bem: são estas ·exatamen~e1 as : nossas·'circunstâncias~· .:().:tratàdo 
de 1826 foi estipulado.no·.meio.dos.:apuros·;dessa'época~''·' · .; :_; .·ç} .. ,:~ 

~-uma .verdad_e_-incontestáve(;que.~todos:o_s:~sacrifícios :do',•tratado · 
de 1826 recaíram sobre nós~:-, E, ':senhores~\ i se·' ~s;:cboas"'relà~ões ~:têm 
existido até hoje ·entre o Brasil e o governo:inglêS'; :é 1porque~"a'-nossa 
posição. nos. tem levado a suportar o; insólito procedimento :dos·;dele
gados britânicos· ... ~já tempo· de. sairmos• de 'tanta. hUmilhação:. 'Lorde 
Palmerston· .disse. em uma das sessões ':de '-1844- a~·sir1 Robertl Peel: · · 
"Convidemos .a. França __ para ,éonosco acabàr icoín;7o,:tráfíco:_,de'afri.; 
canos .. " Convidemos a França para cõncorrer··conosêo •a:'rÊipêlh· as 
violências.do··governo. inglês~ ·. ·>: .. ·:· ·o: :•" -,~_ :· '.·:c .. ·• <.:. · ,. .. , · . 

. . Ém nenhuma ocasião, Sr; .·presidente;: no$1-temôs::aêhadó"em me
lhor posição para dirigir:unf apeJo; à náção francêsa dó· qüe-''á'atuaL 
A opinião ·púbiica na E~ropa, ,desvairada pelas intrig~s do gabinete 
inglês, que não queríamos :executa·r o tratado de abolição. do tráfico,· 
hoje está suficiéntemente esclarecida. · ·- ·. · · · · · 

A Europa toda e o mundo civilizado.-está convencido que o :trá
fico deve considerar-se extinto. A nossa boà·fé; a;convicçãó'em que 
estão todos os· espÍritos brasileiros:· de. que a aboliç~o do tráfico era 
o maior embaraço que se 'opunha à. prosperidaqe ).;Eiafe perm~ll.ente 
de nossa pátria, faz' com que este amaldiçoado tráfico não possa inals 
reviver entre-nós; e. qUe fomos: nós-'qlie vigorosamente o. acabamos 

.para sempre. O ap.elo será atendidc:L :será rriais um''trofétJ parà essa 

. nação poderosa com quem o. Brasil tein tantos motivos de simpatia·~ 
Convidemos portanto a França. a 'concorrer:-.:conosco para acabàr com . 
as violências da política inglesa. . . '"'' : · · 

Em nenhuma ocasião este convite poderia ser mais 'oportunâ- ·. 
mente. dirigido do que hoje, hoje que as tropas inglesas, quer de ter
ra quer de mar, estão humilhadas pela :Série dos reveses por que. 
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passaram, e. pela · ~uperioridade incontestável das . forças · francesas 
(apoiados); ·hoje~ -senhores, em ·que- estão ·para renovar-se ·os dias 
dessa célebre _aliança do imperador Séllm com Napoleão' I, e em que 
o Oriente foi. dominado completamente:pela. polrtica da~França; .hoje> 
senhores, finalmente;. que a .Inglaterra ·:humilhada, chegou· a ver na 
paz uma ignomínia, uma. ignomínia ::sim,. porque ~a cOpinião • pública! em · 
Inglaterra. nunca. foi favorável à conclusão da .paz, .. que: felizmente. es-
tá proclamada. . .. . .. . ·· · · · . . :.<: · 

Convidemos pois a França a .·vir acabar com a::violência .da po
lítica inglesa· para com·o Brasil,:violência que·manifestamente se· di
rige a embaraçar o desenvolvimento,da .nossa~prosperidade e·grande
za, que começa a causar ciúme à. previdente~cobiça:.lnglesa •. À~ testa 
dos destinos da. França_ está·. um gênio abençoado pele .fortuna; e: cuja 
política não .tem desmentido em nada- daquilo ·que a cfrançá precisa-
va para a sua glória.:e riqueza;·· ;... • 

A França, portanto, não pode deixar. de. concorrer para o acata.;. 
mento das prepotentes exigências. do. ·governo inglês. · 

Voto, senhores, pela resposta à. fala do trono. ·:(0 honrado ora
dor é cumprimentado· ·pelos. Srs .. presidente· do : cónselh~ • visconde 
de ltaborai e outros senhoras); -- -,· : ~ :: · · ... · · 

Verificando-se não haver casa, ficou adiada a discussão.·.· 
O SR .. PRESIDENTE deu para a ordem do dia a mesma de hoje. 
Levantou-se a sessão às 2 .horas .e 1 O. minutos .. 
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' ' ' ·· .. : ':-; ' ..._:' 

-- .. , '... . ,"' ...... . ' - ;·. . ': _... . ' ~-- -1.; '.: •.• :. -~-' ·:. '-~- : ... :. ; .. '. •• ·:' 1 ~· • •.,' 'I ,; 

... ·-· ... ,_.·. SESSAO·EM,3 DEJUNHO DE':.1as&•:: .. '\ '·-
• I ' '• . ,,-•' 

.. y-~ 
'•' •·· . ; :; ·- .: ... :·:: ;·: ;~,;"ll '·- ·::' :·.-~ ~ ; - .. , . '.~ •' ........ ' ., . . ... 

'' ' ,\ . ' .. - ,· ~ ~-· ~-~ ~ ' . . ' 

·-.Presidência do Sr.: Manoéljgnácio)Cavalcantl de Lacerda > ,· ::-
. . . - . ' .. . . ' . . ' 

. ·,.' ···.• '" .· ·' . . -- . ,, ',, ' · .. . ~ ' . " 
- .. . ~ .. . -~ 

· · suM)\'Rib ~ Orde'm ·éié)'tiia ~.Àésp~s~a-à'_falà .dô/:tr!Jno. 
Discurso, do Sr. Ferraz. · 'J. ·' · · •• '- ·•· ·•. _, 

_,-:!·~ •. :·.;.-·~·,~--"--~- :.~-: .::.:~~-- .:>-'.· --~ ·.'.: .. :.:._<:.·.,_l{..;····~··: __ ._. .. _-:·;_.::.-·-

' ' À~ _1Ó-;hÕ~as 'e 'tf'ês' q~artõ~·da=manhã;:depols; ciEdeità'a ;châ"~ada, 
e ·achando~se presentes :2~f Srs.· senadores> abriu-sÊ{ii''sessãô: ·:;~k':' 

Lida a ata da':>alltêrior; foi -8provada~ ;,,;. .. ·. " . ·, ··'· . . .•.. :' : ~ 
O SR. _1.0 ·SECRET AR IO :deu" conta' dÕ seguinte · . . .. 

. . • ··: ·_····, ' ·. ' .... -, __ , .'"; ·.:_ ..... ,...:~~---·· -:···-~.--:·-~ ,· ,.·-.-;·:,,:1-: . -,.., 

. - ---- -· .. ··--·- -·---·~ . . . . 
· .. -,• .. . .1, 

,•- ·--
'-· 

.... , ' • •, ; ~ ~ • ' t ~ , .I • • • ' ' ,: ; : -... : . ·~ 

Um ·ofício éfo Sr: ministro dcHmpério, :remetendo· Jm. dós'ai.Ít~ 
grafos 'sariclonados. da re"soluÇão"dâ' =assembléia igeràl declarãndó 'que 
os ··estudarites··que ·antes ·de'se ptiblicãrem:'as·'tpresentes·'estáttitos· 
das- faculdades médicas· se····havíám 'matriculado ·'rios··:êuráô :farma:: 
cêuticos, estão habilitados' para;' nd .. casó 1 Cfé:;'àpróvaçã~;:matrJêÚiar.: 
seno· 2.0 anó· médico~ ...;.;.;;;.'Ficoi:r a::senado'lnteirado, :ÊPmandou:s·e co
municar à câmara dos deputados. .. .. :;;r.,·~:·-:·.:,r: ::>::,:· :·:' '"' :.<~ 

Outro :do 1.c-secretárfoe:da-.·câmara ·sobredlta;: acompanhando as 
seguintes~.proposlções:·, '.. . .... , .... : ,:_,: · · · ,- :;· ·,, . ;.i. ::,:,!.-·, ·· 

'· Aassémbléia"geraldeglslativa:·resolve: .. :. •>:5: .•. : .... :.·.... . . . : .. <·. ::: 
"Art. 1.° Fica, aprovada a pensão anual :de:.1:. 200$;-:concedlda; por 

decreto do governo de 23 de agosto.:de· 1853, ·a-.o~:::Anna::Ruflna ·de 
Souza. Franco Corrêa, viúva do cvlce-presid~nte. da provfncia ,do Pará 
Angelo Custódio .Corrêa, em remuneração,'cihs servlços'(por. ele,_pres- · 
tados por ocasião da epidemia·· do ·cólera-morbus ~naquela :provfncia;; 

"Art. 2.0 
. A: agraciada perceberá esta pensão desde ·a· data do 

referido decreto. · 
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"Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
"Paço da câmara dos deputados, em 2 de junho de 1856. ~ Vis

conde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Cândido, .. 1.0 

secretário - João Wilkens de Mattos, · 2.0·Secretário. ~ 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1.° Fica aprovada a pensão anual de 1 . 600$, concedida, 

por decreto do governo de 21 de setembro de 1855, repartidamente à 
viúva e filhos do Dr. Cipriano Barbosa Betamio, em remuneração dos 
serviços por: ele pre~tados; e .da· dedicação ,:com . que·· sacrificou sua 
vida no desempenho da comissão a que foi mandado. à . cidade de 
Santo Amaro, na província· da·~ Bahra; ··por ·ocasião da ·epidemia rei
nante na mesma província. 

"A~:t .. 2.~ Os. agraciados perceberão . esta ,.pensão· d_esde a data 
do referido decreto. ' . ' ' . ,, '.. .. •' . 

"Art. 3.0 Revogam-se as disposiÇões em ·co~trário. 
"Paço da câmara do.s deputados, em 2 de -junho de 1856. ~ Vls

concle.de Baepenêíi~ presidénta··:.:,:: -Fralicisco élé.Pãula-Cincíido,. 1.~-
secretário - João Wilkens cie Mátíàs, 2.0-secretário~-.. · ·· · · · · 

"A assembléia geral. legislativa resolve: · 
"Art. 1.° Fica áprovadâ a pensão anual .de .1 . 000$, concedida, por 

decreto de 10 de janeiro de 1856, repartidamente a D. Francisca Li
bania Vieira de Carvalho, viúva do chefe de polícia da província de 
S. Pedro, Dr. José Vieira Rodrigues de Carvalho e Silva, e a seus 
filhos menores Maria Caetana, Francisca José, José Vieira, e Jose
fina, em reni~neração dos serviços prestados pelo_ mesmo durante 
a epidemia que grassou .naquetã província, e de que foi. víti.ma pela 
dedic_ação com que desempenhou. seus deveres~ . 

~Art .. 2.o. Os agraciados perceberão esta pensão desde a· data 
do referido decreto. . -

" Art; 3.° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
"Paço da câmara dos deputados, em 2 de junho de:1856.- Vis

conde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Cândido, 1.0
• 

secretário .. - João. Wilkens de Mattos, 2.0 -secretário." 
Foram a imprimir, não o estando, 
Uma representação da assembléia • provincial_ de Mi nas Gerais, 

pedindo que por um ato legislativo. se declare que·: subsiste o direito 
das assembléias provinciais .de legislar a respeito dos fabriqueiros 
das matrizes. - A comissão de assembléias provinciais. 

Um requerimento do 1.0 -tenente da armada Francisco Duarte da 
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Costa· Vida I,.: pedindo' .que lhe. seja contada::. a: ·sua~~antigüidade:(desde 
o ano de 1830; tempo em que· servia de pràticante de:c:.piloto·,no::pà.; 
quete nacionalrfeliz~:·.;;;...; À comisão•,de-marinhá e::=guerra·.-::;::.::~: ::r.;;···:··' 
· :· • ··.: Foi: lido 'e"aprovado:·o ·seguinte.••parecer:;~: :·.;.\;,;l• :c:. i:otl::!c::.:J:·,::.:o:w;u 

·. · · .. Foi ·:·preserite··às•: éômissõeis:•."de:·màrinhã·· ê~·1guerrâ;·,éi'fàZendã; 
o reqúerimentó 'Cfoctiriiéntadõ-:dô êómãri~ádõrt:'Jôão:Pêrêira<.:éfe ·A'n'dràae~· 
cómo:: represént~-rite :dé' '-'títul'õ~~dôs':irepr~sâdóres('~terfE:iííté'~<~ch~rles: 
u d têy ··e·, oútrô·s:: nô'· ·qual "pede') provléfênéiã "'~rri'!orêfeíii'::a:'que: i:recoritie:: 
c ido o: dirêito;;do súpliêarite:;~â,:;:Jiávêr · á :·Importância:: é:fás:tpfe'sas8 ret():: 
madas pelo mencionado· Lidley':'ê~:oútrôs;:nát':gú'errá'::doL1Ri'o CÍà Pràta·; 
se\ mande pagar :ô:cqüé' justâm'ehté~:se·~ffi'é';7éfeve:~. sãóO'ae:~pa're~f'qúe 
se: 'pai;am·· =infÓrmaÇões' à:o; "gõvêfno~'<'rêmeteíicio:.sê";:pâra'5êssei trmit.'õ' 
dito·;requerimento ·~·onf:oâ: r'es·peêtivos:'-Ciocumentõ~rr'r:. -1?.: .s·r 1o.:~~:.:a::·:;:; 
·- -- · .. Páçô:'aô=:sên·àaô. ~êm;;':f·deítl'ntiõ'~êt1as&~ ~;J?::,t~;ã'&-i\ltír&rícíà.~:~ 

visconde' 'de"'AI&uéiueioqüê ::::..'?vr~êônélâ'.'dà11tâtii:."rai::=::.::.":t:'·~f:: vi&nná;.; 
·--,·~.,..... -··. ~, · .. ~_, .... ;-·.~n-0~,.~.--:~:..·.r. ~··· .. :·-../ .. -.-~ ....... l~-~~~;f('1 _,· ... ·~··•;'q-:r;c···" ··:<r~~-·!·:-;.~~;-!'1:3-~~·.~~)r;·:;,..,<.:r:r-~-:·;··:~ 

· F1cou sobre. a· mesa 0 4 Segulnte .projeto: · · " . · :. · ·· . · .. _ .·: ·_ · 
.: · ,. · .. k ass'embléi~i'·~g'' eraf'fé'·'iMa'ir"a_:;r'êsoi~E:i)'-:J.:•:;:r.c'-'":'':'·-- · .. "' :?:·;, · ··'':·.' ,,_.~ 

· ·- · ·_ .. Alii!iti · ú~i.~1L.''i=)c~~·:~~Hc_gáid~s''~~i;'~hó~J,iiaf~~-·:sint~~·da~~,~dâ 
M iseri.córdia, -_ esíâ6ele~imén't'b'~~Cio~F'ê~)Jó'st'ôs êfa '"mê~ma ;santa :·casa 

•. • ',_ • ', .•· .:-.,--·-.,,, ,..,.J•,l.,;,~lr._..,,.\.•i.,O.. •,.,'!'.-;.•,'!~_;;:i•-~1'··,1."" -·<,•-~-·:''~;..-'.J•.~I,!,I,, __ It.~o.,.o.,,""'' .. _._·.,.
7
.< "',."',: 

e. hosp•:tal .dos lazaros .da Cldade .. de.•.CuJabá;~duas,Jc)t~r•as·.:de .. ,~:~.--~··· 
120 .o o os . cada. uma, a~' qhí:Íi's".serã'o : extrárdâs nà ">cÔrte;.; ~onfol:me o 
plan~'b'm·~vi9or. 'c(~~ü.;p~éi~lft;.-s.~~~·j9úàímêntEi:~r.e'Pãr.tiéfô~P'elôs;;ITíê~~ 

.•>'· \_.-;., ··.1~ ... ·<:":0::-:;'- .•~: • .) .• ~<·~~,., _-·:._.;-,.,;.~_,_,~,- .. ~~~·~'i /•.,·~ ..... ·~-··,,·' ,I..._. ···:.:·•--•-.···• .• ;;;;._..,_,_ 
clonados· estabelecimentos~· e ·entregue ,à.;respectfva;;admlmstraçao~ 
q~e -dara 'a ! 'êada: 'q~·o1:a;:. o .. emp~e.g'o)rue··;.Q :. prês@e!it~.:: d~~ ~rê?:~!~C.~~ 
d 't :~. ,-.. : . .. _.-.. · ... .- .. :.;..-.... t.· -·-·.;_:::--·-··~ '-,•- _.·<~-·- ····'~ •.• '"':' 7---:··.··· .·· :. ;_ ........ ~, ..... ;··.' . - :~ .... :- ~ .. 

e ermlnar. ... -· ' ' ...... i :---·· . ' ~~ ,- •• ·. -.··· ,-.~-•• ·r--···'"':" "lj'" ........ :~r~ (','·i·~.:·.-·-.~~-~·<.'('fi\ 
' : -:--'.-". -~ ,. ··:.:•_·. '"•_, :· ... 1.:!.,.. .• !: ; ... ·· ·-·· .. ~ .. ~-···_,.,_.; ...... _._,, ... : .. --•• ·.' ... ·, ···--'). '·' ,"'·.'· ·-1--__ 

. "P.aço do. Senado,. em 3Lde maio de.:, 1856. ;_ João AntOnio. de 
Mi~an~a.~~·:.. · : ..... :.:-,··~ ·:.·,.-· ,~:.·. ·.;,.: .... :.· .. ~·.;,:.·;.<J-=·,) .. ~ .. ,,; 

.' --~- . : ·, 

ORDÊM-io·o''DÍA;.ê:; ';. •.:. ·'··:~~-~::;:' :,·,· :.~·, .L 
~~· .·.·~~--~:-.:~.:~:·:: ... ::_--:;(:,:~;·~ ~')-'·.·.:~ c!.:·;~r::;.·d·:·:;.~:;r"_~t .... --';· ~)~.-r.>·~_.--~~~< .:}:;-~·:~.< .. ' .. c·:;_e;J:~-:-~·\ -<~---~- _ 
~ Continuou ... a.·. :ú Jti ma : discussão •; iadiada,i na·: sessão:.: antecedente; 

do projeto de ~~;posta i fala· do 1:r~~o.· •... . . · . ·· . , .. :.;. ; . 
. - o SR. FERRAZ;.:_ Um escritor;ocquer~ndo,~.mostrar~ a;\dificulda;; 

de da .profissão·, de advogado;·. tr<?uxe::;em, seu<, apoio.; o di~o;·d~:u.m. 
seu . .amigo, honíem:·de ilustração ·e .• de :graça;· 01qual;;desejandol·des• 
via r seu filho -elo est~do; de. dii-eit6í :e: dedrcá~lo · ao da .'teologia, ·lhe 
dizia:_ "o' orador sagrado fala, . Ó auditório O·;atende, :'e ~Ílinguérn:dhe 
responde; o advogado, ao .contrário, .apenas acaba· de orar é. lmedia7 
tamente combatido, não. se lhe dá quartel; e às vezes é •Injustamente 
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perseguido~, pelas palavras,· pelas vírgulas e :pelos pontos,•·pelo que 
disse e pelo.,que não disse~" ... : · :,:.~ ,_; .. ;: •: •. · .· . .. · · 

Se esse escritor.tivesse volvido seu exanie,:para .. :a.posição. de 
um orador político ~m um~ parlamento,' por certo. que>reputària·.muito 
~ais · ~.ificuf~9S~::. SU~- llliSSã.o_;, p().i-cJ!J.e_,;~tEmd~ pouca,S;f:.V,ezes ; ,~:; falar, 
duas. à_s. v.~z~~ •. · .• rj~at,_acaba.J!d~ ._()r:a':·!e.J'Tl ··~~cessi9ade;;• d~···:Ouvir os 
qlJe·; ~~~-. r~.~P.()!'lde''!l·. :,~~~.pr~p~rar-~~·._par;a, .. ouvi~> e ·~re~po~d~J:"·::ainda: ao 
que ~~p~is , ~.e ~-e~g_otàda .. às, Y.~z~~; ,c3rt;~:,q~~ lhe; po~e ~~!l-13r ·!_a . p~lav_ra 
possa:ctarJ1bérr:t .~eg':'i!"~Se~l~e~ e à.~/1yezés; recear:.~ .pas~ar: pelo J()r~ 
m_ento de P.Úvi~. sem pod~r. re~pol"!~:h:~r;>.; : .. . · ,-<;·~.·::: ... · í c ;.,:: . 1.:: ... 

:· . Nesta posição, Sr.; .. presidente; ,tendo •. feito ''algumas,. reflexões, 
sobre-a. m~téri~a '•em. disc~ssã~ •. : e,'tend~ 'sido. con'lb~tidÓ.,pelo .iJustr;e 
senador· õ àr. ministro .. da tâzenda:,,e,pelo, irustrado·r~elator. da .com is: 
são . do voto de graÇas; por,';defÉn:ênciã~;á: essas. p~s~oas/ tã(;~ eminen~ 

·• · - , ,,.: ,; ,c ., ·· .• · ... , 1. ,. .... ·- • • ~.,• • ..,. , ..1; • . ...,.. , X • • ,, ':,_ .".-o. ..._.. c • ... • ... ""'''"'I , • • •-· •_.; ,,. ,'--· ··;:"" · 

tes, por mostrar a. alta consider;ação -em que.,.as .tenho.- devia por 
,- .• ~' '• ~·· .,. ..... - .• '. · ... ;,.;, .:.- .. , -.~.-.· ..• .,,!_, ... -Jf ··~ '_ .. ,., .. --··J~: .... ,.)-.-~ ......... -t ~~~ .. 1 ... :. ..... _ ..... , .. -· 

certo imediatamente tom~r a,pahavra :.:M.as observando"'que, o .nobre 
'. "· • ...••.•. 1.\.j,•· ~Y"' "''- ·~ ,, ·.P.·---~-~-''·'· ... ·· ··~·-)· ''· ' 

senador pela inirihà província, a queJ'Tl. desde a)dade de· pouco .mais 
de 1 o. anos conheço e resp'e'ii<{ cujos'' tàle'ntos ser.lpre' ~acfmire'i. . cujo 
nome é :bem. êonhecidÓ d() império, .hâ~iá s'e 'insc'rito'lio:'rbÍ~'Ciaque~ 

·.· . . ··: ... - ···-·-~ ·_-. · ·· ·· ·- • ·._.·.··,.:·~ ·) , .. , _,-•', ··,-·: ,-_,•;J" ··r· .. · .• ,· .•. )~-' · ·,,·, t >'.-

les que tinha'm de· ocupar a. ~tenção do: 'Senado,'_' seria in1pfudência 
.-·- - · .. •-"·····_ -' .. ·:,..~r··., ""'. J, ....... :-···_ ...... ---·;~ .~"'."·:· ·_ ._ ' '.·. -. ·: ·;' ··. 

minha, senão grande irreverência, 'toiriar:.lhi:f á'dianteira; 'tahtc('mâis 
.. _. • .•. • •, -·. ' , . ~ . . ' .-~ ..... ,, '· ., ' ., .:·, . ·."•_ I ·:··I ' ,.. .' ., ~ ' ;'"''" Í . • ' ' . ', ·.' - 't'' 

quanto~· acostumado de ·muito' tempo às· suâs severas' ·lições; não po-
·-· - "' ,. ; ... · ~... -...... ,· .. ~--!'- 'ilt.... .~ .•. '· •'''' .. ,,•·-· .. '· _. ... ~ ' '•' --- .• :-· '• • _ ... ,,:: 

dia deixar de qüerer nesta 'casa' 'recéber·essà honra: : · ·\ : . · · 
. . . ' . . ,., . ., - ...... ··-·-., ~ ...• ·:----·" ..... .:---~··--:••-"".. . ... , :" .. ~~ . ,._ ., '.,-•. ·. ' 

Tal foi ·a· ·causa que me demorou a tomár"novamente parte na 
• . . . : •. .. • . • • ,. • . • - •••• .. • ,... ,- .. • •. • - ~ .-. ·:. • ·. 1 ,..... ~ • .. .- - .. .. · .... _, • • r~ -· · · 

discusão do voto de graças~ e fazendo~o agora<não posso· deixar ·de 
novamente pedir ao Senado toda a sua indulgência para cdmigo. que 

• . ,. .. '• ' - • - . '··~j ' "• : . ' ,- ' ' ~-. • "• •', ,· ;' , /", -, -· I ....... '•• ~ , \ P"l '•: • • 

sou novato, que nao conheço seus estilos, e que me acho ,··no· me1o 
de pessoas tão ilustradas •que por certo achando nas reflexõês·:·qúe 
tenho a fazer faltas e lacunas, senão verdadeiros 'dislates, ·próprias 
da minha posição, e nenhu~a::il~s.traç~q;~-~ ~:r 

- O primeiro ponto em que fui combatido pelo nobre senador pela 
minha província. foi' aquele que :diz respeito'. à significação. do· vôto de 

.•·· · .. -. ~ I ' ;· , . . . , . graças. · · · ·· · 
O nobre· senador .neste .ponto. foi desapiedado: foi .Inexorável 

para aquele que apenas~ principia a sua ' carreira··~ nesta : casa, para 
aquele que se· pode considerar ·seu hóspede, para aquele que· dese
ja ter a honra· de receber sempre sua direção .. O·· nobre senador. co
nheceu a. minha posição, o meu acanhamento ·e· o revelou· rias se
guintes palavras:. "Ficou enleiado de tal modo que não acertando por 
onde sair tomou pela primeira porta que achou." 
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• ·E se. assini' é, .. por que: tanta ~~crueldade?·, Digo;· senhores/qÍ..e~· () 
nobre • s'enador ··foi·· inexorávef,, ~porquanto> não ;;se- ·limitou ' a·· 'dar.:.me 
conselhos; procurou mesmo·' lanÇar• sobre ·'mim; ;e~ o' :meu':nobre 'amigo 
senador·. pelo ··Pará Ualgum':' ridíc'uló';~<lançôti'' mãcf'idci;:é'stilõiÍfacetC:i!';fsm 
que :é'tão:versadô;;)ine'neava' à'·sua;,'cab'êÇ·a;·íbãl~'hceává'''oi:se'Ui corpô'~ 
e' •'tomava;;, eíifiní', i ;ta'isJ latitudes'~quê' n'ao'· 'indicavam' sênão1"'ó ''dê~prêzõ 
por estesJdois~'tÉmte's que' h'á::•pôucó .:<entraràm~~ ne'ste;•;rÉibinto''tãôt'iaú:.: 
gusto;~e'in"-'que 6' n'c:ibre• senador "é;'tifol'emine'nt~f;.s\•.:.;2 ~·.·~:.~. :·,..:,tn:J(!<:: :''1 

·· . ··. Senhores~~: é. póssívéF sé'gúir 'o'· nobre·' s'énador:: nêsté 'tér~eií'~:.ç é 
muito'ipossívf:HP ·.n·as·~nãb ~a: i mim' qüê~ respeitá; a:< cãsa' emYque~'teíifío 
assento~· qüe' r-respeite>' o'~ nôbre ~senádor1 '!'pê las' 'sli~s Penú n"êntes:(;tqÚa·l i L· 
dades·;;·•pela•~sua 1 nu·straÇão,·:·e 'porque:'~me:::JémbrõubqiJê:•·n~s·'·P'á'Qinas 
da história 'da ·-minha proví nela' . seu'. nome'' hã i de' estar•:: gravado' "ã'7'par 
do· 'de~ OUtrOS·~muito;irespeitávels:j rriembi'óS •1dês'ta0Pcâsãt·H 2r::.:;.:: .r:;2 ':' C .: . 

Perdoe~me·,>:: P'-ois·;: 'qü~· õ<nãÕ~!'sfgO 'n~ês:til' send31,1csenêlâi'êm~· ·qtl"e; 
, • + ,' _ , •• ••- , • _,,- ,,. ,,; ,. .• ' .,:;1 •'\·~-;;... .. ,_ ... ,..._,,, oA,,I "' .- ''':C'''("',"'] •N-, ·- r~•··~· • • ''~ 

por certo~··o ·Senado perderia mais· do·que··nós"ganharíamo's. ·····"'--··· 
· Entretân1:ô:· para·:..nostrarca de;ferê'nciâ Cíifê~tênhO:~~suas'<'âJ~oês

taçõés, ~~ peclirêiu lici:ú1ça"·'âó senaaó ' Jiárá jti~1:íiic~W~';.·!~i:íinas·: ·· d~s"-:rl11:;· 
nhas' proposh;ões~:qúe·i foram '~pór~eleGcôm6atidâs~Pi:)t;~(fe~3rldÕ"Jd~~'àíi~· 
temão;; ao':'n'óbf~i~s'enadof qu'ê~ 'êü' nifó'"'p'(jsió"'eilclilrâl>; corí10'~iãúsiVêi 
a:razão''qU~· êlet deuCdà 'qüe''o:'votô:"de'· g'ra'Ças·<'ê'm \:'"e"rti~~c!rC'íJ'f1'stâ~n'-. 
c ias· nã(i-'ádmite' exaníê •e cén'súr~$·; tfe'm' ôutrãs:'éi' ~c1rnH:ê·::' at.iii'!' 's'erifo · 
-. ·.· ... ··· .. _. ~~:-.:·--·- .. ·A·',_· ..• .; C\-' -" "~·"···~·~-··: ...... ,'::,lil-"'~!"'1'--- · ...... :;.•1-'~<L''l;,J.""- r.;.(;'-·-,·:~·~·"';·,;·~ '.-:'-"':f-:--·J>-r-·~:':;-<f··. 
JUIZ dessas.· circunstancias?· Por ·certo ·aquele: que 'tem.·de ·.examinar:ou 
que tem'·de~cômbater 'à admiilistrâçãó::;o~:Jciuê a"'Ctefe'nélém~'tamtl'ém 
podem Jt.ilgar~se Juízes da· irripropriel'àâdErdâ~CiiSéu~iãjô~ -~' .... em'·'iais>te}: 
mos; em )tal · cdntrâdiçã()i . qüerri' d~cidlr~ ·~F qüi:jsf~~;;? qü_eín':~'erá1::~. JÚlz 
i dõneo ·para i s~o? Eii pérscrutô''dé' 'âlgum·I ir1ôdê(~ilítenÇã'Ó; dor-nôb~ê-.sê~.: 
·nador::~éle''ciuerlsãr.'o')tJiz:da~oe'asiãô~iaôri~'á~·ê· 1P'r6P.rl~:Par~~eC'êíi~u~~~Pt. 
para. Ó'·: loúvór5 •pdrquê! 1el e('qÜer.'feS'ervar' uni~âm~én.tê' parâ~si'"ó:'dl'feftô'" . 
de. dizer::·· "A tu ai mertte ··eu: 'que' dé'risuro'; •. o. ·façd' '·c()lrt'tJÍÍÚitâ'çjl:i~ti'Ç~~r:;;~ 
jufzo;'~atu~Ímerlte~e'u":;"qüe ·-ldüvo 'teiihô':"razãó·~ dwiôi'fa~er;: áêtio 'ô . mo· 
mento idÔneo/ as· Ciréunstânêfas 'as;·mais''fá~õrávéis~'para1 Íssô~··l:iVJã's: 

' •. · ..-, ·· : .. _ , , • .. ·; •. _ • .· .• _, ,,!,.~,....,:., ,,_H ___ •··;:.. ;_•,..,l:.-.. ·~ ,· , .. •:,_-.;;·;.,., .. :\--:" ~--~-,..._!:·j:~~"f-<.;~,--~ •·:( ·i··~··•o';'··.: 

se isto·::cabi:f<•ao·~:riobre 'senador''ponderar ·ou: ajUJzar ;·'nao·•me· ·caberá 
a mim 'tamb'em~' OU"a qüalqÚ'e'~ 'outro ··.n·emb,~éFêf~stà''casâ?~''auerêrá ... 
S. Exa.: ser~ o protótipo' dá 'prudêncià:' o 'ncirne~r{'que:"âêértâ' sl:irripre? .. 
Não pode' :ser, '·p'Orqu·é: nem I sempre· a: razãõ >estara ·' dã ''Súa::· parte!''.: ... 

· Parece~me que o ·nobre senador támbérri·süpõe·quê; .as 'êirêuns~ 
tâncias presentes não são próprias para uma dlscussão'dêsta'Órdem: 
ou de censura dirigida ao gabinete, porque: ele o àpóh:i: mas há de 
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permitir-me, que lhe diga que a __ par: destas suas palavras o nobre 
senador não deixou de· censura~· o .. nobre. ministro: dos: negócios .es
trangeiros por ter r_edigido. me'squinhamente ·uma- nota~ dirigida·, ao 
ministro. inglês .. E.·se:o- nobre--senador- censurou· o nobre ministro 

' •• • •• • • ••• • •• '. •• ·- - •• _ • 1 " • - ·.' • - c -, •• -- •• ·- • ' ' 

neste .. ponto, não. pode,r:ei. e.u censurar .o. minis_tério .em~qualquer:·outr:o 
tar_rtb~rn_? M~s; .o_ nob.re :senad(),r: . foi_,; mais_ Jong~ :ainda;, .e. disse:--.::. Há 
~~rtàs matérias: _que~ são, imp_róP.rias .. ·desta._ discussão,.,_, Eu;;~nã() ·. vo~ 
respondo, Sr. senador p~lo~F'a~;á.: às que,stõ_es propostas:.sobre::isto, 
sobre. _aquilo, sobre aquiloutro; eu não .. vos ... respondo",Sr .,-~senador 
pela. Bahia,· a esta.· a· a esta:·outrà quesh'ío·.-·que s-uscitàstes.~;porque 
não tendes -Ós dados necessários, ._e .a.·o.c~~ião. opor:tuna,é-~aquela 
.em. que se._trate.das ·leis ânuas •. da,lei do'o~çanÍento .. e da,fixaÇão:·de 
fôrl;as. ~ . · · · · · ·. - · · · ·· . · · , · · . . .. · . .. . . 

.,;,·. _ .. _. • --~~-r--.• -~ .. -.. ~> , ~-:~ .. ~:. _; . ::
4 <:. -.. : .. >1 .:·::~::·: .. ~:: .. :·. 

Se consid~rais gue.o yoto de graças não, é ocasião'oportuna para 
as censuras, como ,ao mesmo tempo não declinais .. de., qualquer dis-
cussão sÓbre está' m'ãtéria? ~' ... ·: . . . . ' .. :. . .. •<::, .: -,,;··;~ :· 1 :" 

. ' • I ·• ' • -,' ,. . ,_, . '-• .-~ ' •, '• ' ' ' . 

. Mas o. nobre senador ainda não parou aí,. e foi mais ·longe, ne
goU-nos a .oportuni'Ciáéfe de e:Xá~e nest~ discussão , d·as . ~àtérias as 
mais· irnp~rtantes . qUe .têm .siéfo.,:trâtadas,, e entr:etant~---~í?.~Óyeíto:~ a 
ocasião. para··ai~i'gir urna Otirillíanie. missivâ. parà a-:ca-pital.- do_ Paraná, 
elogi~mdo ·todas e quantà~ ·medida·s ·tem ··tomado seu ,_governo; -ainda 
aproveito a 'àéasião para mostr~r a necessidade:-de. pedir:se~à cúria 
romana à 'cr!açã~,d~ úm·. c.~rdeaj. par~-: o ·B,rasil;_ .. aprov~i.to. -~arnb~~ 
a ocasião para fàzer: um. elogio a .. esse célebre padre que .atualmente 
é hóspede da provinciá .de ~-São .. P,aulô:.. . · · · · · ·· . 
· Se pois ten.c:le~ -~-.dÍ;eito c:fe exa~~-~~~ e de tratar, n~sta:dfscus~ã~ 
de taiS matérias e .. cc)isâs, por ,.qÜe- não . podem()S ·.· QÓSi de. maneira 
alguma . trâze~. a esta~- d.Ísc.ussãÕ as: ;.obs'erv'ãçÕes ~que .. JIOS.. :conyieu:·? 
Se tendes. esse .. dÍreito',.de as.sirrt dlsctiti-~ 0~-.voto .de :graças o:: por ,qu!3 

' ',,.. ·"' . ·.' . ' . . . l' ., .. - -~ •. ',,# • . .. >. '. • ·--- • •• -' • ., • ·- ·- • -_ -

motivo nos,negais?. . ... c .. :-~::. ·-'·· · .··::· ;·, .... · . .:-'·.· .:. ' ... __ 

· · Ó toni pedagógico que tomou ,o nobre ,sena~ór a :meiJ,.respeito, 
as ·admoestaÇÕes,. me 'co-nvenceram ,de ... que .. o nobre .. senador queria 
antes mostrar a min6'a pouca,destre~a_; .a minha. incompe:tência ;para 
tratar de. objetos semelhantes nesta casa, do que teve por. fim dis~ 
cutir ·as. grandes questões .do. Estado, essas que~tões que têm sido 
discutidas com tanta ilustraÇão e critério pelo ·,rrfeu nobre colega 
senador . pelo Pará, pelo nobre senador pelo Rio d13 Janeiro, e por 
outros senhores. · . .{·: 

Aceito de bom grado os conselhos que me prestou o nobre 
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senador para que: me desvie e aparte da· sénda::da: exageração, 
para que não' me lance sempre; nao oposição;·, ' -~·' . . . ·... . l . ·~ '":: 

Beijo :as· mãos do··nobre !senador'--pela.·mercê<~que me :fez de 
oríentar~ine:· comia sua experiência sollri:f~matéria desta -ôrdem';ipor; 
que·. conheço é' sigó''i.im"·Caminh'o ;escatiroso; \ie~'quãse :sempre infeliz 
ou pouco ·proveitóso. ··: '· · · .. :: ::.·: .. · ·'' · , .. :~J·,c:. :::.:; :-.:~;:.''' :·:~; ·: .~~·: . . !Jô·:;::>.ç: 
-· · ··.;'··,.~-'- ... ~···.···· -~···.-·:·.•_. .. :,: •·- __ ... , · '.·j',· ..... -- .. ~,·r·.'···'. •·1 · :~.,.·.'·:~::· ·.'·'f'• .--;::.,. _.,,;·.:· _, ·'· 

· Mas nao ·se• ·se devo estar· por suas··palavras·presentes, .. ou· se· 
· .. · · ... , •. ·· ·;- .• -· ... · '-··· · --·.,.,1•· ;.,_._ •· --·-..... ·,· .. ,._. -·'"·r·,_,. --~-~- :•.'····--~-- ·"_,<,, ·-.-~: ••• ; 

pelo documento vivo qüe me·fornece·~sua~vidà''parlamentar:- ' .... ·. ·· · 
-~- •• ,,_._ •. ,·., . ·, .· •"o•''.· .'·.!•'' :t.:•·=:-··.· .. · _-_,:_. ~--~:.-, ..••• , •. r··1<f•---~-.- ... :rr"•.-.-•,.:~:J-, ... ,. ..... <~-~ ,~ .·• -~·-'·(.··· 

. . Senhores, po_derá o nobrê senador· dizer -que' soú exagÉm:ido "nas 
opos.iÇÕes :que tenho'. seg~iélô a'té1'e~3t~"';pó'nto.~· ({' n~c)b~~:::~en~dÓr~ g'ú~: 
poucas vezes tem sido _ministerial? Poaerá·i;Jesloi.i\íâr'o'~meu'·pro'c'eâi:: 
menta' :o·'~obfe: s~h~'Ciôi qu~ 'tÓmôJ·l~·>dia~iÍtêi'r~\;:~rri tdd~s-''~s''éóposi-
,-_ ... -.. ~-·\,' •. ' . .J: ••• ·~ ,'_':'-,f' ...... Jl .... ,f --~.- •. -...... ·.--.··· .• .::·-- •. ·'~,r-~·-·.,. ........ , ~>'.'! ............. ~·-·. ,' 

ç'ões, as''qúais .. deve· ess_e''nome. ú'é''tem ad' 'Ui rido,.· e"êssà:· "ósiÇão 
quê-.t~ih()4:n~·'éâ~t:t~~:. dó_~_.srs:·:a~iltitâdh.~fu~~éíjt_~~~~t~~:·.:~·P.~g#~f:~~~ 
derá fazê-lo 'ó' 'nobre s'eriaâôr'·,. úândo'"''âindá' 'no~· min'istério assado 
àprésen1:pu:;,.-e·:·t;~n,·: opo~iÇãA~· ·,~~~~d-~~;~·i~~~~-·Yt'ó: .. ã.~p~:~á~.~~~·é?:~~i(r~~e~ . 
querer ·~ostrar _qUe O: ;~óyer~-~-s~g_úJà ~:~m·~~~níi.ntto:~~;~n,l~i'}/e~~~~{-q~~ 
não 'lhe parecia ·a mais .·legíth1'1a j~'.]usta·,:tànto que' depois' córifessou 
nesta casa. quê: cóntin'da\ia' à ·aãf' ó' 'seÚ' !~ptiio~'pól"~:~e'-"i;ntfe afuÍgÕs 
dêV:fa~haver ;explicáÇõe's:-:. ~- 'qü~; ê~sas·· explic~~Õ-gs ''tinti~t'an ,. sidÔ ;, S'a:: 
tisfatórias?. ·se. o . rióbre'''senailor:'""qúe';tinha ãmi~os '~o : m~nisté'~io: 
âs·sirrt'prati~ou,<eú, _cjli~ li'únéa pfivl:,i >ri~n(ât9ii~s '·de: ~~Íi~; prind'pl:li~ 
méirib~os, qtie ~não gozojfa süfl·~stiniâ pa'itiéút~r.:·:nãc(te~~tó;.'éfir~itÔ 
de cÓrltinuar a cârrei~a ~q-ue-~n.cêtei? 'Não~. metis s~nhói-ês,· nãci"é_ pÔs:
síverqué esse homenl' filho 'da; m)fiifdáde,' que 'es~e 'líoinem' dotado 
de s~ntimentos tão. gen~rtisôjs::·não. âp'Ói~;''não' 'ãriJrile ;i>s taJê'ntÓs __ qÜe 
pro.curarn. ;~parecer. pà'ra. séig~ir: ·~' ~~arre.ir~.:qüe . .':~l~.·i~nti~u, ~o{-:1:~~tô 
tempo':. 'o ·.9Lie,. ~ .• 11obre_sên~aar·.:uniéárJiê.ri~t~-, tev:à .. em ~~lstâ];~r-~?,trl,i.f 
sób, sua dtutetâ::esté sei: •. que'. a'penas·, 'iirfnêipia: a'>da~~pequenôs . passc)s 
nest~:. cã'ma'~a;··:.quis"'·apenas-'. êies~iar~me. 'dé,~êiúalquer :períg6 .. â~''qué 

, , ·I ','. " '- .• J•:~·~,_ .. _; .. ~ :' .,,._' .,.-.,.;._,; ... ,,'••, ~ ',_,'~ J .• ' •,·,·,.•'_:: .. ~. ~--~, .. ~, -•·_.· '•"'~-•o I,;'. ,; ." ' ' ,,1 1•,• ••,· 

minha idade. possa . .Jev;a~::me.,; •: r l, ,, .. , . ,:., ,, ~ ;' 0; ,. ·-; ," •','>( r·-· 'I .•' '"·"i ;:• 
. ,-..-~.- ..... •! :,.,,o~, ..... .~-.', i•··· ·'· .,_,1,.,. -'1--···~J ,. .. ~ J'·--~ ·.-- ... - .. ,_, ._ •.. , .. .o.-1~··· 

. . Eu .. lhe- agradeço,.intimamente .. tão .alto .,favor: .,agrad.eço-lhe,_ de 
tod~ . ~ .. cO.ràÇ~p. ,e d_esejare.f' :~e~pr~' qu~ :~e :;digne:.f~zer~mà .. esses 
bons ofícios, que ... tomarei como. de paipar:a,filho .... ., . , . . · · ... · . .. " . . .- . ·- ' ·-- -- ' .. ' ' '. ~ .. . ' . . " 

Usei· de algumas expressões .que parece~:am ·magoar ~o nobre 
senador; ele considerou aquilo que: eu disse sobre .os. resultados:· da 
discussão do voto de graças,·.e da sua redação; uma heresia política 
ou constitucional. Não. tome o nobre :senador as observações. que 
vou fazer como uma . insistência; peço-lt,e ·que. as ·considere apenas 

. '~ -
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como . uma justificação dos sentimentos que tenho,. porque a coisa 
de que fujo e fugirei sempre-: é -de ser herege. . . . 

A primeira proposição·. que o. nobre senador combateu :foi .a se
guinte; Disse· eu: ·,"A. :discussão dor. voto- .. de -.graça·~.r,cÔJ;Jfor.~e os 
estilos adotados, ,absorve, todos ,os· _cu~dados:,dos -ministros,;, que se 
preparam com todas· as forças e 'recursos para à gr_áryd~-pei;;Ja.~~-~ ,···r · 

Eu não me referi. unicamente à nossa _história;. referi:me à his-
~-·. ·, .... , · .. ,~,_,.. ·-·•·-·•'·' ,·--...,, --~-<_,...;.•:,.,\r.:.; .... r~·:.:.~·-·-.. ·, ,,.,·_ .. : .. :.- ·. 

tória de todos os países em que_ 0,, sistema' representativo está em. .. ' .. ,_ ... ' .··._,,_,., ....... ,. ... :,, .. ·, ; ....... ··~, ... ,, _-.,; .;.; .. -,-.,·.-,.-". ~~~-·-- ... ·-., 
voga ou tem. vogado; Não .arrisquei esta proposição· sem ter . em· 

. . ' ' • ' . ' ' • - ' ' '' '_. _·. ," ' ' ' • . ' ' ...• ,( ___ ' ' , •• 1 ' • 

meu favor a opinião de .. muitas ·autoridades. nãcCsó de · estâdistas, 
como de érfline_ntes ·pubÍicistas.' - . . ,_ -.; . ,_; '- . : . ; \ . '; ..... · . • ; 
.. ··com efeito, ô. ministério_d~pois de "por.sei~-oÜ ~et~-'fr1es:e~ 'tê~ 

trabal_hado sob-re algumas ·r:natérias, .·.t.er_ :cfispô~it> .. os 'el~meíitos_ ~~: 
cessários. 'para a. confecção 'de algu_mas Jei;;;''se':_vê ná·=nece~sidacle 
de, no·mom·entô ·de ·a~ertura' d~·s· ~ã-~ár~s. ··q~:~ncl]i!~-~tes· · ~bj'~t~s' têm 
de ser. tratadoS', túdo . abandonàr, "preparar-se'' com. todos. 'ôs' 'meios' 
a seu" alcance:. com. todos' os- rec;ursos.' intel~êt~ais 'p:árÉÍ su~tentar 
uma l~ta, e'uma luta que:as.vezes.não~é-efelto''de·\j~'pri~cfpio, 
nem é acoroçoada . pela Opinião púbfica, mas • slin. o ef~itÓ da colaÇão 
de' interesses despeitados; 'com o· fim de ;d~belâ~ 6 rnÚtistérÍo;;;pa·~a ' ' . . ,' .' .. '. ,_' ~> '--. :"· .· ", ~'-}· -.-·.-.· ... f·_; ·'· l. ~.--.... _. ,.,,-. ·: .. " . 
sobre ·os · seus destroços poderem . dominar? · Não· ê verdade que 
então' o' estudo das matérias êôm qÚe'' o' ministé'rio:tem d~ ent;eter
se, o estudd dessas: matérias que;) tem. de: fazer: o. 'objetb 'dá-: ocasião: 
não lhe roubará todo o 'tempo ne~ess'ário':'pa~~· cuidar'd"e tó'cios' os 
outros míst~res' a seu cargo? Sem dÓVida; •serahcr~s'; a ~xp'e~'iência 
prÓpria. de. todos aqueles estadlstàs que· têm. ocúpáao' pÓsrÇões nos 
conselhos 'cia.'coroa não só do rnÉlu' p~is;· co'mo ''de 'outras naçÕes; 

.. . ,• ., . . '· . . ' .. •' .. . .-··, ,' ' - .. ·· - ' ·'~ ;~ ·; '; :.o .. _ .. ' ',; •.. : . .t.· ..... : ·_.. '._ • 

não pode deixar de vir -em apoio desta' verdaê:fe. Não ·se limitá somen-
te aos ·~sforÇos inteféctuais :e 'oratÓrio~- dê 'seús"· rn~mb~ds. ·vai ;:á'féfn·. 
vê. quais' são. os' recursos '·de que' pode d'ispor :para" 'atrair·. ou . conser
var amigos: dedicados, 'lança c rnão~ dê-' todo~l"·os r:écdrsós: '«{dá tátiêa', 
para que as maiorias, às vezes· vacilantes; :não o ·aballcloriem: · '• :· : · 
- 'A outra proposição,' ·sr. presidente; qui:( o' riobré seriádor .. pare
ceu também querer estigmatizar, fof a seguinte': "Esta necessidàde 
obriga os ministros a abàndonarem tüdo; e daqui :procedê õ fato· de 
antes do seu encerramento e votação nada :.se·• pode fazer,· e do 
tempo se consumir sem fruto algum; • -,._-~~ 

Se eu não tivesse em meu apoio a históf;Ja parlamentar dos 
outros países, podia apresentar fatos da nossa·~história em· .prova .._,, 

do que disse, e até agora mesmo não estamos ~o fim do primeiro 
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mês de· sessão, ·ou :no· :princípio ·do' segi.u'ldo,;:; e ô cjüé.:tt:míàs~ feito?· 
E não:· há:tantos'}a:•fazer?"': ... ~-·.' · ·' ·''' .::· .. :·· õ; ·. "'·"·' ·:: ,,,_;;.:_,1.;;:·<:;.~~:· 

· "Estai discussão: do :voto> de' graÇas, :disse tarrioérlt;: se::resôlvê. 
quase . Sempre-' em:• todos 'OS,, anos' ::em•êqi.Jêstõés:i"de:.>gàoin=e'Í:e." .::-.::..:a 
h isto ria·· dé :toi:fos::os-'paísÊitf~qüandotõf'rriJnistériô'nao· :c:ôritá' 'úma~fÕ1rte. 
màioria eni •quer-se :apoie'/ ;e. se rporV'êntLira' :a tem;; quandorô7si:i''u3'Etst8::: 
do ou··· dedicação~ é .t.:fraca:!êou-~ vâcilafite!'•:q·úando~tem<:ümahnâ(ô"riâ .,;:fú~ 
gitiva,:: qu·e ~-dá •:cuidâêfos;•·quetmeios· nãô: emprega·~ i qUe':;"'de'r'êSiórços .. 
não .despende; .. que::sacrifício:-'nãó.;fàZ'?·.-ErdUrã'ntê''ês'sé)tempo}~em:-qÚe
outra · -coisa;. pcide ''o.:: governo.:<cúiéfàr? -~Todos; ó.'' cônheêem~•': :tôdÕs·~~'o. 
sabem · · _;~ · :·" ... : :: .. · J~ ' .. >- .·: ·~·. ·.; :; , ·.. ·· _._:.:~ ::~ ~·~·~ ._:~: ;~ -~;: :~ .. ~~: ~-. .L-:-;'::~-;·:, :.::.:::<~ :..: .. -~r: ...... ~.:!' .. '· ;T! ~:<' . ,.:~.;S/~~;--~:·:<' . 

• . · A(: ~Jtrà->prciposi ~ãô•~ qtie7 o ::nobre·= se!1~dor'dorrib~tiÚ: ;fcii} ;~} ;s;~gi.íÍ ii~ 
te:·· ... Tais·, questões~:'aiss"ê' · eu:~• ês'gôtãrri~'as':~forÇas é:êfo.•:~gablnêtâ, ~·ex~ 
põem-o a•'müitas· corícessõ·es:;e·.:saérifícios',i :dãô.:aio •1í,:•âtõs~ póu'cc;Frêl. 
guiares·. -com::::o;:fini~ de!::-alcaíiçar:•~ ÜmàAõrt'E{:m~ióriá: i"é"'miiita~ 1vezês. 
os· privam da· :forçâ~ ·moraFCfeoquê taritó''prêcisami. ái'n'àa !qlie: õlrteílilàm. 
vitória:~~~·:: ~; ~-: ;:"~::.~ -. ~~ ·:::· -~ ~: .7! ~-~ :~~ e :·: ~~~-.:r;! :·:, ... . :; r:·;··:.'::..: .. :.·-·::~·-:;::~ ~ ~~-- -::·. ~:: -~i~.\.. ~~-:-: ~:: ··. ~: ~;~··\~- ~ ~ ,,~i-::<,~---

··· Estes·:.•acertos; ·.'senhores;·' nãoFpreêlsâm' 'dê ~-"êferrionstraÇãcl. ,.Até 
onde .. chegam:::tais ;si:.lérifícios·,::ningüêm1'pode"'avaliar:;:auêl :'estes' sa~ 
crifícios jse :.fazemC:C)' provi:f'a' '·hist6ria.~dé ~todos: os parlamentos:~. aJé. 
os ministros; 'perdem :muitàs "vézes: forÇa morar:. tambem ·:;é .fâtô'-'re:.
conh'écido: .. · Verificado•·o t·numeró i rde votos •:qúe. 'tem, ·~sê::ele} 'é1:.:fra'co .. 
quem poderá· críegar:iessá. q~ebrã:;'cde .:forÇa~':inorai?':;E .que: ·á1"vlt6ria• 
por meio de•· infalívei~f· dis'sidências>: se~··perâe':. mais:··c'edõ-~.ol.{'mals . 
tarde, quem•-o,contestará? · . ::·.~:·::•:·. ' · .: ·" · · '.; .':~;,~,.- · ;" < ... , •,;,<2:;',_::::·.:· 

·Disse:. também~·~·~ que 'as•·conséqüênciás··da··rlutá 'el'am ê:te:::•.&éfi::. 
nário: estéreis~~ . · . -<~ ·· · :'· > ~ .. : ., :~ .. · .. c: "' .- · ·:' · :>·. ·-'' _.. ·:::'·• .• , · :t•. •.; '.: ·," • 

.:;.ainda outra· verdaâe:·.·As'·qüestões'',que '.sii' vêritllàfri:'na:'dls";; 
cussão do voto .de graças, não· se resolvem;:n'ãô'.têm7sôlúÇão~àlgu'ma~ 
e se •reproduzerrfem·· todas' ~as''()casiÕês?e'ni todas'' ãs'::leis\'ãnüaS.~e_::em:: 
tód()s ::os~:objetos;r antrafríós''se:; reprodi.Jzàm1 até: pÔi"')lndicàÇõe's;?por· 
moções,:: e· por•' meio·!· de' requerlmentõs;r:;_;, :-;::~P.:')J, ~,·.~ 2-P .·'" 2 ·'::~':'}c'.;:;. 

' '• ' - -· .~ ' _,_ .-. J' :,:, • • " - • •• '.. .. • ··- ...... ,{ ' • • ~- .... 

· ·. ': · •Assim-.com·o ·"-'já' observoú'Jo::~ pr6prio' ncibre ~senador pela· Bahla; 
de que serve empenharmo-nos. nesta' discussão' no:e~árrie:;'dôfd8,ficlt~ 
das questões:·: banca is;:· etc.;· sê nenhum :resultado: sé :lj:)oéte:-:<colher, 
se não é o 'lugar competente de serem<discútiâas',''sê ·rí'ão pódemôs 
ter ainda os meios-n·ecessários·parà as discutirmós bem, e:se .. 'destà 
discussão :não resulta· fruto ·algum? · · · ·. · · · · · ., · 1 i··'·· 

Eu disse também que tais ·questões~de' gabin&J~· dão azo'•a mui:. 
tos sacrifícios. . • · · · · ... 
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N~ste ponto o nobre .senador com: alguma maliglnldade (per
doe-me que assim me exprima, porque ele. ontem .foi .quem .me-.deu - . . . . ' . -

o exemplo para usar desta palavra), com alguma malignidade, digo,' 
supôs. que. eu_ referia-m~· a manejos deê suborno e cor_rupç~o;; e ·então, 
voltando~~e pa_ra o: m~u. nobr~, a111igo. ser:tador, 1p_ela.:;província do- Pará~ 
entregou~me em. c_orpo_ e :alm~:~, -P.ara. que. ele,. como.:min.istr~ que -~Oi, 
me tomasse contas sobr:e esta proposição ,que proferi. .·.. . > . , .· . 

, ) , ' , on • ,, • I ,. ; ·- • ~ , " ,, • q,- 0-• • • 'o •' ', 0 , " ' , , 

. Senhores, ,é t.HrLp~mto. que !:JãO: p_odemos -discutir. Mas. qual de 
vós, repito, nfio sabe . dos ·sacrifícios .. que ·.despende urn ministério 
na posÍção em qÚe sé acha' atualm_e~te, -te"ndo. e;n .uma das .. câmaras 
apenas . em seu apÓio'. uma 'maiori~ fraca e fugitiva •. que o. sustenta 
pela ocasião· em-:que estamos,. tão .. próximos-das eleições? A história 
dos O~tros povos l)ãO ·· pocÍe~á. pOrVentura cC:,nfi~mar.•-esta. minha· pra: 
posição sem .. qúé e~ . precise procurar .CI.utrosJatos,.da :nossa própria 
história . pàr:ia111éntár. ',.fátos ... qi.ie, .à li ás,. ningu~m •. pode~. desccmhecer? 
Certo qUe 'sim. Não poCÍer:Ú~-.mesmo .o. nobre senador. que é·.tão .. .ver~ 
sado nestas m~térias: 'oferecer-me alg~'i-ts ~xemplos que comprovas
sem esta minha ass~rção? .Quantas. vezes., uma<nuvem. escura: apare
ce no horizonte, e irnediátamerità ... com~ algumas explicações, ·ccom 
algumas.· pali.ivras se ·desvanece â_os:, olhos--de todqs,2;·sem .que . de 
uma SÓ gÓta de água qu_e,· sirva. ao .. n1enOS· para .. Umedecer •:Um peque
no corpo d'água, que sirva para rnolf:lar:. uma ,peque.na· planta?! Não. é 
um . fato éste que ·.se.· acha corroborado.- pela ,história de .todos os 
países?:-:.PI"eéi~ó. éu procurar. exemplos c;fe ·nossa própria lavra? ·As 
conseqüências dessa luta são de ordinário estéreis, disse .;eu ... Esté
reis sim, e tão estéreis .gue, como já disse. e:repit.o agora, o nobre 
senádor mesmo declinou de qualquer discussão sobr.e as., matérias 
em. que tocpu o meu . nobre. amigo, senador do·.· Pará, :e nos ·chamou 
para ocasião' competente. ; . : :: ·: . ·.· :. ' .. : . ' . •• ', .. ·· .. . . , ... :' 
. o nobre' sén'ador achou contradição..:~em mim,' pois. disse:ele:· "!: 
estéril. e ao . mesmo. tempo. pÔde apresentar:~ .maus: resultados.:":: Eu 
não dis~e qÜe ao mesmo te.mpo, possa apresentar ·maus resultados; 
das minhas expressões não pode-se .. deduzir aquilo que o . nobre·. se-
nador deseja.· Disse: : . . . . . · 

MAs conseqüências desta luta são de ordinário .estéreis, se po
rém pode conceder-se a necessidade dessa prática (como disse) na 
câmara dos Srs. deputados, no Senado não .direi·. somente que· sua 
uti Jidade é problemática, irei mais adiante, julgo-á até certo fértil 
em maus resultados. Ante tudo o Senado é o juiz dos delitos dos 
ministros. Se ele no voto de graças se pron~.:~ncia ·como a nobre co-
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missão prop~s! ç~m , t!luyores · e · apJ:ôvaÇão. :.d.e:··certos _àtos~ ,;prevl~o 
seu .jÚízo· futuro, .no câsó Cfé'dar:sé slia:·àcus~l'Ção;·~-·não 'poderi(con
'denar'o ·qúe' Já louvou:·~~ó~.rri~siTiê(~ufpod~-.-,í"izàr.''qu~iléiõ;·.taís·.:í)eÇas 

" ·' ··-· ~· :·,· ... ~: .. '. ;:, ;;.-..,'' ,, - ~ ...... f";,;·.l ', ,,··~~\<,!. ...... ,•' .. ·;11-,ó', ... ·,;; . ._J<*'·:Io.l'-:·,-,:.,.-<-...,•-J.,_;, .. ~ .... ,...~ .. -•-- _,,.!..,..,.,._.'. -~. ,' ..t; •_· 

contem censuras e entao o mal ainda é maior • ·-- · · <, · "' · ·:. · < :. . , .. - .. , . ' . .. , .r, .. ,r ,. ~' . '- .. ,.., . - .. . -·. ' .. ·• , ·:' + ,.,.·~.-..; , .·••q"", •-. r -::o I~~ t (".f :_· :: __ · · ~ .. : .. __ ~:,.. ~~-~_J:'·. ··~--; . ._;··· •. i_--,.:.:.· ~4-r_J..,... .• , .. -t.~.· J.r·~·- ~ .. :Jt·•·.:.;:.- .. ..,.•.1-J.~~..,._-f.·:· ..... ·'""~ .. --.f.l- .. " ~-- -~'".:r·•··-"'"~""· ... '~·"'~-' • -· 

a···te~~~f.·:5ir;:W~Wé~~~w~~t~i,~l~~~ecffi~~~(l~~ir~~~b~~=r.~~~~?-te~ · 
o Senado" era: . juiz:. era ; um' ·corpÔl,-éi"U'Et'nãó ""t~nha=f:~'órreti:Võ ;:' ~õril~ '·à 

..... -_ .-. j.:a·..:- ... •-~-~·"":' ,.~. ·~ .... -·.,··:-.~ __ , ... ""'r':;,;.~ .. t~..,.~l~'-~·-~·-·.-.·\~~~f·r ....... ·r":~-:·-:.t~..o:Y~ ~\..j_!i):::,..--; u-t: -b:·H.~r~ 
camara os 'deputados;··e· que' poderá ser'talvez·levado em seus. I ou-

. . . ··. _.,., .. ,.- ... -·.:·~ ."--'·r.;r-": .-:..,.~~.: ,·?J .. ~·-,·-...-:.{.;•~4 '"')''t~~r· •.• ·~.;f;~-;{~':!-~··.:.'!>·;>.~-f~~:. i_:~::•-:t11:T~l~.~,,rv\.,J --;~;-"' .. ~··' 
vores ·e censuras .alguma \!'ez'por motavos que nao possam harmonl-

. ·.-: ·1·, .;·• •·.,;>~-'".•- ~~,"··}""',"./'"."t·'.-.·•...,_:--:-r~~~,, ... ~·j'!'''•'::,. "•:':"'~;-:! Ç· '•:.~_./..1 __ ;~·.·;.·-:"i'.~L~(.;-"·· ~: ·;.:.;·'.';,'·;.) "::;;•;':· .. ,_.._,.,; 
zar-se com o·pensamento:ou· expressoes' da opaniao púbhca· da coroa. 
oiss'e: pôrém o 'riobrê serrador ··ê:iuê~~"nãó~'~ :ts·sô~'JjB88r~eii fpótCiü~·:o 
.. ' .. ~ .. ,. ... •""f"~>, '•' 1-.•' ·• 1':.•'\o ~<(": •• ,,..,, -."Jt 00 j~f 'll.'-'•'!o ~· ... •<•""',I'Tt .!"'.t"O~~-j ~.,..~i~''""" '11)'') .-·?>··~··"\l''j 

Senado "tem eín" si ·-coríâições""'•tais·'·da's'·quais':".ja'mâi's· 'pôde •resultar 
.. ~ ...... , ............. , .... ~t""T. .~ .. ,·'),· .,.~,:4o.,.'".r;,:7-- ·-·:'":"f'"·-·, ... -.·•·,'TI--•_•'•r~---f".·•r~.~--~··-:·tf'·j·"~·h~~-,-· 1 ~·-··.~: ~··-~-, 

esse estilo· inferiSo ·a·oplnião"'pública:ê)l:.f'à''ópiriião da coroa:· ···:·." : :. -~ 
.... ,, -· 1-···~· ... ~J •J'I······ ----1·-··-r·'··-~-,...·~· ..... · ... "l:-t ..... -_ ..... _,. .• ..,.,_""1~~·-r-···,-~·-·'1-~o:-.~r~ ........ -r:--... -. .-lt.. ~.- . · ....... ~. 

· · · .. · Senhores; se·· esse~~·motivo 'fosse·' prepônderârítEi, :'crêio. 'qúe "as 
CÓnstituiÇões~·:nlb'êfÊ{rnaii: Cfê~blifrd;··~país'Ets"l'•(lãé)':terf~r;.:.Yab'anCfCinâcf&··'â 

... r·· •· N~ -•:- · ., !·-.- ~·-. 0:.:' ~ ~..., · .M • • :, ,J""1 •c '-•·')f-1'':-•; ;"')~'!_. • ..--~•"'f. ·· .. ~ • ., 1 ~-t~..,._ .- _-rJ, -~·:--: f· ;r•1 rz;...rt ... ·:_:-~~~ r• :-'):-- ~-~ ; '·' ,; 1- ~ 'l -· ·~·~· -·' ,) :': ~-;. 
vatahcaedade, .. e procurado em ·seu ·lugar :a ·sucessao ,hereâitária· '(per.-
mita~m~': a·"expr.êssãó";: :.é') aqüelá "qúi:{'mê-'Jéhêga' 'neste 'mõmênt'óf~éfôs 
.,..,. - _ .... _.-- '!'' ; 1 •• r·:r~~..,,- · ,·;t;-:"· • ... --:"t'tv;..;.·\"' 1· ----=-···.''''~"'"'(~--··,·---: . . ( .... ·_-f'~l'"!~".";:t,;~ .. f-:e·.;.--_.'i"f·' . .-.·:·";'.':-~ ... -··:·•~..;.: 

membros do Senado ou·· da· camara dos ·pares,. ou a sua renovaçao 
por; via'; ~e '.eleíÇãó~' 1/' .~ :~ .. ~·:"'!--;.:<'.: .. ~;:'·' : :.;\.,: ._::: ~l~.~; ~ •. '~ ;::~/::· ' .. ~' .• ·' .'~.'~.· ~: ·.'.',' ~ . :~--:~ 
· ·· Um" escritor digno 'de· toda· a "'corisideraÇãct élisse:· que ··a···vitall~ 
. .. . - .. --·;·--.- .................. ,..,~- " .-. ~ ·.·~···r>~, ... . 

ciedade, • da manei rã . por qUê 'sé achá'estãtúíêlã~' iià'' iios$a; lei"'funda: 
mental; produz.· não~·o~ i efêito" t"'desejàâo; 'atlne_ces"sariit"•inaépenélêncla, 
rrias>:es·se =~êstáC:Jo·· êm :,c;üê õs:.:h1émbrôs"'{êfe'J'umã.' 'câmà·ri1f::matstfacfl-

•.. _ · ..... ·· ... · .. -..... __ .. ,.~ .. .--·.;;•-,t.:". ~-'-:>- :v-.· •· ·;·;,"·_ ...... ~., ·:''l:.-\)"-.,1 ..--,.:<· ··:-··--.~--:~--·~- ... ~· 

mente' podem:~fazer· itudo'~quanto-'tenda·"a" segurar: sua·'posiçao:· em 
que•·~trabalháln·;,empenhâm-s~:;fios-:hégoêicíscpó'r'corita"'própria~r.E~sà·n: 
do ·isto 'verdade' :não '..I e· :pas·sívêi'1'Ciüe ~·aparê.Çam:' dê'ritrõ:::aeí•iJm't"ci),.piJ 
assim·'ôrganlzáaó~essàs~ídéi~s·'qüaiS'fas:-'quet•tivê~a hon"rá~dÉ{rêfêrir 
na prill1êira'-_sessão ~~e~ ·c:f~e~"(?:-,'(()~o'. ~~~ .. gr~Ç~~ .. ,'~~,~~-~, :~ni~ .. ~ .. ·~·~~!~ã.~.? 
Não:.;:se· ipode ~:dar·~ uma•: maioriaz infensa' · aos0 ditames~; da! ·coroa• ·que 
vá ::muito'·longe;r;Vá • 'até;::or~'põnto~(deJ por~seté·m,\frênte'=aEiJes-?~lNãorise 
podeES,UpOr ctambém:,úma·cminÔ'ria; lcSenão>uma..JfacÇãoii;quê~~séja;<·•intei· 
ramente:infensa)à.-·opinião;rpiJbJica'•oÚ:à•:•:éoroa~> iquetÍJãO LS'• rêpres"e'rJte 
que ;o\contrarie-?.• Pode~·; s'énhÔre~,:o::•. :i~ :.: •. ,~.:- ,;.~::::=):·: b: .. ·'':ri(J -~;..n;c~~is 

E se permitido; sem ofensas· dos meus nóbre·s·::colegas;: se•:•é 
permitido,. sel'l1,:qUe' ·minhas: palavras .possam. su~~i,tar: qu~lqu~r?:i~éia 
desairosa, lanç~r. mão :de ·Um :fato·; -~~0 •Se poder:iadembrar,'únia·,épo~ 
ca· em que pr.'t duali; vezes a~;~ele1çoe~ de· :senad?res -.foram anui~~ 
das?.~. Senhores, perdão se· eu.toquei·:neste ponto;. eu mesmo .re
colho-me, e como que arrependido estou· de ter~ ainda que· de" passa
gem, tocado nisso; se· o fiz, foi unicamente .. para .lembrar a. possl-
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bilidade dessa· luta, desse conflito ... ·E se' "se pode dar. essa luta, 
pergunto, qual é o corretivo que pode ter o .. Senado? A dissolução da 
câmara dos deputados será a sua conseqüência, ou a dissolução do 
ministério. E em tais termos não será' pru~~-nte Cll:l~ 'nôs .,apartemos 
dessa prática · de louvores· ou· censuras·:· que coloquémo~nos' ··.na· po
sição que nOs cabe? Certo qu~: sim~ · .. · ' : ··• -·· · · · . · -.. _· . 

·Ai ndà se pode c~rlc~b~·r neste j:,6rit~-, dma ciut~a; hipÓtese: ~- n~
tural,. conforme o nosso regimento', que''sé'_dê uma época e~ qu'e 
· - •,. ~ . .'.·. ·I,·" _. .. . .. . ,.: ,,. .,.1.,: l 1..,.. ·: - ~· · •• o,. '· • ··•, . ., ,, • 

nao se possa r.eunir senão um certo. número .dos Srs. senadores, 
apenas o indisP,Snsável parã h'aver .sessão, ~u . , que a"ind.a . que , se 

. . ' . ' ·' . ' . . . , __, ., '. '•-·. ' .. , ,,J ., .•, . 'I"! ' . . ' 

reúna, que .exista um à minoria ta r que ponha .. seu . veto .em todas .as 
cousas, conquanto ilã~ possa ,.gozar. tódós. os foros,,de. maioria, que 
pela sua ausência inutilize a reunião do corpo' legislativo, in'ütilize os 
trabalhos do·s~riado, a pa~sagem de c~rtas· n;e-didas iiidispensáveis, 
'etc., e neste caso, pergúnto·;·'quaro corretívofÉ; 'se. se.der a' inte
ligência que .o Sr. presidente' talvez . cómo 'múlto'boas ràzões_ "dá,de 
que para a reunião do Senado é mistiír .. que hajà um: número' .tal 
que importe a metade. rTÜiiS um dos membros que devem. existir, .. O 

mal será ainda maior; e estas hipóteses não podem ·dar~se· pÕr · máis 
de umavez? Decertoque sfm.· . .. ... . . "'" -~ - . . . . . ·. ·. 

. . . .. -· --~ . . . . . . ··- ... - ~ . ' 

Eu, Sr. presidente, .falei quanto -aos Jouvor,es .e quanto às cen-
suras; mostrei que na posição. eiTI que o Senado se tinha. colocado, 
em que a constituição o. elevou .• não. deveri.a proceder:·.de.um modo 
tal como concebeu o f10br_e senador, pela províf1cia da Bahia, votan
do ora louvores, ora censuras, conforme as circunstâncias, -sem ar:ris
car-se a ca!r no vício de. exager:ação, ,de perderem: suas palavras a 
autoridade que devem ter, e de cair em contradições :contínuas. 

• ' 1 • • ••• • ..: • • •• ,. • --· • •• -- • • • • •• 

Disse também ."que as censuras ou.os: louvores_ podiam ·coartar 
a liberdade da escolha dos ministros~"_ .O nobre senador:. supôs que 
o meu pensamento importava. uma verdadeira heresia,. e qu_e, a .con
seqüência que eu. dele deduzia de coartar:: a. liberdade da coroa na 
escolha dos ministros era uma cousa tão ilógica. que nem .valia a 
pena responder-se. · 

Senhores; pode ser ilógica uma censura feita em um voto de 
graças, mas creio que a conseqüência necessária que dela deve 
seguir-se é obrigar a coroa à demissão do ministério contra o qual 
ela é feita, e neste caso dar-se-ia todas as hipóteses que estabeleci 
de uma luta entre o Senado e a coroa. ou entre o Senado e a câmara 
dos Srs. deputados; não disse uma heresia. Outras pessoas, notáveis 
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publicistas, cujos··· nomes·:_podem ser· repetidos nesta.casa,· cujos·: no; 
mesJnsp_iram ·respeito, também. ;o: ,têm •dito;. . . ; ·.''c · ~- :. :: .. :~ "•: · 

Alguns -dizem que ·na .fo~ma• a·, .censura: no •voto~· de graças. :pode 
ser .. considerada :~como ·,constitucional, .~mas • que: no âmago, ·.na essên.: 
ela, é· inconstitucional;:;impor:ta,uma :verdadeira coação; .importar:o 
mesmo ·,que :a:.:câmara.dos~deputadoscou .. o: ,senado.::arr.ogar. La- :si ~o:::dJ..;' 
reito .. ~de"' escolha· j dos·. minist~os,:.absor..ver: .:essa'• faculdade' que :têm i a 
coroa •. e ser a·,única;·s,oberana,_do,,país~::;:, · ::•,'i'Y-:. =:::; •. ;~.·0 7 :. '-':)_,_,;;·:''-•. ::.·.:i~ 

·Suas .expressões ,.vão :.mais donge: condenam semelhante\siste= 
ma; e ~uma . autoridade .qu~' em·: alguma ·~época 'foi:<multo.dembrada. em 
nosso., pafs, .. · Benjamin"Çonstant;' ~descreve , com cores. negras~ o·.· r&: 
sultado·de:tat::ato. ~·· . ··:···.·· .. , .. c·.·.· , .... ·.·-" 7 .:~ '::::; ::·:·,•: '.· .••• :;;,;·; :':'' ·~: 

. ·.· .· .. Se.: p()is alguma,. vez: pode; ser .:toler,ada: •uma medida ··destas,, um 
voto de·,gr:aç,a,::de,;censura ou de::-demasiado louvor:•:na: .. cârriarà~ dos 
deputados ..• que. representa•: a ... _opinião::móvel;:~:creio: que~ oJSenado .. co..; 
loc;:ad~ na•.posição~:em •que~sesacha; ·Creio rque O'!Senado•:que:tem:de~ 
ser, o juiz dos ministros, não .. de.ve lançar"se a esse extremo; .... dove: 
conservar-se em., uma: posição.:· de-.; respeito~ :em·.uma :posição·:::qual 
aquela .. que exige a:, constituição do império.' :.<< . · -· .·;··:· 

. O· nobre .. senador, que: desejava:; encontrar. . contradição.· em: meus. 
ditos e. em minhas expressões, (usou: de·.um 'argumeritocque, .perdoe.; 
me qu'e lhe"diga,. não, podia condizer com:ac reputação bem~merecláa 
de, que goza ·de··.homem lógico,:. de homem. ilustrado~.--Eu.;:;disse:l'que · 
daria o meu:.vo:to·: a todas ,aquelas., medidas-' qUE'Fjulgasse consentâ:; 
neas ao bem público; disse que em .tudo .não:.me ~privaria; jamáis' 
aba~d()naria ;O dir,eito. de: exame r sobre essas.· medidas: A. vista• destas 
minhas expressões :diz ·oinobre senador: ."Não quereis: o• exame;<.e 
quereis o, exame!-~•·: : .· ... : ., -- , .. ,.. .. ·. :.· • ... ; ·· · · . . -:::~'' :'~''' 

.• .. :S~!'lhor:es, se não houve: p_r:opóslto. em:arranjar.cessa·.contradlção; 
eu. creio·. que ,aos ()lhos_do· Senado, aos·.olhoS';•das.:pessoas• não ;pre-
venidas .• ; essa ,acusação.:de~,contradiçãÔ: edesaparece':::·to.talmente~ ,.~: :;,' ·:,; 

... Eu não cedo ... nem aband«?no:o direito: de exame;nas.,matérias.pr~ 
postas pelo gabinete, mas_ julgo< que 0~' exame' no voto: de·;graças no: 
Senado de :mui tas. matérias, .:julgo,; que: .esta: discussão· ·sobretudo não· 
é proveitosa ao serviço,. público; .o• .tempo ·enipregadoinela. poderia' 

. . ..---
ser consumido: na discussão.· dessas. outras matérias que •São propos.:. 
tas pelo ministério. Que contradição pode haver.:nisto? · · . · ···• · 

Mas o nobre senador remeteu-me para o nobre · senador· pela 
província cfo Pará, e disse:· "Tomai conta dele:, vós- dizeis· que a 
constituição nos obriga a esse exame, e ele diz que não." Ainda·, ·se-
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nhores, é um sofisma que não está na c altura do nobre senador. 
Pois a constituição exige que se·. faÇa ·O exame da administra

ção no voto de graças? Pois a câmara' não ·pode exercer essa alta 
função de exame e inspeção de muitos' modos? ·Por meio de suas 
comissões, por meio de inquirições, .por.meio de. moções não pode 
trazer. à discussão os· princípios do ministério? .Na discussão·· das 
leis ânuas· não se pode dar este exame com-mais propriedade? Certo 
que sim. Como pois posso estar. em contradição. flagrante com o 
meu nobre amigo, ainda que nós pensássemos ·da: mesma· maneira 
sobre todos. os pontos? O nobre senador pareceu arredar-se: do fim 
que nos deve entreter. nesta· discussão, -do:. fim públiê:o; .. procurou, 
como fazem ou faziam antigamente os escolares de Coimbra; dedi
car um pobre calouro.· Estimo ·.que ·tenha bem:,logrado :o seu: desejo. 

Senhores,. torno: a repetir, :aceito os conselhos::do ::nobre sen·a
dor, mas, digo · como Sêneca, · que ele não --pode· ser considerado; 
como percepto"r: quero antes. que ele seja testemunha: __;_ Non precp
tor, sed .testis ... 

Era preciso que primeiramente pusesse· em prátina esse princí
pio, era preciso que primeiramente desse provas de que a· . .sua ex-

. periência tinha chegado.ao ponto de. saber apropriar a discussão às 
circunstâncias do país, achar o ponto vulnerável, a razão própria em 
que a censura deve ser feita, em que· o louvor deve ser preferido, 
e dando-lhe todo_ o direito disso, não quer() que me 'roube o direito 
de pensar ·livremente e fazer uma. opil1ião acertada ou· não acertada 
sobre a administração do país. · · 

Ah! sim, eu o entendo; quer sempre estar na· boa posição, quer 
que: se lhe aceite a censura como quando ditada pela experiência, 
pela sabedoria, quando partido dele e em certas circunstâncias; mas 
não quer que se aceite a censura emjuízo·desfavorável da adminis
tração quando os ministros são seus àmigos ou quando ele está · 
inteiramente ligado ao pensamento ·dessa administraÇão. Será uma 
grande vantagem para o nobre· senador, porque deste modo ele sem
pre decidirá. dos ·negócios: do país, mas não importa de maneira 
alguma a· negação de um direito que todos devemos ter cada um 
individualmente, conforme a liberdade do seu pensamento, e o pen
same·nto houver, se escraviza nem aos conselhos, e nem as admoes
tações daqueles cujas palavras estão em contradição com os seus 
atos e vida passada. 

Não obstante isto é bom atender a estes conselhos e avisos; 
porque como diz o mesmo Sêneca. . . (Trago Sêneca em oposição a 
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Tácito, citado pelo nobre· senador; poderia ler os• latins ·de.:Sêneca~ 
como o nobre senador leu ·os de Tácito, mas· os. traduzirei;) ":'Felizes 
seriam os filósofos·· se pudessem praticar .. tudo aquilo o.qLie :dizem; 
entretanto devemos? seguir.: suas . doutrinas, _embora:.seus · atos. :sejam 
inteiramente. opostos· aos. :seus :conselhos ,'e.:.palavras/-'•··J:::: -.;.; ·,_,_,; !': ,, 

Tenho-me demorado muito sobre: este:. ponto; 'tálvez~inão: deves
se eritranhar-me.tanto nele; perdoe-me o Senado;: sou· novatà;:desejo 
sempre· dar provas de que não sou::tão,Jeviano·.como.,se':me)súpõe: 
que . ousado, internando-me ::em: um: labirinto e.: nele .:perdido;>:procurei 
lançar· mão: de .•todas as proposições, .de ·todos· .despropósitos- ·para 
achar uma: porta. por onde pudesse sair •. Peço; pois: novamente: perdão 
de -assim ter. gasto um tempo. tão:~precioso. ;c- ,. ::> •• . ..• . · > : j 

· .. Voltando ·ao objeto .do·. meu • discurso,••.não<posso::debc:ar:c•de:: me 
felicitar ·primeiramente por ter .. feito :elevar::nesta casa~uma:.:voz: que 
eu não ouvia. há vinte :anos,:.e em ·segundo: lugar.: por haver ·a.dquirido 
uma certeza ·.de.· que .. a nobre • comissão: do:-:voto de·f·graças.~i.pensa 

comigo;: quando:.diz que 'as. expressões de>·louvor 7 ·consignada·s· no 
projeto: em, discussão não são dirigidas· ao gabinete: atuah· mas···sim 
a essa entidade chamada governo e que compreende:.os ministérios 
passado e o· presente, quaisquer ·que. fossem: as-· suas- crenças, 
quaisquer que_ fossem. os. -seus .. trabalhos; quaisquer· que: '-fossem ·os · 
bens que. produziram ou os. males que• semearam ·pelo ···império. · .. -· · · 

No entretanto força é que eu me justifique;:não:.porqUe~:desco
nheça. que esse pensamento da comissão· ·é. -dignor.de ser acolhido 
pelo· Senado, mas 'porque quero, mesmo: por :deferência- ao~ nobre 
relator da comissão, motivar as razões por-que supus-que os louvores 
que encerra o voto de. graças não abrangem o passado; o presente 
e talvez o futuro, mas-somente o ministério .atual: • '.. '·': _: :, ·. . ·;- · - · 

··.Quatro são- os pontos de discordância·entre)mhn-~e 'a nobre: co
missão ..• Q·primeiro·.diz respeito.'ao: agradeclmeJ:ito: que1•no- votó•.7de 
graças· se consiga em favor<do ·ministério. pelos::desvelados<'ésforços 
que ele empregou para'acudir·:a:tempo··e·a cada hora.:e,momento a 
todas as populações· atacadas•-do:}flagelo do cólera. Tinha·(:et..i' dito 
ao Senado que se esse tópico se referiac.somente:•ã -vontade> e aos 
bons desejos do ministério, e :talvez ·aO que nós'tínhàmos presen·cia-
do nesta corte, de bom grado lhe daria o meu voto •. -· · · -

O nobre senador pela província do Ceará expôs ao Senado>que 
esse tópico, ainda quando fosse dirigido ao governo por ·tudo qu~nto 
se pudesse supor, não poderia nunca compreender os abusos prati
cados pelós seus delegados em algumas· .províncias do império, qui-

55 



tando assim o ministério de toda a responsabi·lidade pelos atos dos 
seus prepostos; e querendo atenuar esse procedimento que eu es
tigmatizei, o nobre senador disse ainda, que, quando. esteve na Ale
manha,· viu os efeitos . que ·. produziu o ·.· terro~:. do_ flagelo .. que não 
lavrara na Europa, e que é natural ·que esse terror tivesse· dominado 
no ânimo das administrações locais. .. ; · · ·· . · .•.. 

Senhores, é louvável que assim se fale ao. Senado. Eu não du
vido, nem nunca duvidei dos acertos . do nobre senador; mas pedir
lhe-ai licença para observar que. nessa: época .em·· que • pela. primeira 
vez o flagelo do cólera :lavrou.: na . Europa, · não era ·ele bem conhe
cido; os governos não. podiam estar bem. preparados para combatê
lo. Entretanto deram-se todas as. providências; mandaram-se .• estudar 
os seus efeitos ·por pessoas habilitadas; tomaram-se. todas as medi
das higiênica~ que se.·aconselhavam, e .fizeram-se,imensas despesas 
para preveni-lo. Assim; se. ·ele .lavrou com: Intensidade,: não, foi. por 
falta de medidas preventivas. Na· seguinte . invasão os:: meios de pre
veni-lo e ·mitigar os seus efeitos tão aperfeiçoados :.·estavam; que 
os seus estragos foram menores, e em todo esse tempo ;o.: terror 
não foi tal que .fizesse que os governos não tomassem medidas in
teiramente alheias ao fim a que se dirigiam, medidas contraditórias, 
longe de. prevenir o mal, o tornavam mais a,cerbo. Poderão: .. ser os 
governos .europeus acusados de tudo, menos de incapacidade e .Im
previdência nesse· ponto. 

Que os . delegados do. governo imperial . em algumas províncias 
mostraram incapacidade, não tomando medida alguma preventiva, e 
depois deixando as cousas correr de modo que· desanimassem a po
pulação e. atraíssem a recrudescência do flagelo, é o que· por modo 
algum se pode negar. E conquanto o nobre senador pelas Alagoas 
empunhasse a lança para defender as administrações provinciais; 
pedirei licença ao. Senado .para declarar que, bem aquilatadas as pro
vidências .tomadas por essas administrações,. são elas. dignas de .uma 
severa correção. E entretanto são conservadas! (Apoiados.) 

Senhores, supus, que do meu lado . poderia encontrar. o nobre 
senador pelo Ceará, .tanto mais quando o belo terreno que teve a 
honra e glória .de. lhe dar o. berço foi vítima· dessa imprevidência, 
desse descuido, desse desleixo e abandono que ceifou tantas vidas 
preciosas, no número das quais eu contava amigos dignos de toda 
a consideração. 

Na verdade, senhores, que esta matéria não é própria para aqui, 
e deve ser considerada em outro ponto. Entretanto permita o Sena-
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do que . apr()veite a .. ocasião para em um breve esboço lhe. mostrar 
qUe certas medidas tomadas não podiam ser senão o efeito ele·· merá 
incapaddáde. · · · . · · · · · . · · _· · .. · · · · · · · · · · ·. ,. · ·· ·• · :, 

· .... HÓúve, . senÍlo~~s. úma ordem qu~. rna'nda\í~. q~~ se ,·prci;riÓvés~'â 
. . - ,'· ', '·-,· ... .: .... .~ ...... ·~~''- .. _; .. , ... - ... ,,_.:.,_.;, .. ~- ._,;,_ ... ~~ ... .:-. 

com força a em1graçao de certos lugares, e outra ordem em que ·se 
proibià a· entrada. dos 'emigraêlos~:e ''isto' rio' 'inorrlerrt~<êfu :qlle~'iavràva 
o ·flagelo, e. quando a~ corr~ritê~'d.a'·errligraçãc{tomava :éspàço;':fóf''e'ih'
bãrgada' I)o'r·ôutras ordC:ms~ Não serão tais orderis··o''früto êfa•:triêa-
pa'cidade? · · · · · · · ·· • ·' :: :·. ·.. • '·, .. :-.. ~ ··; : .. ::." ::': 

·,.J>·· • 

... · Hóuvê Uma ·ardem.:que. mandava·que. não 'se ·rec'ebessem nã's. 
enfermarias;·doeritês .nó estado·' algido;- 'ê •:qu,e' áo mEisl'llo témpo' man
dava: lançar' fora delas· ·os· que· e·stives·s·em no estado~:dê · reaÇão. (N·ao · 
será tal ordem filha ·da Incapacidade e contrária aos princípioS- ifa 
piedade religiosa? (Apoiados.) · · .. ,,~ ·· · · ~ · ·· ·· ~ ·<r _:., ····:·-; 

···Não se~á incapacidade. deixar· uma· cidadé 'Inteira- Sem' médlcoa, 
e mandar-lhe estudantes'do'1.0 e 2.0 ano'que~nada~:sabiam·ah"ida;:~ 
que; ·apesar de-: todos· os· seus esforços -e:•zelo;: não· podiam""-deixar·tle 
·errar e errar muito? ·Não -se deixou que corpos: ainda vivos;,fossem. 
sepultados? Não~ se acharam no- terreno do ç_emitério :corpos: que~nãô 
tinham podido ser"sêpultados na véspera em,·tugares·diversos,daq~-~-. 
Jes ·aonde 'tinham . sido· deixados? Não se deu .o . fato: de: nas·" carroÇàs 
que le'(avam. os·: corpos . para~ o éemitério. aparecerem gritos de :,vitimas 
que iam ser seputados? Não se deu o fato· de, ·depois.do·-desapari:lcl
mento,(_da .completa··extinção da· cólera em um.Jugar; ficarem,,os·~e
.mitérios com os corpos mal cobertos,. a ponto de :aparecerem. :as ;pon
tas dos dedos dos pés e. outras. partes do corpo,. por causa .das en
.xurradas, resultando daí que .. o :mal reapareceu: em. uma escaJ&,_muito 
forte? E são tais. atos filhos. desse cuidado_ e ~diligência 'que são resser:t· 
-ciais às .. boas administraçõ·es;.~ou do. seu-.descuido·.e. desmazelo?.·.·. 

Eu iria muito longe, Sr. presidente, se me quisesse ocupar.~ des
tascoisas::o_que.tenho dito_é_um espéc.ime.do:que·tinha a dizer. pàra 
que o Senado· apreciasse as. razões que tenho pará . não· votar ~elo 
tópico do voto de. graças. . ·-; .· · . . _·. . . · . · · . ~ 

· O SR.·· FERRAZ· (continuando),~ Outro. ponto,. senhores; sobre 
que tratei, e que me cumpre neste momento sobre ele discorf~r, 
vem a ser o tópico da resposta à fala do trono relativo aos tratados 
celebrados com algumas repúblicas do Prata,. e com a re'públlc8"·_do 
Paraguai. · ·.· · 

Diz o voto de graças que se deve porcerto esperar.,de tais tr:!tB• 
. . ;;,, ' ' . 
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dos grandes vantagens para o nosso país. A isto ofereci uma obje
ção, e foi que a palavra deve-se importa neste caso afirmação, e ·não 
uma suposição inspirada pela confiança de_ nossa alma. Dev~se po,... 
certo importar força é, ràzão. é, etc. . . . . 

O nobre senador pela província do. Ceará me tirou deste engano, e 
disse que nesta expressão a nob~e comissão se tinha por fim. mani
festar a esperança que nutria de . que tais tratados fossem confor
mes os interesses do país e que eles r~sultassem gra~des vantagens, 
e que não poder-se-ia de outro modo entender, porque, sendo esses 
tratados de navegação ·e comércio, não podiam trazer males alguns, 
e ao c,~ntrário produzir os bens .que todos devíamos'prever, e de que 
aqueles que tenham confiança no zelo do ministério não podiam dei
xar de ter essa esperança . 

Aceito, Sr. presidente, esta· explicação, mas insistirei em dizer 
q4_e esses tratados de comércio que nós não conhecemos, cujas. es
tipulações não podemos aquilatar, também podem ser elaborados de 
maneira que não produzam aquilo que desejamos; que o tratado de 
navegação celebrado com a Confederação Argentina não pode mere
cer aqueles elogios que o nobre senador pretende dar-l.he; que mes
mo o tratado .. de comércio pela maneira porque foi feito, segundo 
informaÇões que eu tenho, tem uma lacuna muito grande, pela qual 
não pode também ser louvado. 

·Senhores, o governo da Confederação Argentina estava obrigado 
para conosco mediante uma convenção (a de 29 de maio de 1851, art. 
18) a consentir na navegação do Paraná por barcos nossos. O governo 
da Confederação Argentina, por um decreto seu, creio que de 28 de 
agosto de 1852, estabeleceu que os navios de todas as nações pudes
sem navegar os rios pertencentes à Confederação de .1.0 de outubro 
em diante. 

Pelo tratado celebrado com a França, de 10 de julho de 1853, 
arts. 3.0 e 15, essa navegação, quer em tempo de paz, quer em tempo 
de guerra, foi aberta e solenemente garantida de um modo que não 
pode de maneira alguma fazer a menor moção a todas as nações. O 
que ganhamos portanto com o tratado de navegação? Precisávamos 
dessa garantia quando gozávamos desse bens, quando essa garantia 
estava estabelecida por um tratado com a França, .por essa nação 
ante a qual o nobre senador pela Bahia quer que nós prestemos, pe
dindo-lhe que seja nossa madrinha contra o procedimento desarra-
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zoado do governo. da Grã-Bretanha! Por sem dúvida, meus senhores, 
que não •. 

Vamos ao tratado de comércio . 
. O . pensamento que ,muito dominou .ao traçar-se o plano. de polr

tica exter!or no ano de 1àso, em que a grande política americana, 
como. a· apelidaram .na. Câmara dos Deputados, estreou,.fol;·a,J1_ec:es-:
sidade.de:pormeio.de tratados de limites, de tratadC?s de paz,,comér
cio e navegação, além de outras vantagems, foi .obter-se.em fa~or.dos 
lavradores do Brasil uma. garantia .em virtude da qual os .-escravos 
que fugissem do nossO território fossem-lhe restituídos. mediante 
extradição_. . Celebraram.·se. tratados neste . sentido com :.o i Úruguaf, 
com o Peru, e não me lembra se celebrou-se. com alguma,_dascoutras 
repúblicas; .mas o certo é que todas as missões de, .então.: tinham 
esse encargo. .."' -': : ,. 

Uma. missão especial dirigida por. um :dos. homens. mais. proeminen
tes do meu país, por um homem que já-me serviu de farol nas-minhas 
opiniões políticas, foi enviada às . margens. do Prata, onde: recebeu 
todas as d~monstrações de- estima e consideração. do p~:esldente da 
Confederação Argentina. Nunca vi chegar a<tal ponto para com: ou
tro qualquer. diplomata essas demonstrações, não ,pelo :seu fausto, 
mas pela particularidade de ·seu caráter e natureza, :Porque ·não só 
foram feitas à·. pessoa oficial,~. mas' especialmente 'à pessoa em; partl:
cular que estava revestida. dess.e caráter oficial, não só pelos meios 
oficiais, como quase domésticos e familiares obséquios. que ·muito 
penhoraram nosso ministro. , 

Mas o que obtivemos? ·Esse negócio de extradição de. escravos, 
tão importante principalmente . para a lavoura da província . do Rio 
Grand9 do Sul, ficou à. margem, nada talvez. propusesse; •. ou .,nada se 
conseguiu; o pensamento que ditou a política estreada. em.· 1850 fi
cou .. assim' falseado; os interesses do país' foram esquecidos,; pelo 
menos neste ponto. Digo a V. Exa., Sr. presidente, que. não ~sei. o 
que se ,,ganhou com os ·.tratados com a Confederação .. Argentina fal
seados deste modo nossos Interesses e fins. A navegação •tínha
mos nós, o comércio se fazia com regularidade, independente. de .tra
tados; porq7.e, mercês à civilização, que caminha e vai :conquistando 
todas as partes do mundo, as leis comerciais se acham estabelecidas 
em todos os países de tal modo que escusados se tornavam os .tra
tados de comércio. O que poderíamos de povo obter, do que preci
samos era da extradição dos escravos, e essa garantia, ou não for pe-. 
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di da, ou foi abandonada, foi um ·pensamento que me· parece que não 
passou, creio que nem uma só vez, pela mente do ministério atual! 

Vamos agora ao tratado com o Paraguai; e neste ponto o meu 
discurso aludirá ao tópico· do voto de graças que considera honrosa 
a marcha e o último desfecho dos negócios com essa república. 
Sobre este ponto principalmente, Sr. presidente, peço a atenção do 
nobre ministro. da fazenda, porque se _ele· nesta parte se· acha compe
netrado·· das mesmas idéias, • dominado pelos mesmos princípios que 
me guiam, como me parece, não me deixará· de louvar pelas observa
ções que passo a fazer. 

· Eu disse, senhores, que nada tínhamos obtido, porque não tínha: 
mos obtido a fixação dos noso.s limites.· Contestou-se-me esta pro
posição, e contestou-se-me com ·o teor das notas, creio que de 1 O 
de dezembro de 1854, e 30 de abril de 1855. 

O nobre senador pelo Ceará me permitirá que lhe faça algumas 
observações à vista das quais espero que ele abançlonará· a· opinião 
em que está. ·· 

Senhores, o pensamento cardial que dominou· a política instau- · 
rada em 1850 foi o da solução das questões de limites que tínhamos 
com as nações limítrofes, por meio de tratados.· O ilustrado visconde 
de Uruguai, quando na oposição em 1848, expôs francamente que era 
uma das suas maiores necessidades o regular tais objetàs, tratar
mos dessas questões que para o futuro poderiam trazer dificuldades 
bem desastrosas. · ·· 

Entrando para a 'direção dos negócios do país.,. o s·eu ··primeiro 
cuidado foi levar a efeito· este pensamento, preparar tudo para esse 
fim. Assim· o vimos criar diferentas-:missões sob um tal plano,· e al
guns tratados celebrarem-se. Em seu relatório, em seus discursos 
manifestou suas medidas; essas missões epeciais'que ele criou, esse 
desenvolvimento que deu· às nossas· relações. internacionais· com as 
nações limítrofes do nosso país, o demonstram. · 

Houve época, senhores, em que esse desejo tomou maior vulto 
a respeito do Paraguai do que por outro qualqUer país. 'Essa época é 
lamentável para o Brasil, porque .foi aquela em que -o sangue brasi
leiro correu junto do Pão de Açúcar, e que o ponto dos Fechas dos 
Morros, ocupados pelas nossas tropas, foi tomado por forças do Para
guai em grande pé. Então o ministro, cuja ilustração, cujos sentimen-' 
tos eu respeito e admiro, disse em seu relatório de 1852, depois de 
referir o que havia conseguido do Peru, dos passos que tinha dado 
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para com os governos de outros país~s.limítrofes na aquisição desse 
grande fim, acrescentou o seguinte:.~Paréce chegada a época de .dar 
às nossas questões ·de lirr:Jites .com o Pàraguai.·a solução afiançada 
pelo tratado de '25 de dezer:l'lbro d({ 1850,' e para o qual :o governo im
perial se t~m . prêparado. ·, Entãõ.'' não _tinha . outro Jim~·- o . mais. era 
rep~tado :negócio. secundárl~; :o 'go~e~ilo estava .preparado ~pàr~.-esse 
tratado; era éhegada. à época para su'a 'celebraÇão L :. .. . . . . . . . 

Eu vos disse, senhores, que esse era o pensamento, e o j)rovo 
com- os tratadàscelebrados ··com ó Pe'ru, Nová Granâda. Uruguai e 
outràs·potênciasi o provo àinda:coín essa missão·é:te;que'está atuar:. 
mênte encàrregadó o nobr~ I visconde' de ÜrugÜái n'a' Europkí1

• . :. : . • 

· ... ~b'ue erá ·. pat'pitante e . urg'ente 'a soiuÇão' d~i'. questão de' limites~ 
ninguém pode. contesúlr, e s'e' dep:rêende: da' cliscussão. hàvlda; iíe~s~ 
tempo. Ot.Íe não o ê átualin'e'ríi'e, ríingú'ém .pOdê 'dizer; 'ê· c) Senado per., 
rriitirâ que''ne'ste pàíitó êú' séfa':um 'pouco. minuciós'o: . . . . . : ' .... 

·o 'nobre visconde' de ·Abàet:é;··qúàííao':mlríistro 'dOs negócios es
trangeiros: me dizia. na Câinár~{dos Depútadós com esse ·àcent~. de 
convicção que·. todos lhe''rêconhecémos, corri' essa moderaÇão 'que ó 
caracteriza,· coin essa ser~ idade·· que é toda filha do· estudo quecôri-

- ' ' ... J • ' -· -~- ,. ·-. ' • • • _.. ' - ' : ' -· • ' ' • - ~ ' • 

sagra aos negócios· de · que· se incumbe: "Não teris razão; não ·sei 
qual ê a màis importante da's-cj'uestõês, se a da 'navegação; se'· a •dps 
limites, sé a dô ·comérciO. " ·' . · · · · : . . · · · ' 

. E S. Exà ~ tinha razão. De que serve a questão da navegaÇão, 
que importa que fosse solvida, se, dada a mesma navegação, a ques
tão dos limites pode a cada momento produzir·conflitos, rixas,·dispu
tas, e assim logo ·no seu· começo prejudicá-la? De que· serve isso, se 
o pomo da discórdia existe? Teinos fechadas 'as nossas fronteiras 
por esse lado? Não, nos é dispi.Jtaêfà·a posse que ternõs.de. üma·.gran
de quantidade de .terreno? E a navegaç~o por esses lugares;,.que 
trará. infalivelmente. o. comérico, não há de produzir necessária :e ln· 
dubitavelmente esses conflitos,. essas rixas, .especialmente·. a nosso 
comércio, quando o regime do .Paraguai é tão excepcional? ~ · .· ·· 

Não nos dizia ou antes não nos confirmava o ano passado.·o· 
mesmo nobre ex-ministro dos negócios estrangeiros que o. governo 
do Paraguai tinha tomado à si o poder exclusivo de comprar. e-vender 
os produtos do país? Não é isto verdade? E dados esses tratados de 
navegação e comércio, desenvolvido nosso comércio por aquelas -pa
ragens, ainda que sejam nossas essas. possessões. pelo fato de se
rem disputadas não pode esse governo fazer com nossos concidadãos 
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o que faz com os súditos de todos os países, o que fez com os pró
prios nacionais, e isto, repito, dentro dos .lugares a que nos julgamos 
com direito? Não pode, Sr. presidente, proibir-nos o gozo de algumas 
salinas que ali temos? De que serve portanto a navegação? Sim, se
nhores, eu entendo (e o nobre ministro da guerra me dirá), como plano, 
ou ·medida de estratégia somente alguma vantagem talvez tenhamos 
ganho. . . · - · · · · 

Mas só disse: "Adiamos o tratado de limites preferindo o de na
vegação, quando se achava no Paraguai o nosso ministro Leal; man
damos dizer ao governo do Paraguai, em 20 de abril de 1855, que 
acreditávamos o adiamento dessa questão. " Mas são duas épocas 
que é preciso distingüir; ~s circunstâncias· podiam mudar. 

Na primeira época não sei quais foram as intenções e os motivos 
que levaram o. governo imperial a autorizar o nosso ministro naquela 
república a proceder dessa maneira; atenta a .resistência do Para
guai a chegar a um acordo s~tisfatório sobre limites, talvez que . o 
adiamento da questão dos limites fosse necessário, porque almejá
vamos a navegação como meio estratégico .. Mas a nota de 30 de 
abril, depois do triste desfecho da expedição do Paraguai, não foi mais 
do que um mero recurso que tinha o governo para colorar o triste des
fecho dessa expedição, tão levianamente empreendido e tão mal exe
cutado. A nota pois de 30 de abril, trazida como argumento, não pode 
produzir o efeito que se deseja. 

Senhores, o tratado de limites é a questão vital "do país. Mas 
foi adiada, e o foi porque assim o quis o governo do Paraguai; foi 
adiada; porque ele sempre o quis, sempre o exigiu . 

. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não, senhor, ele ao con
trário ·o queria. 

O SR. FERRAZ - Perdoe-me V. Exa., vou dar a razão; e apro
veito a ocasião para agradecer-lhe· a atenção com que me ouve e 
a bondade com que me trata; procurarei corresponder-lhe sempre do 
mesmo modo. 

O ·govern() do Paraguai tem a necessidade· imperiosa de fixar à 
sua vontade os limites do seu país; quer recuar da· primeira proposta 
que fez, quando ministro do Brasil naquela república, um dos nossos 
ilustres colegas; e para obter isso, tem lançado mão de todos os 
meios; tanto assim que, cedendo quanto aos tratados de navegação 
e comércio e celebrando-os quando tratou do de limites, prendeu 
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aquele a este, e nada obtivemos. Era esse um melo de iludir J10Ssos 
desejos e esforços. . . .. . · ..• 

Nesse tempo era isto um. recurso, e. um recurso-de que ele se 
aproveitou, vendo quase às portas dá cidade uma esquadra. 'tão .bri
lhantemente preparada e composta de gente -que almejava '8e..Vir ao .. 
seu país de Um modo correspondente. ao b~ilhante feito -de ,Tonetero, .. 
para inutilizar todos os esforços dessa esquadra; e o co-nseguiu c~-. 
dendo enquanto o ria permitl3 o seu ingresso, e mal obteve este. re
sultado inutilizou o.'tratado de navegação prendendo-o ao. de lirl'lites!!. 

Foi . mais .. ·adiante, .~senhores,. intentou . fazer.· com :que o: ,governo. 
imperial recuasse; . então . mandou' de bom grado .. uma' missão encar
regadá. de .fazer .seus. ãjustes; '·.e . essa.: missão, obtendo :c o mó :obteve 
o adiamento do tratado de limites, obtendo· comÔ.Ôbteve,a.:promessa 
de qu~·o próprio terreno' que.não nos'pode,ser contestado, não. sofrerá. 
o menor processo de roteação, não receberá .um.sp pé. de colono. um 
só pé·· de plánta, .·obtivesse ·aquilo . que desejava,· e . ninguém •. poderia 
obter mais COm meios tão parcos e COnt~a uma potência _que CO!lJ arro
gância se. propôs pela força a conquistar tais medidas, e o qbteve 
pela súa· éonstânciá, pela súa: prudência, e pela _le.viandade com que 
foi empreendida essa expedição, e se não foi· capaz de conseguir o 
·fim a que ia, ou pela escolha. de seu chefe ou. por. falta de. instr:uções, 
oU por falta· de·.material idôneo, o certo é, Sr. presidente, que esse 
resultado não pode, ser filho da previdência. e a capacidade que or:di-
nariamel'lte deve ser. partilha da administração! . . . 

. "Liquidei o ponto de limites. Permita~se~me que liquide ainda· o 
ponto relativo ao fim da expedição e ao tratado de navegação; 
disse o nobre ministro dos negóc.ios da fazenda; e eu o creio firm~ 
mente; conheço a sin.ceridade é lealdade com que-discute e informa 
ao Senado; conheço sua franqueza.. . . . . ....... ·. 

Disse o nobre .ministro dos :negócios da fazenda: ~O fim da ex
pedição não foi unicamente a satisfação; o fimfoi usar de um~direito 
que tínhamos à navegação no rio Paraguai~ • . · 

Senhores, admirei~me. quando vi o nobre ministro proferir estas.~ 
p2lavras, não porque duvidasse da verdade delas •. mas porque assim. 
o nobre ministro se punha .. em contradição com o seu ilustre colega 
dos negócios estrangeiros, que o contrário. afirmou ainda -nesta ses
são na Câmara dos Srs .. Deputados, e destruía todo o esforço que o 
nobre ex-ministro dos negócios estrangeiros fez nessa mesma câ
mara o ano passado, quando afiançou que o único fim, o fim exclusivo 
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dessa expedição, era a satisfação 'Leal, que importava a honra nacio
nal, e que se tinha obtido muito! 

·O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -.Como podia dizer isso, 
quando os relatórios dizem que haviam mais questões a solver. 

· O SR. FERRAZ..:..._ V. Exa·. tem tanta habilidade, tantos ·recursos, 
que fico acanhado. vejo-me embí'lraçado para desviar-me dos laços 
que possa armar-me na discussão. Perdoe-me V.· Exa .• ·as questões 
a solver podiam ser três; e o eram certamente; mas a demonstração 
armada se disse que só tendia a obter a referida· satisfàção. O nobre 
ex-ministro de estrangeiros disse que na verdade 'ris fins eram três, 

'mas que dois se poderiam obter por meios pacíficos, a eles não ten
dia a expedição, e que o 1.0 , a questão Leal,· é que era necessário ser 
acompanhado de uma demonstração tal que obrigasse o governo do 
Paraguai a dar-nos uma satisfação peremptória; e que este fim se 
Unha conseguido logo qué o governo do • Paraguai mandou dizer ao 
nosso ministro que passasse coin a· esquadra, ·· pois da'ria todas as 
mais amplas satisfações sobre tàis atos. 

Então· o nobre ex-mi nitro 'dos negócios estrangeiros;· com aquela 
ser,endiade. com aquela expressão de consciência com que costumá 
proferir suas palavras, disse-nos: "O fim, não da missão, o' fim da 
demonstração armada nós ·o conseguimos;' foi desagravar a honra 
ofendida; obtivemos satisfação plena, o nosso pavilhão subiu 'aos: ares 
saudado por 21 tiros,· e esta satisfação foi 'melhor. do· que· podia ter 
lugar por meio de uma nota diplomática. " Acham-se· estas palavras 
consignadas no seu discurso, foram ouvidas· por mim, foram aplau
dadis pelos amigos do ministério na Cãmarà dós Deputados, e nin-
guém pode contestar a verdade do que exp'onho. · 

Ainda este a'no o atual ministro dos negõéic:ís ·estrangeiros de
clarou naquela câmara. como já disse; que o fim da· expediÇão 'não 
tinha sido a navegação, tinha· sido outro, a satisfação Leal. 

Mas, Sr. presidente, creia o nobre ministro da fazenda, se o 
fim dessa expedição não fosse usar de um direito que tínhamos, se 
o fim não fosse a reparação dessa injustiça revoltante cometida pelo 
governo do Paraguai; de conceder a navegação dos seus rios a certas 
potências, e ne-gá-la ao Brasil, nação ribeirinha, comr quem já tinha 
um tratado. o de 23 de dezembro de 1850, que a garaJltia, se este não 
foi o fim principal de parceria com o da solução das ··questões de li
mites, certo o plano dessa expedição teria sido mais que leviano, 
mais que imbecil. 
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E o que obtivemos nós? Que ·de honroso obtivemos por meio 
dessa demonstração? Nada, não podemos usar desse direito·: ao· 
passo que, lançando mão dos meios pacíficos obtivemos alguma coisa, 
se é que alguma· coisa. pode~se dizer que,:alcançamos•. ·Onde; ·está· a 
vantagem? Da· nossa parte -ou· da.:parté· ·do.' governo·do Paraguai? :()a: 
parte: do-governo do Paraguai .. Como ·pois''dizer~se;:qúe foi •honrosa. a 
solução de•tais.questões.? Não havia õ'utra'soluÇão 7no:esfado· presente, 
eu o confesso: mas·essa não pode:ser caracterizada do modo- porque· 
o faz·o voto·de graças. · ··. ·· 

·· . ·Senhores,; eu' sinto incomodar asshri ·~(:pessoas. a 'quem' alrilejo 
agrada ri mas este é 0: resultado da posição q~e tornei: éfé.lanã~ posso 
por. ora sair. Respeito. os 'ilobres ministros ir;di~id~alrnerítEl; ·rr;as~.sêJa-. 
mé perrrútida'a lib'êrdàde de avaliar,. de ag~ilatar. sEius._atos.~êlireito_ de. 
que eles·têm usado:..por··rnais deuma·vez::,' · · . : " · · ·· : ... . ·· · .. : 

'o 'nbbrEi. miriistro' da 'f~zendâ éonsÚfe'r~~ .• co~o f~buiÔsa á ,qua~: 
tia emqüe'se·.calculàm ·as de-spesasdessâ.~xpedição ... Eu desejara 
que assimJosse: mas pará prova Cià'éontrário.~se usa, de. um meio que, 
nãó'pode dar esse .. desideratõ, e que apenas, oc~lta o' que se ,fez. sem 
utilidade .. Càlculâ:se deste modo: "O. êxcêssô. de despêsas. qÜe ho·u~ 
ve na repartiÇão da mári.nha', que foi aquela· e~ que; se deram.taisdes
pesas, 'andou por i. 7oo a 1.900 córú:os; portanto esta foi.·. a impor-
tância das despesàs. ": · · · · · · · · · . . . . · 

' .• '.<. - - .• · ~ . 

, Que _esta asserção.tenha grande >influência. para: o .povo. ignaro, 
bem: mas para. os Srs. senadores, homens versados. nestas matérias, 
não. é. isso possível .• A diferença entre as despesas.· ordinárias· e· ex-· 
traordinárias da repartiçãcí da marinha deve ser levada em conta • no 
c.á_lculo; _as~ feitas ,pela ·repartição· da guerra ··não. devem: ser esquecF 
das, ·e Qi~g_uém.,ignora :que· .. na .fronteira. de·Mato.·Grosso se-acumu~ 
laram tropas e trem de guerra no ponto. e força precisos para> entra~ 
rem em operações de guerra.: Pela repartição'dos estrangeiros sê não 
fizeram. gastos pela·.verba de despesas secretas?:' Os' gastos resUit~n: 
tes da ruína das nossas. embarcações pela dificuldade. da navegaÇão; 
e. outras muitas despesas·. não .devem: também ser carregadas eni 
conta? A divisão que se preparou no Rio Grande para marchar sobre 
a fronteira não .. demandou despesas extraordinárias;·e·não devem por
ventura esses gastos ser levados em conta? Decerto que sim: e 
então para que iludir-se o público, e n_ão dizer-se-lhe o que realmente 
se gastou? Gastamos muito e se era necessário a expedição, os mo-
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tivos foram legítimos, é necessário franqueza neste objeto; as despe-
sas seriam justificadas. , 

Senhores, eu disse que se houvesse da parte da comissão algu
ma confiança de que ~sses tratados podiam ser vantajosos ao país, 
infelizmente eu não poderia acompanhar a comissão nessa confiança 
que exprime pelo procedimento que teve o nosso governo em relação 
aos nossos negócios :com a Grã-Bretanha; que esse .procedimento me 
·atheava essa esperança que a animou na. elaboração do. voto· de gra

. Ças .. Estas minhas expressões foram corroboradas, minhas opiniões 
foram apoiadas até certo ponto pela autoridade do. nobre senador pela 
Bahia; refiro-me ao fato dessa nota insultuosa da legação inglesa ao 
nosso governo, e da resposta por este dada. . 

O nobre senador pelo Ceará teve a bondade de lembrar-me que 
a opinião européia andava um pouco arredia sobre a justiça d.a nossa 
causa, e que assim convinhà que o ministério, por meio de uma nota 
tão explícita com~ minuciosa, procurasse como que voltar essa opi
nião em nosso favor; que o efeito dessa nota não era para o Brasil, 
mas para a Europa, parecendo assim revelar que a mesma nota como 
que importava um artigo de gazeta. Tal foi o 'pensamento que· eu 
traduzi das palavras do nobre· relator da comissão;.· 

J: verdade, senhores, que essa nota tem vises de artigo de gazeta; 
mas permita-se-me dizer que ela era desnecessária. Compõe-se ela 
de duas partes: da primeira, que versa sobre o negócio de Serinhaem, 
já em duas notas anteriores datadas de 4 de dezembro de 1854 e 2 de 
fevereiro deste ano o nobre ministro dos negócios estrangeiros tinha 
tratado mui minuciosamente, dando informações as mais amplas e 
extensas; e quando então a legação inglesa, levada pelas ordens que 
recebera do seu governo, nos mandou essa nota .insúltuosa, já nos 
não cabia· falar em negócio que já estava sobremodo explicado; a res
posta devera ser outra. 

E, senhores, a minha oposição em negócios desta ordein vai 
somente até ao ponto. em que eu julgo necessário dar mais força ao 
governo do meu país, e nunca o chamarei a contas por deixar de ser 
minucioso, por de!xar de dar conta dos mais pequenos dos seus ates 
e dos. seus agentes a um governo de outro país .. Não, senhores,. as 
minhas palavras neste momento têm por fim portalecer o governo 
para livrar-se dessa inspeção, desse protet~rado de fato existente da 
parte da legação inglesa, por incúria do mlnisté_tio; eu nada diria, 
calar-me-ia, em tudo quanto pudesse dar rriais força a uma legação 
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•, 

que nos faz tantas injustiças, e perdoe-se-me dizer, que :assim nos 
insulta. A palav·ra não 'é parlamentar, mas ~ a mais apropri~da que 
me lembra neste momento. · 

A outra parte diz respeito ao· nosso procedimento anterior ao bill 
Aberdeen; e mais que suficientemente tinha sido explicado .. por vários 
documentos diplomáticos que correm·. impressos· por toda -a Europa .• 
Assim, portanto, 'outro devia. ser o procedimento do ·ministério o • • • · •• 

Sr o presidente, eu felicito-me· porque o. nobre ministério· da fa
zenda nutre esse seJ1~imento de obviar e repelir com a dignidade· 
própria de uma nação independente qualquer pretensão de' fiscaliza.; 
ção e inspeção de nossos atos por parte da legação britânica, ·mas 
sinto que os atos do ministério autorizem· o contrário; ·A ousadia da 
legação inglesa para com-o governado Brasil;·governo de u:ina nação 
independente, tem chegado a;tal ponto, meus senhores, qué tem 'per;.· 
guntado ao nosso ··governo: "O que ten.des feito, o··que'· idés''fazer, 
que provas tendes colhido; porque.· o· não fizestes mais despesas;· que 
é dos papéis apreendidos, porque' não 'foram remetidos :a. esta corte, 
porque não mandais tomar-esta' ou aquela medida, porque 'íião provi~ 
denciastes de um modo melhor? Recomendo~vos · a· recompensa de 
fulano!!. o o " E ainda· mais;· senhores, o que mais me·. tem ferido à 
coração, é dizer ao• nosso governo 'a legação qúe quan'do'lião há des
cuido da sua parte, quando este toma as providências em• tempó, 'e é 
diligente; as coisas marcham bem, seus esforços sãó coroados:de· bem 
êxito! E o governo o ouve com humildade cristã e semblante ;alegre! 
E no fim de tudo isto o que faz? Agradece ao governo inglês e a· séú 
ministro os elogios que lhe fez, de mistura com tais repreensões, 
pelo fato da apreensão em s o Mateus de uma embarcaÇão norte-arrie~ 
ri cana· que .trazia escravos para o império;· e· para· • prova:• dt:f: séüs 
acertos,' refere à legação britânica as coisas as imais' minuciosas7 diz;. 
lhe que tem feito o que tem pedido; que tem tomado todas as provi
dências ao seu alcance; apresenta docúmentos parà testemi:uiho de 
seu zelo, e a cada momento o justifica!!! Oh! senhores! pois dizendo
nos a legação inglesa que quando as coisas são feitas em regra e as 
providências tomadas com a d·evida antecedência,· e com o · devido 
desejo de bem acertar, produzem sempre os necessários resultados, 
o governo diz-lhe: "Agradeço-vos!!" 

(Há um aparte o ) 

Eu tenho aqui as notas, são as posteriores a essa de 6 de abril, 
de que no meu primeiro discurso tratei, e são estas as que mais 
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nos aviltam! Permita-me o Senado que as leia; é bom averiguar estas 
coisas, tanto mais quando o nobre ministro está possuído do desejo 
de libertar-se dessa fiscalização que a legação inglesa quer ter sobre 
os nossos atos. O nobre ministro não _quer libertar-se· da execução 
do tratado, .bem pelo contrário; e à este. respeito perdoe-me o nobre 
senador pelo Pará que eu lhe considere. que o-,tráfico está extinto, e 
que uma ou outra tentativa. isolada de reaparição cai. imediatamente 
ante as medidas tomadas pelo governo; que finalmente .não é_:pelo 
receio dos efeitos do bill Aberdeen, que na. minha opinião nada vale, 
mesmo ante os seus. tribunais,; que. o ·tráfico de escravos foi . reprimi
do, e que se o não foi antes. foi isso devido ao procedimento violento 
da Grã-Bretanha . 

. Eu vou ler a nota, e perdoe-me o Senado que -lhe esteja roubando 
assim o seu. tempo precioso, porque não posso falar outra vez. : 

"Rio de Janeiro, 4 de fevereiro-.de .1856. ·:- Exmo ... Sr. :-·A 
notícia chegada do norte pelo último paquete; -de ter a escuna .brasi
leira Olinda apreendido junto de S. Mateus, na fronteira do Espírito 
Santo e Bahia, a escuna. norte~americana, Maru K .. Smith, com .380 
escravos a bordo, dos quais, segundo se diz, 67morreram infelizmente 
de penúria e fraqueza depois da sua captura, causou o. maior prazer 
à I egação de S . M. ~esta corte, e _sem dúvida. será um motivo , para 
que o governo de S. M. muito se congratule com .o do Brasil, e uma 
prova de que o governo imperial nesta ocasião tomou as louváveis 
precauções, que, quando são acompanhadas de en·ergia . e atividade, 
tornam o resultado quase certo!" 

Com efeito! Depois .de algumas outras palavras termina assim: 
"~ de esperar sinceramente que a generosidade do goveJ:nO imperial 
não lhe permitir_á. esquecer-se de galardoar o comandante e oficiais 
do Olinda, assim como as autoridades que pela sua parte contribuí
ram para a ~preensão, etc. " 

Isto, senhores, é. um insulto; é dizer que nos outros casos não 
tomávamos as. necessárias providências, é m3nchar a honra do. go
verno? Primeiramente um agradecimento, depois uma justificação. 
"O abaixo-assinado agradece ao Sr. jerninghan em nome do gqverno 
de S. M: o Imperador o justo apreço (justo apreço!) que desta vez a 
legação de S. M. Britânica nesta corte fez da firme disposição do 
mesmo governo imperial em extingüir para todo o sempre o tráfico 
de escravos no Brasil!" 

Depois de dar conta minuciosa das circunstâncias da captura. 
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termina assim a nota: "O abaixo-ass_inado não-·pode ·deixarlde-~reéor: 
dar nesta ocasião o que·teve a honra de· comunicar:-pelansua'·nota: de' 
21 do mês últirrio eín resposta·à do- S .. Jerningham· de-'20'do 'mesmo 
mêS' réfativamerite'ao' naViO "de· que ·se·- -trata ;'I0i fatO ···veiO;~COllfirmar 
peia~·Ínaneira'' mais' evidente ~as óseguran'Ças''êladas:'pelo':?&baix~asill•
nado, =e :o processo ·que:' vai; "ser : inStâürâci~; ~àcabará'':CJe". éÕnfirrnàr' a 
'siliéeridade. com ·qilê ·o'-'gô\,ernà' ,. impeiial•:entãõ~'i como': íi.tirlpre~·,;f810u: 
ao':govêrno de's·: M. ·Britânica!" 'é .•. _, ... •: '· ·_ c< .. '-. 1::•,,-r.,;:!.i. c>,, ,_, · -

. ·_ ~Com. 'efeito!!:Para-· q~iê' 'esta' :justificaÇão nêsst(rnoníentÓ· em quê 
um-insulto sê·recebia? Para"que:ésse·agradêcimênto? : . ... : -· ... _-, ''- :.: 
'. :. ''·o SR';' -PRES'rõé,ife·oo· éoN'sELiió dá: um '·aparte.. . ' .. : .. : . ·.' . • . -: '-';. 
-._ ... -. 6 SR.'' FERRAz -~--_Óh! ·-~-e~h~~e~!. pois. istÓ 'é. n'égÓ_cio 'de agra~. 

de'cer? _ . . :· · . ·. .. ... , .. · ' .'. · -.:.: . ::·, ... : ··~· ~~,:-~_,_-· ·:: .• 
• :. .'O SR .. f'RE.SIDENTE DO CONSELHO·-~ .;Não 'f1á . nâéfá 'qúe. se: 'não 

possâ dizer~ · · · · ·· · · ' · · " · · ·' ·- • :~·:· ' '"'' •> ·-· • . ·:.: '"-

·•· ·9 S. R~ .,FE,~FIAZ ~ ~~rdoe-me._v,., Exa ·,:.,n~s;: ~s~a~o~.:-~.~ a·c2,~do~ · 
O n:teu des.ejo neste ·ponto é dar mais força. ao . governo; • e ·se das 
minha~ "palav~às-'. pode resul-i:âr: o co,rítrárió; _ê'i:i" retiro-as desdé'já. ; 

_ ··c~(~~--~.,~rl&. 1 _. · ·. :. · · · · · · · . · · _-__ ·" •. ·_ .. : .. ,': .- · _:~. : , ·- . · 
Ora, o agradecimento posterior à .nota de 5 de ,_ma.io,.ainda. é pior: 

"O -a_baixo~assi~ado_ tem a ho.nra. de significar ao._s_r .·_)erningham, .ro
g!=lndo~Jhe que se _digne de levar. ao conheciÍ-nento ~-,do .• ,goyerno, de 
S. M .. Britânica, ;que ·o governo. imperial.~apreciou_ de~ididamante: e 
agradece a manifestação-que· o governo.de ~~- M. ,Britânica(se serviu 
dirigir~lhe, po~ ocasião' 'cie ~m fato que_ evidentemente. demonstra o 
zelo COI'Jl que :as à~toridades _brasileiras têma peito a·· repressão do 
tráfico de . escravos • • ~>. : .. ._,: - : . : .. ; : .: 

_: Sempr:e:,agradeci-mentos!l .. . . · ·· .:- • ... 'êCF~ --•.. ~. ·' 
· .. · O oficial comandante:do;Oiinda:foi.imediatamente:premiado com 

o hábito. de ,Cr.is_to. Ele. merecia-o, .é ·verdade,. ;mas 'era .da~dignidade 
do governo não premiá~lo em;ocasião· em;que.havia~:da :parte:da·l~ga~ 
ção. britânica insinuações que, a· serem' admitidas;;·.fazem: supor uma 
espécie de protetorado; uma·espécie de domínio sobre nós. O-governo 
tinha muitas ocasiões para remunerar-esse oficial;:espêrasse-a~ 

E quando eu falo nisto é porque o Sr. presidente do conselho 
disse nesta casa que não queria protetorado; existe. ele porém de 
fato, porque . o governo inglês pede-nos qualquer informação, e se 
a damos brevemente, pergunta-nos os -motivos e repreende-nos por 
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qualquer demora, ou quando as coisas não correm a seu jeito ou não 
se fazem a galope! · · 

Sim, senhores, ainda por outras razões, não posso ter essa con
fiança de que fala o voto .de graças em relações aos nossos negócios 
exteriores. Eu · recordarei ao Senado os nossos. negócios da Banda 

. I ' .. • . ··'. 

Oriental . No tempo em que o general Oribe esta:va à frente do gover-
no dessa república, adotamos uma política que produziu seus efeitos, 
e a nossa intervenção naquele estado deu-nos na margem do .Prata 
.uma influência que não podia ser contestada. Hoje as circunstâncias 
mudaram, essa influência- desapareceu e não .inspiramos confiança 
nem a um nem a outro lado. Vejamos como então se pensava 'acerca 
do general Oribe. No voto de graças de 1852 dizia o Senado .à. coroa: 
·A necessidade de expelir o general· Oribe do território· da· República 
Oriental, e a obrigação que tinha o império de velar pela independên
cia da mesma república, foràm devidamente apreciadas pelo governo 
de V. M. I., etc., etc." 

O general Oribe voltou e está no território da República Oriental, 
partilha, se não tem· toda a influência sobre seus. ne~iócios e direÇão 
de sua política; e ao passo que ele tomava essa posição o governo 
imperial se retirou ao todo da política de intervenção que seguia, e 
absteve-se de tudo!! 

O general Oribe, por aliança não sei de que ordem, por· aliànÇa, 
repito, não sei de que quilate, o generaí Oribe ·está quase a subir ao 
poder, e nós em amizade com ele, visto que o nobre ministro de es
trangeiros disse há pouco na Câmara dós Deputados em referência 
a ele, e talvez para o agradar: "Lá não temos amigos nem inimigos. " 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- O governo imperial não 
é blanco nem colorado. · 

O SR. FERRAZ ......... Foi colorado ou blanco quando encetou a polí
tica da intervenção? Era colorado ou blanco o general Oribe quando 
nos arrebatou uma· quantidade enorme de nossas riquezas agrícolas? 
Não tínhamos senso comum quando publicamos esse volume em 
francês, donde constam, por documentos autênticos, as violências 
cometidas em· nossa propriedade territorial por esse general? 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Não nos obrigamos a pros
crevê-lo. 

O SR. FERRAZ - Não nos obrigamos a proscre.vê-lo, porém ex
. pelimo-lo da direção do seu país; não aprovo a pro~brição, acho "boa 
a política de clemência; mas trabalharíamos por todos:;quantos meios 
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empregamos então- para- não . colher resultado algum? Seria · nossa 
política sem cor, destituída .de todo o fundamento?' --~ ·: ·: .. :. '· c·-;:. 

Com efeito!. Nossa marcha foi .admirá"'el! Nosso. pr~cedlmento 
exeniplaríssimo! De_ixamos ,càir., s_e ,não demos ... queda a.-(3ir6; Jteio:.o 
governo_ provisório;_ depois: e_levamós .. a. Flor:es •. 'e. ô é:fer:r:ubamos.:~àcha-.. 
se no poder outro gov~rno,_ dominado por.:Fio~es ::e,.Oribe,jLestamos 
com ele; .. daqui. há . dois·. dias. Oribe :há de. desfazer~se ;:de ·:Flores: ·P"ara 
subi~ ao poder, e éstamos- com Óribe! Quais .'serão,asiconseqüências 
disto, .senhores?. Deus ,pe~mità que .o nobr~ presidente ido,_conselho. 
esteja então no ministério;, .ele nos .. dirá quais os;. efeitos ,dessa ;políti
.ca-·multicor: a perda,de.n'ossa influên-cia, o-nosso·:descrédito;total nas 
. margens do Rio da Prata; •• e se. esta, é a,política do ;govÉm1o~. posso;ter 
esperança,. posso · con.fiar. qu_e. esses tratados,: sejam conformes .aos 
interesses .:.do país?- _P,oderii- ser, ·sou. justo, ~mas,.não: os. ,conheço•. ,,,~. 

·0-3.0 -ponto .de -divergência entre mim- e a' nobre:.comissão .. versa 
sobre at~ÍbuÍr ela ao mini~tér-io atual- todo~:~os~.be~s}que_ porVentura 
gozamos na presente· quadra,· e- esse desenvolvimen-to industrial, que 
observamos: com :Prazer. _Di_sse :o. nobre :relator(da. ·comissão: .. ".Estais 
enganado, não nos referimos somente, ao ministério atuài.,Jalamos ,da 
entidade,,.moral:.goyern9. ~-• Màs_.ainda: assim_ peço; licença,; a(), nobre 
senador para-fazer-lhe .uma brey~ observação:···•::,:: .. --_. .. 

. Há . coisas. de que jamais ,·a administraÇão pode :ser. a fonte.~ Há 
co:sas que podem ser coadjuvadas até certo ponto; podem- receber 
certo Jmpulso do. governo, .mas· que não podem. ser.. fruto .de sua po
lítica, qualquer que ela seja: os efeitos que observamos por.certo que 
estão nesse caso. O. ministro mais avisado. do que. a comissão, disse
nos, como já observei. ém outra ocasião: "Isto é devido· ao· governo 
em grande parte"; e a ·c_omissão disse·: . "Não . é. em, parte•. não;. é em 
tudo .... Tudo ··_lhe pertence, tudo _lhe. é :devido!"· sobre -este ponto; .não 
acho. uma razão plausível •. ; . • , .I c· .. ·· " ._. 

E poderia eu ·acreditar, à vista -do teor do voto. de.;graças,. que 
essas palavras fossem consagrâdas a exprimir essa entidade moral 
de que. falou o nobre relator da comissão? Não, :porque. no primeiro 
período que combati se diz: "O governo de V·. M: (o governo·atual) 
se desvela em levar seus esforços a todas as populações atacadas. • 
Nesta expressão não se compreendem os ministérios passados, e 
somente os presentes. Já -se vê portanto que tinham razão para su
por que esse louvor era consagrado, ao ministério atual,. e -creio que 
comigo assim entendeu o ministério, e depreendi isso do que disse 
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o nobre presidente do conselho nesta discussão. Portanto,· peço 
perdão se acaso apanhei mal o pensamento. da nobre comissão. 

Senhores, o outro ponto que guarde'i para último, inas que na 
ordem natural é·· o segundo, vem a ser aquele que diz respeito aos 
novos impostos e à necessidade de ·1evantáqos> Aprecio 'a razão que 
deu, a nobre comissão, o seu ilustre relator nos deu, de que ·nem ela 
queria dizer que considerava isso uma necess.idade nein prometia e 
cativava seu voto a qualquer medida proposta~· Mas tEmdo o' nobre 
ministro da fazenda e alguns senhores ·tratado sobre este ponto, peço 
licença para sobre ele dizer alguma· coisa; · · · · 

Existe -deficit atuarmente? O honrado>ministró, e outro nobre 
senador,. pessoa cujos conhecimentos . respeito, e a cuja àrriizade 
sou devedor de muitas graças, sustentaram~ que·: ainda'- não sé pode 
conhecer a ·existêf'!cia desse deficit. Peço lici:mça· para fazer· algumas 
observações, -porque podem elas dar lugar à ilustraÇão do: Senado. 

Não se pode. avaliar o· deficit, dis.se o honrado membro a quem 
eu me refiro, o Sr. visconde de ltaboraí; pela emissão de letras do 
tesouro, porque de ordinário esta operação apenàs ·denota ·antecipa
ção de renda .. Mas perdoe-me que diga; no momento àtual, ein que já 
é quase ao todo conhecida a soma do que se tém arrecadado~~ .. · .. 

O SR. PRESIDENTE. DO CONSELHO- No·momento·atúal? ··Ain
da falta um mês para acabar o ano financeiro,· e. depois ai rida temos 
6 meses adicionais. · 

O SR. FERRAZ - Perdoe-me; creio mesmo que nos· reUniremos 
em uma idéia certa. Podemos deixar de saber qual ·o total do ·deficit, 
mas a existência de um deficit maior ou· menor é incontestável que 
no momento atual não pode passar desapercebida para o ·ministro 
da fazenda, para o vice-presidente do tribUnal dó tesouro; etc. · Sé 

. o nobre vi ce-presidente' do tribunal. do. tesouro estivésse· aqui nesta 
ocasião, eu lhe pediria que tivesse a bondade dê mostrar-se sem cair 
na pecha de. desconhecedor dos negócios a seu cargo, é impossível 
dizer-se atualmente "não· se pode conhecer; a existência do· quantum 
do deficit, mas a -existência-do deficit se conhece Infalivelmente .. ;" 

O. SR. SOUZA FRANCO- Apoiado. 
O SR. FERRAZ - E até eu o vou ·demonstrar; é preciso porém, 

ante tudo observar que a emissão de bilhetes do tesouro importa 
antecipação de rendas, mas às vezes e no fim dos':ânos financeiros 
importa sempre despesa feita sem recursos ordinários, ou por escas
sez deles. Vamos'à demonstração do deficit. J: nati.J'~al que as despe-
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sas ordinárias qúe foram fixadas absorvam a renda. consignada· nas· 
verbas respectivas; ora diga-me o nobre ministro, com que fará face 
à despesa dos créditos votados em• leis especiais? corri que recursos 
fará face à despesa não orçada ou ·prevista·.da: imp-Ortação de· Chins? 
Com que fará face à despesa:. resuhahte ·.do 'flagelo:'dô:·_.êÓiera~ :ce>m a 
garantia de Juros da· estrada de ferro', etc.? Com 'os. meiOs' ordinários? 
NãO, porque S: Exa. · disse··qüe a receita apenas foi um 'pouco' ádiante 
do orçado.· Deve pois: haver deficit; não' poderrios'já' córíhecer pre.:.: 
cisam ente o seu quatum, mas o podemos avaliar aproximadamente~ 
. ·o SR; PRESIDENTE DO êONSELHO ___; No_' reiàtól-iô estifque se 

calcula a receita em· 37 ;·ooo:ooosooo: e< isto não é poúcé,:_'mais do or~ 
çado; ·é mUito mais. .... . . 

· o SR. FERRAZ ..:..._ Ainda voU ádiante; v. Exa. rnesmo ·no seu 
relatório . revelou . esse deficit,.··. porque disse:·. "se não . d~cretardes 
meios. não poderemos satisfazer. Ós ·.créditos que . estão: autorizados; .. 
. Orá; s'e 'para o fúturo isso se dá, . não' :obstante a. maréiu1·. progressiva 
da renda .•• 

o. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá. uni aparte.. . . . .. 
O SR. FERRAZ - Nós estamos concordes, o nobre ·ministro cÓn~ 

sidera que há défi<::it,-não há dú~ida, mas quer negar, ••• ~. . 
• ' : ' • - . ., ~ ' · ... , ' . J.' 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Negar o quê? para.quê? 
O SR. FERRAZ ·- Em que ficamos? Nega ou não nega? .. · . 
O SR. PRES-IDENTE DO CONSELHO-- Neri1.nego, riem afirmo. 
o SR. FERRAZ ~ Pe~doe-me; em qualquer outro país. Unl minis-

tro que dissesse isso mostraria não ter nem ao menos, meios de 
' ,. . ·. 

calcular . 
. O. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - ~ verdade .•.. só o senhor 

é que pode calcular. . : . .. 
O SR. FERRAZ - Então, senhores,. o que é orçar? Para· que fa

zemos. e como. faremos essas leis que estão· aí chamadas ·de orça
mento? Como as podemos fazer? Não é por esses dados ordinários 
que podemos orçar. • . · ~ 

· O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Qualquer colaborador do 
tesouro pode mostrar que o nobre senador está em erro. · 

O SR. FERRAZ - Eu creio que qualquer colaborador do tesouro 
até pode mostra o deficit que é provável ou presumível, o quantum 
que existe, e entretanto o nobre ministro diz que não tem dados para 
o fazer! 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Pois apresente essas in-
formações. · 

O SR. fERRAZ-Dê-me licença, abra-me o tesouro, que mostra
rei se tenho ou não razão. 

O SR. PRESIDENTE. DO CONSELHO - Até posso requerer de 
muito boa vontade que o nobre senador seja nomeado comissário .. 

O SR. FERRAZ - Que deve haver deficit, e que somente o quan
tum é que não conhecemos precisamente, o nobre ministro não pode 
negar. 

O SR. PRESIDENTE Dq CONSELHO - Que há deficit e que o 
não conhecemos são dl!as coisas que jogam cabeçadas. 

O SR. FERRAZ - Confesso que nunca encontrei homem algum 
que tenha tanto ardil na argumentação como o nobre ministro. Não 
conhecemos sua importância certa; mas podemos ·conhecer sua exis-
tência, e até calcular sua importância provável. · 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Mostrar uma contradição 
não é ardil. 

O SR. PRESIDEINTE - A discussão assim é em diálogo; e o 
diálogo não é admissível. 

O SR. FERRAZ- Não sou eu que estou fazendo diálogo. 
O SR. PRESIDENTE - Está respondendo. 
O SR. FERRAZ- Peço licença para pôr a carapuça em mais al

guém; não quero receber tudo para mim, que é monopólio. 
Vou demonstrar a minha proposição por outro modo. Essas des

pesas que referi são ordinárias ou extraordinárias? Infalivelmente são 
extraordinárias; se o são não podem ser feitas por um crédito suple
mentar, e sim por um crédito extraordinário; e onde e quando o cré# 
dito extraordinário foi aberto? Se estão feitas, pergunto, o foram elas 
com os meios ordinários ou extraordinários? Com meios extraordiná~ 
rios ao que parece. Quem nega que ela foi progressivamente aumen
tando até achar-se em 3. 550:000$, e que com os gastos do mês atual 
pode subir a muito mais? 

q SR. SOUZA FRANCO - Pode, não; há de subir. 
O SR. FERRAZ - Não posso presumir quêc um homem habilitado 

em finanças·que esteja à testa do tesouro, não digo o nobre ministro, 
mas sim o nobre vice-presidente do tribunal do tesouro, o chefe da 
contabilidade, não possa conhecer no fim do ano financeiro, ou três 
meses depois, se há ou não deficit. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Ainda falta um mês para 
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acabar o ano financeiro, cujas rendas :ainda se arrecadam até seis 
meses depois. 

O SR. FERRAZ ~ Perdoe-me que diga, como é que se orça a 
despesa? Não é por esses dados mesmo? E quem orça a despesa não 
pode orçar a receita? E não é com tais dados que V. ·Exa. presume 
que a receita. chegará a. 37. 000:000$? ·. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não tenho notícia do que 
se há de fazer no futuro. 

O SR. FER.RAZ - Mas tem notícia do que .se tem feito atual
mente, e falo do futuro, por conseqüência está convencido de que 
existe um deficit. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não estou ·convencido; 
fará o favor de convencer-me.· Não acho uma coisa demonstrada.· 

O SR. FERRAZ - Mesmo essa expressão do nobre. ministro: 
"Não acho uma coisa demonstrada," indica· que ele está -convencido, 
e por isso se aflige tanto! . 

Por outro lado, Sr. presidente, eu poderia dizer que, conforme 
a confissão feita pelo nobre vi ce-presidente do tribunal do. tesouro 
em um aparte, quando orava um dos nobres membros, o saldo da 
administração passada foi de 4.000:000$, que esse saldo desbaratou
se, e em vez de saldo temos o deficit à porta. Eu poderia demonstrar 
isso pelo ·dito do nobre ministro quando disse que as. despesas au
mentavam cada dia, e pelo seu próprio orçamento, que nivela a re
ceita com a despesa, coisa que há muitos anos não podemos obter, 
porque tomava-se ou tinha-se garbo de sempre supor-se saldos. 

A que atribui esse fato (do deficit) o· nobre ministro? Ao au
mento do preço dos víver:es e ao aumento ··natural da. despesa! Va
mos aos víveres; de quando data esse aumento?· 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 
o ·SR. FERRAZ - Perdoe-me V. Exa: uma reflexão que vem 

mesmo ad hoc: os empregados de 400$ podem viver com o .. aumento 
dos víveres? Podem ter a necessidade· probidade? 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO~ Não .. 
O SR. FERRAZ - E V. Exa. o que fez? Conservou-os com esse 

ordenado, e levou a 4:000$ o dos conselheiros de estado. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Segue-se que não tenho 

feito todo o bem que posso. 
O SR. FERRAZ - Segue-se que principiou pelos grandes, pelos 

amigos. 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - V. Exa. mesmo não dei· 
xou aumentar o ordenado dos guardas da alfândega. 

O SR .. FERRAZ - Sou porventura o poder moderador? Tenho o 
veto? O que fiz? 

O SR. PRESIDENTE· DO CONSELHO- Veio com uma chicana. 
O SR. FERRAZ - Que chicana?. . . O nobre ministro está en

ganado. 
Ma.c;; vamos ao aumento natural das despesas. Eu não conheço 

esse aumento natural das despesas, entendo ql!'!:! quando. as despesas 
sobem ao ponto e na rápida proporção que têm subido sempre, ~ão 
motivadas por falta de economia. . . O ministério passado · (perdoe
me o Senado se falo no ministério passado, sim, porque eu -perten
cendo nesse te111po à administração, ainda que em um lugar subal
terno, creio ter contribuído para algum benefício ·que ela fez). 

O SR. VISCONDE DE ITABORAf __:_ Apoiado. 
O SR. FERRAZ - O ministério passado ·fez face às despesas 

extraordinárias da guerra que levamos ao Rio- da Prata com os re
cursos ordinários, e então apareceu um deficit, foi este suprido pelos 
recursos do ano seguinte; esse deficit assim 'desapareceu, e cessan
do as despesas da guerra saldo não pequeno se deu. Ora, as despesas 
naturais indo em aumento não poderiam então ter absorvido este 
saldo? Não ábsorveu, porque houve economia ... 

Senhores, é uma coisa que observamos no nosso particular e que 
se dá mais facilmente na gestão pública; quanto mais temos, mais 
gastamos, e procuramos esbanjar; quando os nossos haveres são 
curtos procuramos fazer economias aqui e ali, cortamos às vezes até 
em coisas pequenas e diminutas. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O corpo legislativo é que 
tem a culpa. 

O SR. FERRAZ - Ora, senhores, o corpo legislativo o que é 
entre nós? O que faz entre nós sem ser de acordo com- os ministros, 
e sob sua indicação e pedido? 

O. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O que fazem os. corpos 
legislativos em todos os países. 

O SR. FERRAZ - Há de negar o apoio ao ministério? Eu estou 
condenado a estar em oposição ao ministério atual, cr-eia que não é 
por minha vontade, ao contrário sou propenso ordinariamente a apoiar 
as administrações. 

O nobre ministro sabe muito bem (e aproveito a ocasião para 
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responder ao nobre senador pela Bahia) que não. nego .meu voto às 
medidas úteis que o ministério apresenta, e concorro com aquilo. que 
posso para as medidas de utilidade, quer na discussão, quer lni· 
c i ando-as. 

O nobre ministro sabe muito bem que na Câmara • ·dos Srs. 
Deputados . existem dois projetos confeccionados por mim~ um dos 
quais habilita o tesouro para mais alguma coisa do que ·ele esperava; 
um outro dá um melhor meio de prevenir o futuro sobre os bens das 
corporações de mão-morta, projeto que .creio que o ministério adotou, 
senão em quase todas as suas partes, é. ·de ··supor. que· :com :as res· 
trições que a prudência e a discrição exigem; porque não há trabalho 
'nenhum perfeito, e a discussão • e estudo esclarecem. · · . 

Se se dá isto, creio que nem o nobre ministro; ·nem ·o nobre 
deputado· pela Bahia, me podem considerar··um oposicionista :desta 
ordem. Eu seria néscio se combatesse o poder porque ·é: poder, ·se 

·destruísse os .degraus em· que os meus· amig'os podem·· subir. ·Não 
estou nestas circunstâncias,· pode o nobre ministro estar· certo de 
que em todas as medidas que eu julgar úteis terá não só o meu voto, 
mas o meu apoio na discussão ainda que fraco seja, e os recursos 
oratórios ·e· intelectuais de que posso dispor. 

O SR. · SOUZA FRANCO - Apoiado. · · . 
·O SR. FERRAZ- Senhores, o nobre ministro não quer que exista 

deficit, ·nem atualmente, nem para o futuro. · 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Decerto que não. 
O SR. FERRAZ - Eu aceito. Vamos agora argumentar por outro 

lado. Oúer .. unicamente. que possa existir. deficit na razão. de .•..•• 
1 . 600:000$ cóm a modificação da nossa. ta.rifa, bem. ·.Parece-me que 
poderei demonstrar ao. nobre ministro que 'dadas estas circ'unstâncias 
o deficit não pode existir. . . . .• . . 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:....:_ Deixe para ocasião prÓ· . . . 
pria. . . . . . . ... · . 

O SR. FERRAZ- Eu reparo que V. Exa. não gosta destas coisas, 
mas vejo-me. em talas; a cúria financeira, quando eu. toco de leve em 
qualquer matérià e pelas reclamações do nobre ministro recolho-me 
aos bastidores, fulmina contra mim uma excomunhão maior, como 
sucedeu agora a respeito dos direitos de exportação·; ora, a cúria 
financeira não pode de maneira alguma deixar de seguir os ditames 
do papa... , .. 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E quando o senhor per:· 
tenceu à c"úria? ... 

O SR. FERRAZ- Eu era um bispo, tinha um voto, e de nenhuma 
influência gozava. · 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE - Isto é conversa, não é discussão. 
O SR. FERRAZ - Eu podia dizer que o nobre ministro nesta 

parte não tinha aquela lógica que todos lhe conhecemos, porque o 
que digo é que apenas dizia aqui qualquer coisa sobre seus projetes 
pela imprensa era logo castigado .. 

Vamos Já: V. Exa; acha que deve ter de renda no ano futuro 
37. ooo:OOOS; supõe também que este ano deve ser de 37. ooo:ooos; · 
creio que não erro, que este é o seu cálculo. Ora, um ano que não 
é dos mais felizes, porque tivemos a guerra, como V. Exa. disse o 
ano passado ... 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Eu disse que a .guerra já 
tinha produzido seus efeitos, que era natural que a receita tomasse 
a sua marcha ascendente. 

O SR. FERRAZ- Aceito, aceito ... Vejam como eu estou, aceito 
tudo; é o que eu mesmo queria. Reconhece-se a marcha ascendente 
da receita. E como se deu esta marcha? Desde 1850 a 1851 sempre 
foi ela ascendente, tanto que ultimamente, além dos saldos que já 
se demonstraram, S. Exa. mesmo concorda que em 1854 a 1855 houve 
uma receita màior do que a orçada na importância de 1 . 600:000$; em 
1855 a 1856 supõe-se que há de haver um excesso de receita superior 
à do ano anterior 1. 505:000$; logo nesse ano de que tratamos deve 
esperar-se que cresça pelo menos na mesma proporção, porque to· 

· das ·as circunstâncias se prestam a isso, e será muito maior de ... 
37.000:000$. Portanto, se atualmente se calcula que a renda deste 
ano deve ser de 37. 000:000$, para o futuro deve ser pelo menos de 
38.500:000$, salvo as circunstâncias extraordinárias não previstas, e 
para· o de 1857 a 1858 de mais de 39.000:000$, dada a mesma razão 
de ascendência ou aumento. Isto é lógico. Demos. porém que seja 
igual à receita do presente ano; isto é, de 37.000:000$ ... 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Eu não posso calcular ... 
O SR. FERRAZ - Então como apresenta o orçam-'énto? O nobre 

ministro já prevê a minha conclusão, que lhe é fatal. Tenha paciência; 
o cálculo que faço não lhe faz mal nem bem, não lhe tira nem mais do 
que o que agora conta; desejo que tenha mais. 
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Sendo a receita de 37.000:000$, orçando a despesa em ..... . 
35.450:000$, teremos uma sobra de 1.550:000$. Ora, a, receita dos 
impostos de importação que vão ser diminuídos importa em .•..•.. 
1.600:000$, logo o deficit será somente de 50:000$, não contado o 
aumento da receita maior de 37.000:000$, que .é presumível. como 
disse, pelo progresso anual da renda· que se.terá ·constantemente ob
servado. 

Ora, ainda vou dar ao nobre rrainistro maiores. meios do. que ele 
supõe que temos para debelar este inimigo de 50:000$, e quais são? 
Tem em suas mãos autorização para reformar a base do imposto do 
selo, de melhorá-la, tem em suas mãos autorização para usar o papel 
selado nas províncias ••• 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Duvido que Jsso. produza 
meis renda. 

O SR. FERRAZ- Tem produzido aqui, como não? 
O SR .. PRESIDENTE DO CONSELHO - A despesa do transporte 

é grande para o interior. 
O SR. FERRAZ.- Senhores, eu não conheço homem mais azado, 

mais idôneo para dirigir repartições públicas do .que o nobre minis
tro: trabalhei com ele em um tribunal, vi seus recursos literários; 
mas tem um defeito muito grande, é não querer acabar com a rotina. 
Pois é o único meio que descobre o usar desse papel grande. para o 
selo, tão difícil para o transporte, e como usaram os nossos.an:tepassa
dos? Porque não usa do meio e processo que empregam. moderna
mente nações mais civilizadas? Eis aqui veja V. Exa .• como ·são as 
coisas, tudo o que depende de mais trabalho, de mais estudo; o nobre 
ministro abandona, segue só a rotina; como .em 1779 os·. nossos .avós 
usaram do papel selado, nós devemos segui-los,. há de ser isso sem
pre assim! São os homens de Targini que querem as coisas sempre 
à Targini. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Parece que' já morre-. •. 

~m. . . 
O SR. FERRAZ- Não falei em Targini senão em relação à rotina. 
Eu queria provar que devia haver um deficit de 50:000$, e ainda 

vou para diante. Apelo para as pessoas entendidas se não o demons
trei pelos cálculos (porque nestas coisas são cálculos, são orçamen
tos que valem); quisera perder o meu lugar se o que digo não é exato. 
Mas vamos por outro lado. 

Eu creio que é um cálculo exagerado aquele pelo q'ual supõe-se 
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que os direitos que se têm de suprimir, conforme o relatório do no
bre ministro, devem produzir o deficit de 1 . 600:000$. Para mim é 
coisa evidente que as tarifas convertendo as taxas ad valorum em 
taxas ·fixas, devem trazer um aumento de receita maior do que se 
calcula. Em segundo lugar, a marcha progressiva do comércio tam
bém é conhecida, e tende a aumentar a renda; V. Exa .• Sr. presidente, 
me perdoará que eu pondere, à vista dos relatórios do nobre ministro 
e das suas tabelas, que· a marcha do movimento _comercial é ·tanta 
que a nossa exportação já anda por 90.000:000$, e a nossa importa
ção tamb-m tem aumentado. Logo pois devemos levar em linha de 
conta esse aumento progressivo. 

E quando, Sr. presidente, houve-se o deficit d~ 50:000$, há tanta 
coisa em que se poderia economizar. . . 50:000$ ·é_ quantia ínfima nos 
cálculos de um orçamento de 37. 000:000$; no fim do ano, havendo 
economia, sustentando-se o equilíbrio entre a receita: e a despesa, 
não havendo desperdício, pode esse deficit desaparecer sem. se.r ne
cessário lançar mão de novas contribuições. 

Portanto, senhores, não posso por modo algum estar de acordo 
com a nobre comissão quando diz que há necessidade indeclinável de 
levantar impostos; estou tão firme nisto, que se o nobre senador-pelo 
Piauí tomass·e a palavra, viria confirmar o que tenho dito. 

Isto é quanto ao deficit futuro. 
Mesmo, senhores, se o nobre ministro lançar mão de algum 

plano de imposiÇões, porque as nossas imposições não estão sob o 
melhor sistema, são injustas, recaem desigualmente sobre a massa 
dos contribuintes, poderíamos, rebaixando alguns direitos, obter maior 
soma de rendimento do que atualmente se obtém. Eu sei que isto é 
trabalho de algum estudo, mas o nobre ministro está rodeado de-pes
soas tão devotadas no seu ministério, que não lhe será isto difíciL 
A seção do conselho de estado, que é tão rica de ilustrações finan
ceiras, os nobres membros do tribunal do tesouro, que tanto se têm 
avantajado nestes últimos tempos no estudo das ciências econômi
cas, quer teórica, quer praticamente, são auxiliares tãp importantes, 
que não poderei jamais supor que o nobre ministro, que tem uma 
energia, uma força tal que, como Moisés tocando na rocha pode fazer 
água, não possa conseguir a execução dessa grande obra, um tão 
bom resultado, -·; 

Agora permita o Senado que eu faça algumas ponderações sobre 
um ponto que me é especial, e que depois possa dar algumas expll-
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cações ao nobre senador pela província de . Pernambuco sobre . algu· 
mas desconfianças que. ele tem acerca da .. gerência.do.banco. : .. ··.: 

O que me é especial, _senhor, é a. questão suscitada-pela impren· 
sa, e esse estigma de hiperbólico .que: me .foi lançado como .uma bula 
de excomunhão partida do vaticano .financeiro. . ... ·· · · . ;.··: . 

Eu sou. representante de. uma província;agrícola,. a Bahia;. a. prin· 
. cipal indústria que ali- há vem .. a ser aJavoura da .cana.·A lavoura .da 
cana acha-se ém um estado ·de · empobrecimentq digno de c- lástima,.· e 
o flagelo· do cólera Jez com que esse .estado mais se .piorasse.· Ora, 
quando ouvi falar no aumento dos direitos de. exportação .que recaem 
direta ou indiretamente sobre a agricultura, não·podia deixar· de tocar 
nesta discussão, ainda que de leve, neste ponto. FHo com consciên· 
cia, .sem intenção de ofender a alguém, .para· defender os interesses 
dos meus. constituintes. Mas só por este fato se lançou sobre mim 
o ridículo, :dizendo-se que eu. era hiperbólico,. era dogmático, e- não 
sei o que mais. • • , . 

· Senhores, não admira que eu seja.:taxado de hiperbólico, porque 
os trabahlos de homens de. grande ilustração e :saber, esse dicioná
rio em que se. acham inseridos artigos de grandes notabilidades fi
nanceiras, econômicas e políticas, como Bastiat;. que tem sido coroa
do de louvores nos dois· países .. mais: ilustrados da Europa; Horace 
Say, que é respeitado; Michel Chevalier, que é tão conhecido~- e. outros 
semelhantes; não admira, digo, porque esse . livro, que atualmente 
ocupa um -lugar nas livrarias de nossos estadistas, já foi taxado por 
um economista de quatro idas com desprezo ou desdém, ou como 

. obra não digna de consideração!.· 
Não admira também, porque o .muito ilustrado senador pela pro· 

víncia do Rio de Janeiro, que .acabou de~ ser. ministro.·da .fazenda, ten
do iniciado a,diminuição dos direitos de exportação com .o· fim de 
anual e· progressivamente ir.·. dando .. cabo . deles· com- a : aspectativa 
muito fundada de saldos que fosse.havendo da nossa -renda> também 
foi estigmatizado como homem . que . não pensa com critério nestas 
coisas, nas seguintes expressões: "Homens de muita imaginação des
cobriram-lhe a v.irtude. maravilhosa, não só de avivar à· exportação, 
como ainda de elevar, no exclusivo. proveito do~ lavradores, o preço 
das vendas, adicionando-lhe o valor. dos direitos. ~ 

Não admira, senhores, porque os objetos mais. caros que nós po
demos ter, também foram anteriormente,. s~não achincalhados, ao . 
menos tratados da maneira que todos se recordam. Para certos ho-
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mens a hipérbole sempre existe conforme a posição em que se acham: 
se hoje não estiveram ligados ao pensamento do nobre presidente do 
conselho, esse imposto havia de ser. combatido com a mesma arma 
do ridículo como foram os impostos de 1843 iniciados ou propostos 
pelo nobr.e senador pelo Piauí quando a necessidade era urgentíssima; 
como o foi a nossa aristocracia da virtude e do talento, que foi :apeli
dada aristocracia de chinelo, como o são todos os objetos mais dignos 
da nossa veneração, quanto mais este homem humilde que não pode 
entrar na ilustre plêiade dos nossos literatos, dos nossos publicistas, 
e muito menos dos nossos financeiros. 

Hipérbole não era dizer-se que a diminuição do imposto foi feita 
com o fim de baixar os preços, porque isto importava ignorância. das 
leis económicas. dessa lei que rege os mercados exteriores? Hipér
bole não é dizer-se em tom de mestre; que os lavradores fiquem des
cansados, que nenhum mal se lhes faz, porque o peso dos impostos 
de exportação· recaem sobre o estrangeiro? Hipérbole não é procla
mar-se à lavoura que o imposto que se quer reviver tende a benefi
ciá-la, porque vai ser consagrado à extirpação das grandes causas que 
tolhem o desenvolvimento de sua riqueza? Sim, não só em tais acer
tos há hipérbole, como alguma coi~a mais ... 

Senhores, não pude, nem jamais poderei deixar passar sem ob
servações essa proposiÇão de que os impostos' de exportação caem 
com todo o seu pese:» sobre. o consumidor estrangeiro; não só porque 
nas atuais circunstâncias em que se acham O$ nossos produtos em 
relação aos de outros países ·mais avantajados que nós na indústria 
agrícola, essa proposição não é verdadeira, como porque envolve uma 
idé!a falsa,. que dada como verdadeira pelo governo pode ser com 
fogo abraçada pelo vulgo ignaro, como .o têm sido outras mais peri
gosas do que essa quando descritas com..brilhantes cores por penas 
hábeis, que se prestaram aos planos da demagogia. Esta idéia é --.,. 
que tal imposto não nos faz mal algum, não nos priva de vantagem al
guma, nem do mais diminuto ceitil, porque recai com todo o seu peso 
sobre o estrangeiro. 

Esta idéia é sobremodo sedutora, e ornada. com as galas de uma 
eloqüência que tanto seduz e cativa pode servir de bandeira a uma 
facção, em ruína de nossa lavoura! Foi por esta razãh que eu disse 
que essa doutrina podia ser desastrosa e fértil em inaifils. E porcerto 
quem não se inclinará, fascinado por tal dou'!:rina, a ac~bar corri todos 
os impostos, convertendo-os em direitos de exportação, que são pa-
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gos, como se proclama, que recaem .sobre o estrangeiro! Como esta 
idéia outras bem perigosas· e anti~sociais com as mesmas galas se 
têm propalado pela imprensa.· Hoje porém é da parte do governo que 
parte esse pensamento! 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -. Deixe isto. para. outra 
ocasião. · · · · · 

O SR. FERRAZ·-. Perdoe-me o Senado,·fui .tratado de uma: ma
neira• injusta· e. desabrida, fui atacàdo pela imprensa sem. ainda ter 
sido ouvido; e não obstante o nobre presidente do conselho pedir que 
reservássemos esta .. discussão para· lugar .competente, eu não tenho 
outro meio. não .hei. de procurar a imprensa, onde se gasta muito: 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um· aparte. 
O SR. FERRAZ - Aqui é· o lugar próprio; desejo que V. Exa. 

me responda, não mande. responder-me pela imprensa. . . · · 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Eu já lhe respondi.aqui, e 

acho que lhe respondi bastante. . 
O SR .. FERRAZ - Quando? ... Perdoe-me V .. Exa., há de tolerar, 

posto que. o seu programa não seja o. da tolerância.... . .·· .. ·:.·. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Mais. que de tolerância. 
O SR. FERRAZ - Não é de conciliação? Digne-se tolerar qUe eu 

diga alguma coisa .•• 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Hoje já não é programa. 

são ates.· 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! ·. 
O SR . FERRAZ - V. Exa. há de perdoar-me, · não .. creia. no . que 

lhe dizem alguns Srs. deputados, porque a época é de eleições; ós 
que. lhe dizem que tudo vai muito bem é porque. não~querem ficar 
debaixo do alfange dos círculos; todos. se qúerem .abrigar à sombra 
do governo, que em último resultado por meio dos círculos torna~se 
o senhor exclusivo das eleições.: .• · 

O SR. PRESIDENTE·~ Peço .ao Sr. senador que prossiga na 
discussão da matéria,. independente· dos apartes. 

O SR. FERRAZ - Sr. presidente, eu respeito muito a V. Exa., 
e o meu silêncio sobre esta observação que acabo de ouvir é a prova 
maior que posso dar da muita consideração, do respeito que·:dedlco 
a V. Exa. 

Digo que não acredito. Permita-me que insista neste ponto, pon
to interessante, que foi tratado aqui. Estou velho, custa-me muito a 
ouvir certas coisas. Senhores, é um engano, eu tenho recebido car-
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tas de homens proeminentes do partido liberal que dizem que estão 
de quarentena em certas províncias. Na. minha província a. quaren
tena exist~. A conciliação podia dar-se, mas o fim do ministério é 
produzir a indiferença em matéria política; chama a alguns· que lhe 
podem prestar sua pena e serviços, a outros de'spreza-os, não porque 
lhes falte merecimento, mas porque não se amalgamam e prestam 
a certos ofícios. Querem ver uma coisa! Apostemos; a eleição de 
senador por S. Paulo mostrará se a conciliação ou a tolerância existe. 
Não, o que há de influir nas eleições são os mesmos elementos que 
existiam, que predominav~m para que fossem feitas à feição do mi
nistério, ~ão as leis que os liberais combatiam e as· autoridades po
liciais,. que continuam ao mesmo pé, essa máquina que o governo e 
seus agentes movem, em conseqüência da qual,· não só as qualifica
ções, ·como as cédulas dos votantes, são sempre feitas e recolhidas 
a seu sabor. O defeito do nosso sistema eleitoral não estava rio pro· 
cesso da eleição secundária, mas sim no da primária; não estava na 
eleição ser feita_por províncias; mas em serem feitas com violên
cià; sob a pressão da autoridade, sob os seus ditames e sem liber
dade. Isto continua. 

. Eu· se pertencesse ao partido liberal,· neste momento diria tam
bém: - Vamos muito bem -; havia procurar não molestar o governo, 
porque se ele se zangar, quem, por exemplo, pode sair deputado pela 
minha província, feitos os círculos, como se quer, a jeito de 'uma ou 
outra pessoa, com o fim de trazer para a deputação uma' falange cer
rada que possa sustentar um colosso, erigir um poder feudal que a 
domine? .: engano, eu faria também a mesma coisa, e qual é o depu
tado que hoje pode livremente deliberar, estando debaixo de uma .tal 
pressão? Nesta época mais que 'nunca o governo ouvirá que tudo vai 
bem .. 

Quando alguns se zangavam porque os liberais de S. Paulo ou 
Minas abraçaram o. programa da conciliação, dizia-lhe eu que não 
tinha razão; o que havia de fazer? Devem aproximar-se o mais possí
vel do governo para poder derrubá-lo . e conquistar o poder, não des
prezar a ocasião que se lhe franqueia, aproveitar todos os meios para 
poder conseguir o poder, e por.meio dele o triunfo de sUas idéias; e 
quando este resultado não possam logo obter;(Í:IIguma coisa alcança
rão, o saírem desse estado de ilitismo político;ein que porventura en
tendiam que estavam por não poderem conseguir os çargos popula-
res e de confiança. <.;, 

84 



i 

Isto, porém, julguei sempre .que se podia dar. em :Minas. e S. 
Paulo; nas outras províncias, porém, .não o esperei, porque os inte-
resses são outros, e podem müito .. ~ . . ... 

·.·.·Fiz ·uma digressão;· a este passo fúi levado pelo .. nobre ministro; 
perdoe-me portanto o;Senado, e.continuarei·namatérlaque discutia, a· 
conven.iência ·do aumento· dos direitos• de exportação. · . •· ... • 

·.Nossos produtos em geral encontram em quase todos· os merca"
dos exteriores concorrentes poderosos, que possuindo as mesmas 
vantagens naturais de. que gozamos; reúnem em seu favor outras. que 
os colocam em melhor posição em presença dos~consi.Jmidores; Con-. 
tam entre.oútras ás seguintes: •eclíÍcação· profissional, que não: temos, 
ou .pelo ·menos ·melhor educação profissionál, :mais capitais;~ e em 
alguns lugares instituições de .crédito~ e socOrros •. pecuniários: do :go- · 
verno; braços, na facilidade.de àdquiri-los,: ou. suprirn.ento de:braços 
fornecidos. pela emigração espontânea: • ou' excitada~. pelo governo;, 
máquinas. instrumentos aperfeiçoados··e·novos processos de indús
tria, estradas, e meiOS de transportes, ern· melhor pé OU• em estado de 
perfeição, modicidade ou total alívio de direitos de exportação. Estes 
benefícios lhes dão superioridade, quer na qualidade dos produtos,-
quer nO seu custo de produção... • :· · .. · ······ ·· · 

A lei dos preços nos .. mercados exteriores é; meus senhores, . a 
da procura e suprimento.· Assim. que, dado ·Um certo consumo na ra
zão de 1 O, .se concorrerem no mercado os produtos, objeto desse con
sumo; na: razão de 12, ou preços. por certo, baixarão. Dada esta baixa 
e suposto que o.seu termo seja.4,.se:o·.custo de produção a.respeito. 
dos nossos gêneros . .for equivalente a 5 e o dos.:nossos concorrentes 
a 3, certo perderemos e nos veremos na· necessidade; se constante 
·for esta :baixa, de abandonarmos o ramo de lavoura •respectivo~ De
mos, porém, que seja o custo· de produção na razão de 3, como o dos 
nossos concorrentes·; gue nós. tenhamos impostos de .exportação na 
razão de 2; e eles não os tenham ou os ·tenham· na. razão de 1 /2• ai rida 
nossa situação será tão infeliz .como a. da primeira hipótese~- Conce
damos que os preços de . 4 vão. a 6,. os· .. nossos concorrentes ·sempre 
realizarão maiores lucros que . nós. 

A.· argumentação· contrária. prescreve. um consumo· necessário, a 
não possibilidade de diminuição desse consumo, como se todos os 
nossos gêneros fossem de· primeira . necessidade, ao mesmo passo 
que a par desta circunstância se dá nos demais países produtores 
posição igual ou inferior à nossa em relação ao. custo de produção, e 
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não possibilidade. de maior soma de produtos desses países. E o 
contrário em geral se dá, e não só isto; como até certo ponto melhor 
qualidade nos produtos, e até sua preferência nos mercados. 

Os processos da indústria tendem constantemente a simplificar
se, o custo de produção tende em todos os países a diminuir, os pre
ços de quase todos os. gêneros, exceto talvez os de primeira neces
sidade, e certos produtos minerais. tendem constantemente a abaixar 
por virtude e força da concorrência que aumenta cada dia, e. neste 
caso, em melhor posição sem dúvida deve estar o país que dada a 
baixa de preços a puder sofrer sem .quebra da indústria, e cujos pro
dutos obtiverém maior procura. t: isto o que devemos desejar, é o 
que não temos. é a posição para a qual devemo-nos preparar. • O au
mento de direitos de exportação tende ao fim contrário. 

Fala-se em alça dos preços· dos nossos produtos; esse fato é 
passageito, e por certo o efeito do aumento do consumo pelo do rebai
xamento dos direitos de importação em quase. todos os países con
sumidores, e escassez de colheita em alguns produtores. 

Se fora devida unicamente ao aumento do consumo, ainda seria 
passageira, porque excitaria a produção, e a ~oncorrência, não . só 
dos atuais, como de novos produtores, a anularia em breve. · 

Senhores, nas circunstâncias em. que se acham os nossos gêne
ros, atento o nosso· atraso nos novos processos de indústria, e em 
melhoramentos ·materiais, e em vias de comu~icação, pode-se dar a 
hipótese de um país produtor partilhar o peso do custo de proc:fução, 
de impostos, e até dos próprios direitos de exportação, por efeito 
dessa concorrência, e da abstenção do consumidor e diminuição do 
consumo. 

Se lançarmo-nos ao exame do estado de alguns ramos de nossa 
indústria, nos convenceremos desta verdade. 

Lavoura de cana. - Os processos são dispendiosos, os braços 
são custosos e raros, os salários portanto altos, as vias de comunica
ções péssimas, o transporte muito dispendioso, os impostos de expor
tação na razão de 8 a 9%. Nos mercados exteriores concorrência de 
produtos similares de melhor qualidade, de menor custo de produção, 
e isentos de direitos de exportação, e gozando de melhores vantagens 
na importação. Por outro lado, produção similár aumentando no pró
prio lugar do consumo, e estendendo favorecida,;pelo desenvolvimento 
e melhoramento d\Js processos da indústria. Neste estado como so-
brecarregá-la de novos impostos? .·~::··. 
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Algodão. - Sua saída entre nós somente tem .lugar quando a 
colheita dos outros países escasseia-se, e os preços .sobem. Digam~o. 
os nobres senadores :do . Maranhão. 

O SR. ANGELO C. MUNIZ-:- !:-verdade~ .. 
· O SR. FERRAZ- Não dada esta circunstância,.esse ,gênero .fica 

entulhando os armazéns, e é por ,esta causa que esse .. ramo .de lndús~ 
tria tem diminuído, ·que de. Minas Novas Já. não recebe .. o Ri.o .de Ja
neiro um só fardo de algodão; porque o custo de transporte quase 
absorve todo o preço .que o produto obtém neste. mercado. 

Poderia ir por .diante neste exame; mas o tempo talvez me falte·. 
para tratar de .outros objetos. 

Aleguei em apoio da minha opinião contra o. aumento· dos: di
reitos. de expor:tação. o exemplo de alguns países que. os. diJi1inuem, 
senão a~ todo. os extingüem. Cabe~me ainda ponderar:,que .não .. só a. 
Inglaterra, a • França,. os Estados Unidos .da América e .·Cuba, • mas 
também nas colônias inglesas e francesas, .no Chile, .na··Aiemanha, na 
Rúss!a; na Espanha; na Sardenha, e no próprio Portugal, tão extenuado 
de forças, este fato se dá. Por toda a parte, exceto. no Haiti, que 
os elevou a 10%. E. nós abandonaremos o exemplo dos povos, civili-
zados para seguirmos o imperador Faustino. I! . . .. 

Disse que tinha em meu apoio .a autoridade dos mestres da ciên
cia, e em resposta se transcreveram alguns trechos de. Mac~Culloch, 
Stuart-Mil! e Ricardo. Esses autores ante.s me ajudam~do·que me são 
contrários, e bate em retirada aquele que deles se socorre. 

Mac-Culloch, depois de escrever o que se publicou~. acrescenta o 
seguinte, que se ocultou: "Se se lançar. mão de. tais direitos (de ex
portação) com o fim meramentefiscal, devem-se limitar aos artigos 
em cuja produ~ão o país mais se avantaja aos outros;. ejamais .. se 
deve ir em se pôr em risco com o seu peso essa superioridade •• A 
exceção destes artigos, os .. direitos de· exportação são·· geralmente 
mais. hostis ao comércio e à indústria do que os direitos ·moderados 
de importação. " Atendei. bem, senhores; e para alívio da importação 
se quer carregar na exportação. 

Stuart-Mil! não pode também socorrer a opinião contrária. Tra
tando dos direitos de exportação, diz em princípio este autor o seguin
te: "Os impostos sobre o comércio exterior são de dois modos:· de 
importação e de exportação. À primeira vista parece que uns e outros 
recaem sobre o consumidor .da mercadoria, q~e os de exportação re
caem inteiramente sobre os estrangeiros, e os. de Importação sobre 

I 
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os nacionais; mas em verdade os efeitos destes impostos são infi
nitamente complexos. Impondo sobre a exportação em certas circuns· 
tãncias podemos obter a vantagem do comércio exterior de um modo 
que nos seja favorável . Em outros podemos obter não só a importân
cia do imposto, mas ainda alguma coisa mais; em:outros somente a 
importância do imposto, e finalmente menos que essa importância. 

Depois de demonstrar as hipóteses em que tais resultados se
podem dar, acrescenta que. é difícil . saber, dada as relações comer
ciais entre dois países, sobre qual deles ao certo. pode recair o peso 
desse imposto, e no entretanto também demonstra em outros luga
res que todo o custo da produção, e o próprio imposto de importação, 
pode recair sobre o país produtor. 

Se pois est~s autores socorrem a alguma das.opiniões que ora se 
combatem, é por certo a que sigo, e essa citação demonstra· que a 
hipérbole está da parte dos que dizem que tal imposto· recai com 

. todo o seu peso sobre o estrangeiro. 
Afirmou-se que a Inglaterra diminuiu ou aboliu os impostos de 

exportação porque tem impostos territoriais, assim Cuba, os· Estados 
Unidos e outros países. Ante tudo, independente do imposto territo
rial, o sistema da Inglaterra, da França, etc., sempre foi este, confor
me se reconhece da sua história financeira. ·cuba é verdade tem o 
dízimo, do. qual somente dois nonos pertencem ao estado, tem certos 
outros impostos .internos como nós temos; mas o que sobre sua la
voura pesa em relação à sua produção, conforme D'Harponville, está 
na razão de 2,8%; e nós, além dos impostos internos, temos direitos 
de exportação na razão de 8 a 15%! 

Se a argumentação tende a demonstrar a necessidade da subs
tituição dos impostos de exportação por impostos internos ou terri
toriais, ela poderia ser procedente. Temos necessidade de criar im
postos internos; dada uma guerra marítima ver-nos-emos muito emba
raçados para sustentar suas despesas; mas o fim é outro, é fazer 
face às despesas que crescem, ou a impostos de importação que se 
diminuem com sacrifícios da lavoura. 

J: um erro dizer-se que a nossa lavoura não paga outra coisa 
que impostos de exportação na razão de 5 por cento. Está sujeita 
a direitos de exportação na razão de 8 a 15 por cento, conforme os 
produtos, a impostos de sisa, meia sisa, selo de,(.herança e legado, 
selo proporcional quanto aos seus títulos de débito e hipoteca, e por 
demais podendo-se afirmar que quase dois terços de nossa popula-
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ção são·agrícolas; não recairá sobre·el_escprinc_ipalmente a mOrisoma 
dos impostos:de consumo?: Certo:que::sim ;.:-,. ·:.·: : .- .' .. : _; ·., ·,·' :':;-•; ... :j:, . ' . . . - . ... " - -'·• ... - . . . - . . 

. E sobre: os 'produtos manufaturados ~não! se· êstende esse· ·imposto? 
Sim; e então. a •nossa: condição :é 'ainda: pior:( :Nossos•,fabricantes~ que 
mal vão ·.alando,. não podem já:hoje':com:.:dificúldades rconcórrerccom 
seus . produtos:' nos:: mereados·-.exteriores;:;:dado·. ·_ocáumento~'dessês di· 
reitos :sua·· condiÇão :será··. pior ~:Tem"seêprocuraéfo·~dar ':saída · nc>~·éxt~~Íôr 
ao: nosso· sabão;~: aos chapéus ·de: nos~a:s'ífábric'ãs;: 'e iép~fque' :c):! élisto 
de produção'; ;"aumentado :pelos direitos; de' •expórtãÇãof' 'é: 'alto, ,cessas 
tentathias'têm3sido'Jiifrutífera5j:':.~ ;:.;. .. ··!::-Jc: .• : .. ~·~"-•::• _:1.<· ~>."::-' ,i,:;'c.:~. 
: ... '·; _Eo,dem·ais; 'som~rite:sohre a 'agricÜJtu~à-:.:éi~vem .. rêc~ir'os''iil,.põstos: 
não "existem' oútras~'irídú.strias·· cjUé.'erfii·nada"êontribuem::pârâ';:a:~'reciú:. 
-ta"da;··Estãdo?::sim~~'existém, e':estão.êomo:qúer:al:íri9aéfas':do:;5ôrrdà 

h d I C" •;:. 1~· ~· -:•-r,,; !"' ;#~''\ ;•,.:•; •'~ •', •:• ;-- ';l • ;• •'; r-,"( • l ...... ; '·~...: ~.lt-.;j 1::'4 'l \..:, '~, "·' 1,. ,.., · 1·; c uva e o sereno. o... · ·· - · · •· ~· · •·· • • -· · •·• · -···' •·• :· .. _··:··'··:-:-:_ -'~- ·- -, ~·-·.---: .. • · 

'· <~É .notável :qüê :quan~o· ;assim' ~~··-:exiJá; essi:Í' i~~-o~1:Ól:'~bbr:'é~a 'ra
voura-para··diminuir impostos_ de consUrrio;•_s·e iJhe':-ál.lmerifem ~ó!Vii-TI
pôstôs2sób.re' á·' hnport:a'Ção · C:te:suas':-:ní'áquinas'.'' lnstrülnentós~'cê· àté 
de' súa'i{semerites é animais' próprios:'p'ârá'ó 'melfloramerlto)aa:s:'!';.aÇ~s·. 
• ~ :: Eu : descühro· 'á .. razão''dó : voss6' 7 próêédiinêíito.:1.~·'aú'~reis"-:receÍta, 
tendes :··riecêssi daéfe- dê dinheiro~ ~·e; pro-curá is:;, o~·~ im'P'!)stós '~de ~mais 
fácil arrecadação·.::- =··.-.·: · · ··- :. -· :.· ·, ·:;.:_:,,·: >;.,;_ ~~ .·::,·.: .:~:::·::ns-;.-'é: :,:,:-._-:: : 

. .. Impondes sõbré a ·lavoi.Jra;··iito:·é:ma:'is·:fádi(''~sfá::maisf'à< rJião; e 
·não- vos lembraiS' desses' :capitalistas•;···dessas·-incfástí-úis qLi~~· ~{olhos 
v·istos·'gánhám anüal'mente·de 15' á'20% ~-'Sois rriUitô''irijústostselino
res; . se 'qúêreis'la'n'çar mão• de: UJTÍ novo' 'sistema'i dê :iinpostds, (riãO' 'é 
'esse o'mero; outro é o caminho. c.,.:--.:: .. , ,.. .. :•_,_.; ·;•:::. ·:~· .:-'s:·::.·. 

· ·. sr-:' presiden'te: já deram 2'hciras ê: eUahídà·ieritlcFde ocupar~mê 
co~ as questões relativas ao banco•.::. Eú :qú'eria.'"póndêràr:=âtgúm'á'coi· 
sa ao meu·nobreeolegá sená.dor:perô)ÃiéPde1iarlêiro'Féiii'é·;é-=:pr~síêlen
te. desse estabelecimento; queria responder.tárrib'em0âô:meu'·1notire 
colega senador pela:~ província • do. Pará;: qoe: Í::o.nioãteu:me.;·~:teste res
peito; queria finalmente -fazer .algumas :considerações~:sobre :·o. que 
disse o··. meu· nobre .colega senador ·pela.,-provínclai·:de_::CPernambt.ico; 
mas todos .eles .estão. ausentes.· , · ,,,_·,,:.- .::;· ..... ,. ·: ;·::·:::·::.·. ::, 

:Eu poderia~dtzer.tanta coisa:sobre a:alça.dos·. juros:·:podàiia' mos
trar que· algutÍs princípios poderão:.ser administráveis; ~mas .. qúe .. o 
banco não podia ·proceder de outra maneira;~:poderia ·fazer .alguns··re· 
paros ·sobre certos princípios· que. nos.- podem levar a mau .. caminho;. 
mas nada disso posso fazer porque já não est_ão present~s os nobres 
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senadores a quem tenho de responder. Permita,. pois, o Senado que 
eu me limi1:e a fazer uma .única observação, só pede grandealcance 
que a opinião do muito ilustrado senador pe.lo Rio de Janeiro pode 
ter sobre os nossos quahes financeiros que tremem de qualquer coi-
sa, e se .julgam. inspirados contra. certas empresas. . . . .. . 

· O nobre senador pareceu querer. motiyar a: alça: dos juros, pelo 
desejo que o .banco tinha de pôr um cravona roda ~as novas. empre
sas .. E.steJim-é inteiramente .alheio à direção do banco; ela·unica
mente se _levou _pelo princípiq. aqui expendido,_do encarecimento do 
capital, ouro ou inoedà,. pela sua saída, e. pelo:,escoamento de. seu 
capital disponíveL O banco .não pode arbitrariamente elevar,, a taxa 
dos .descontos:. nem conservá:iá'mais alta do ·que é, determinado .. pe
la lei que a regula, .que é a do mercado. Ném-ess.e .receio .pode.'ser 
fundado pelos" cálculos apresentados nesta casá~·~- ·. ' . . . . . : 

Eu resumir:ei .o mais possível o que tenf1o de dizer neste ponto, 
porque o Senado está cansado. . . . ..... , · .•. , :. . 

Os cálculos apresentado~ são inteiramente falíveis; o: nosso. mo
vimento comercial não pode ser. calculado somente. em 8~000 libras 
esterlinas, ele importa, abrangendo unicamente,o movimento das al
fândegas e consulados, em 200. 000:000$; e esta quantia, reduzida .à 
moeda britânica: vem a ser muito maior de 8. 000 E .. 

O SR; PRESIDENTE. DO CONSELHO dá um aparte .. 
. . ' . . . .. . . - . •, . 

O SR .. FERRAZ. - J: porque tomou unicamente uma parte do 
movimento comercial, o de importação, que é igual a 72.000:000$000 
pouco mais ou menos; não levou em conta o de. exportação e de bal
deação, o movimento de exportação de produtos nacionais; não. levou 
em conta muitos outros ramos,· 'porque não é possível avaliar o mo-. . ' ' . ' . . . 
vimento. interno do .. nosso comércio .. . . 

. O SR .. PRESIDENTE. DO CONSELHO --:- Por isso mesmo não po-
dia-dizer 8.000 libras. · . . 

. O SR. FERRAZ - Está aqui: será 8 milhões? 
O SR. PRESIDENTE. DO CONSELHO - Não sei~ 
O SR. FERRAZ - Não -podemos por outro lado, comparar com 

o estado da Inglaterra, porque somos um país novo onde os capi
tais frutificam e aumentam de um dia .para outro; onde os lucros são 
maiores. Trarei o exemplo de Cuba: sua populaçãq, é nienor do que 
a nossa, anda por cerca de 90!).000 almas, e entretanto o seu rryovimen
to comercial apresentaria um maior- lucro, o que não podé dar-se. 
Nos Estados Unidos, também como país novo, os capitais frutificam 
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muito e dão grandes lucros. Trago. aqui um apanhamento que fiz,'· 
permita-me o Senado que eu· o leia, porque esta questão tem··· gran-
de alcance em relação aos. nossos qliahera, financeiros:.··.. .· •' .. . 

·"O. rendimento' comercial de Cuba orçou "em 1846'em 107 •rrli-. 
lhões de piastras! : _. · · . ..: · • ·•··•· · · . · ·: :·. ·· :..:: 

Sua produção :está na razão de ·534 fr. ·por· cádá hàbitárite livre·; . 
-·· · A dos Es.téldos Unidos nâ; razão de 387· fr·. .50 'centos por: ''c'ada . 
habitante livre. · · · ·. ·• · · ·. · ... ~ .... :. : .. • ""· ,. :· • é· ·• • •' : 

A Inglaterra· na râzão de 176 fr. por cada habit~mte livre··:· · • 
A de FranÇa na· razão 'de 114 ·fr~ em geral, e' nos;depaf:tilrJ1entos ·· · 

do Norte na de 200 fr. por ·cada habitante." .. . . :: ... ·.··• : · ·" 
Já se:vê pois que nos pafses .novos que"'estãb na~~·~t:ih:diÇÕes do 

Brasil, como Cuba ·e os .Estadbs lJnidos·, os: riapÍtais 'frJtifÍ(:afu: .e dão 
maiores lucros do que rÍos~:dutros •pafses :mai~· aéfÍaiÍtados;<tl''asslm 

- . 1' '· •r•:,'-''··~ v.··~,c .. • .:.-··.>: ••·.·•·•"";'·••'··-.;:; __ ;';\;·_; .. ('•(': :-•; ·.,·',, __ . 

tendem a acumularem:se as rendas"ânuais 'com grande' veloc.idade • 
. E se.·é. natural ·q~e. os capitàÍs•'·d~sse~' •pâíses )iíiai~;:~aiantad~s · 

em' ·civilização, tendendo a e·migrarem 'pah( obterem: maio'res hJcros, 
venham para nós e . para outros Estados como o . nosso;, como 'é . qúe 
lá a renda há de ser tal 'que acu'ma.JJe os' 'capitais' .. mais 'do qué 
entre nós? . · · .· · · · · .. ·. ··.- ·: . ·-··. · .. · :· 

Eu poderia neste ponto Ir mais longe, e mostrar que o cálculo 
ainda falha, porque ·considero o • Rio ·.dê . .Janeiro so.mentê:'contribúindo 
para essas empresas; quando. nôs 'sabe'mos que'. Õs . capÚ:ais dâs pro
víncias·. que5 aqUi. se.· confundem. corri- 'os'c capitais·. da corte: e. que.· em i· 
gram para. este fim, também éolltribuerri para essas:. empresas .... 

Demais, co~ es~á·s tabelas que saern nas folhàs. pcibÚca~ ainda 
eu poderia provar esse :enga~o .do .nobre sênador:; porqua~to,,se~.aca
so se desse 'o fato qúe'se esperá da absorÇão de todo :.0.;,-cap_ital flu~ 
tuante, entãO .já .estávamos· em .. uma -erice. terrfvel •.•. P~rque~:temos 
. empregado . êni capit'âís . fixós riàstés, :ciltim"às ~qÜatro. anos maior. soma 
do que .essa calcÍ.Jiada 'de . 8. 500:-000$. - . . 

Fiz aqui um . cálcul~: donde- resulta que nós nestes qua
tro anos, pouco mais ou . ·menos, temos empregado nessas em
presas 41.750:000$ .. Divididos por quatro anos, dão 10~000:000$· por 
cada ano. ~o.go estava tudo absorvido, achavam o-nos em um· esta
do de penúria: mas é um engano. 

O que temos ainda a empregar não é o que se imagina, porque 
se contam coisas que não se convertém em câ'pitals imobilizados ou 
fixos. l'roduzirei alguns argumentos; e, como. não estou discorren-
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do para o público, até nem . me importa que o taquígrafo os tome 
ou não. . . . . 

Poderemos c_onsiderar como capital fixo. ou imobiliário .. as· entra
das feitas para o banco? Não, são capitais ,de _rotação, .de. roulement, 
como dizem os franceses, capitais flutuantes. Podemos considerar 
como fixos os capitais das companhias, de. segu~o? .. Tanibém ~ão. 
Podemos considerar fixo todo o. capitaL que se emprega nas estra
das de fe~r-o? Ào contrário; parte. desses éápitais é empre~;i'ada nas 
desapropriações; o. capital fixo até o momento da dés~proprÍt:Íção 
torna-se fli.J~uante,. o capital . flutuante vem então a ser igual àquele 
que existia. · · · · 

Poderemos ir adiante. · · · · 
Vamo.s ago,ra por outro lado. Há .sernpr~ Lima tendência nos paí

ses nOVOS para QS Capitais se im.obiJizarérn; O~ emprego '.dos .capi
tais na agricultura em grânde parte é' destinado 'pará esse fim i .entre 
nós há uma muito maior. necessidàde de maior' errlprego. de ca
pitais fixos para a rateação dos _campos e terras, para .apompra de 
máquinas e instrumentos· aperfeiçoados; e pára a Compra. de escra
vos. Ora, essa tendência que ora· existe, existiu por muito tempo, 
e agora é menor,. porque o emprego. de capitais em eséravos. que en
tão absorvia não só a renda anual do lavrador, como a 'suá .renda 
futura, se não desapareceu; muito diminuiu, de sorte q.Üe. o. Ja\Íra_dor 
fica com capitais disponíveis pàra empregá-los no cíÜe quiser; 'e de 
ordinário· não· os torna fixos na lavoura, ·esses capitais·vêm para 
essas empresas; é um fato constante.· · · ·' · · 

Ora, esses capitais empregados assim nos. melhor~mentos ma
teriais também não apresentam esse caráter tão màu em um país 
novo como o nosso, como aprés.enta na Inglaterra :e outros par sés 
pela demasia que tem tomado ás ernpresa's :dê estradas de ferrÔ·~ Eu 
me explico. No nosso país o cústo de pr'oduÇãi:i; é aumentíiido ria ra
zão de 30% pelos gastos de transporte;. o melhoramento' das estra
âas produz uma grande economia nesses gastos; ·e por éonsEÚJÜên
cia haverá possibilidade de :aumentar o capital flutuante. ·· 

Foi isto o que aconteceu na própria Inglaterra, ·quando se esta
beleceram os primeiros caminhos de ferro; houve ··uma economia 
muito grande, o capital tendeu a elevar-se. A demasia é que trouxe o 
mal; mas não mal que não fosse vencido; porque é essencial a essas 
empresas, que tendem a diminuir esses 

0
gástos, .fazer com que sua 

economia aumente a massa de capitais flutuântes, e possa substituir 
esse aumento o vácuo que produz na circulação o emprego de tais 
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capitais. Ora; entre· nós· será possível que ninguém .creia::que.:é uma 
grande vantagem empregar o capital flutuante. em·táis:·rrielhoramen-
~tosT Creio' que não .. · ··· ·· . . . . ·. : .. "' 

· .)!::_,: · Permita· o .•Senado que. ·eu faça. aqui •.um aditamento· .. Quando· cal
culei ôs-41 .-750:0óos:~que- nestes·quatro::anos· se: têm empregado ern 

. emp're·sas; que ;seé:têm .tirado, como',' se: diz, :.·dos .capitáis::flutuaí'ltes, 
. não' rrle; lembrei I desse: OUtrO ·capitaJ;'emprêgâdO. na:; navegaÇão a· ~Va~ 
pOr-:: éritre• o· BrasiJ.:;_e aquele •reino; n_ão me; lembrei déssetcapit~ll.em:-
pregado nos' empréstimos à república. do:·l:Jri.Jguai ;feitos por; p'articu
·lares ·e >pelo· próprio· govern.o; de. sorte que: o ·capitali,:fixo i empregado 
nestes. quatro· a·nos importa em muito-mals .. de;4s.ooo:àoos~:>Asslm 
pois? os princípios •· dos ·nobres senádores nos:levam•a 'crer:qlié 'estaria-

. mos~hoje''em estado::completo de penÚrià, o·:queo não'acol'ltêce .• )::. ,,:_ . 
• · 7'·· ·· ····.oepoisot o .fàtocde serem·os: juros: ínais-~!l:iltós. riÔsr:;países.·movos 
c:-· do :que-':nos c países ·velhos -chàma cos\capitaisi::défora;: :esses; capitais 
· :t'àmbém' 'vêm frutificar <no -nósso país: Isto E: é riàtural, ,e; :é: uma·· razão 
· ·-por: que~·não posso.•·acompanhar;_aqueles: que ·censuramco. banco ;:(Não 

era ·possível que o banco se conservasse cestacióriado; quando ,o,.:ca
pital encarecia~ qi.:ando· o • goverrio: garantia :g% de· 'furos; às: :empresas 

· .. de estradas de ·ferro; -quando·· erri todos :os·pafses ~dar Europa: a~taxa 
do juro •seqevantava> · . . . ·: · < .: : "·''.: . · -: > ·· ~-: · 

Ainda i po·r· outra razão,: senhores, e esta· razão :eu: a:: pondero .es
pacialmente•-ao nobre senador. por Pernambuco,:.inos: paísés··•novos 
os juros sempre sã'o .mais altos;·· e por ·quê?. Porque •o:.capital :rende 
mais~ ':Dou~·um ·exemplo: . . '· ,, .... .; · .,, .:.:c, 

· Em Cuba;: havendo uma extensa circulação de. mqedà'~de prata, 
os juros regulam: de 12 a 25%. e chega até· à 200%:, como ·o afirmam 
diversos.;escritores~- ·. · . :· ··. · . ·::~i[_!.·;:.i:>:.:_~ ':>, .~· :'::: ·:11.:_: 

· .': Na.Califórnia;dá~se 4 e 5 dólares. poi':,rnês1por;cada:-100fdólares: 
· nos Estados: Unidos~cnuncá :o Juro'entre 'partlculâres:,desceu a~menos 
de 12' por cento; que 'é:ataxa.corivencio~at:estabe!ecida·~pelàs;leis:dos 

:Estados·; mas :em 'New: Vork· o juro vai' 'até:;.Ú~>iporccento .:::NaJ FranÇa 
mesmo isso<se •dá. :ora;. num·:país novo :não pode· dar~se;~essa bara
teza de juros. Nós podemos prová~lo á priori e·:à posteriori, ·em.~re
lação ao banco; que este- não podia proéeder::d~~ outro:~ modo: à. priori 
porque antes da ··existência dos bancos â taxa ·do :juro: era mais ele
vada; à posteriori porque, apesar da elevação: dos' jurosr;que ultima
mente teve lugar, a massa dos descontos,sempre·aumentou, de sorte 
que ·sendo em 30 de junho de 1855 ·de 24~ 1·2o:ooos; 'em dezembro:fol 
de 26.54.2:000$, e até 29 de maio último de 26.916:000$, o que mos-
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· tra que a medida não teve por efeito a contração do crédito, e o mes-
mo se deu em França em 1855. · .... 

~ sem dúvida certo que do capital-moeda temos escassez, mas é 
porque as nossas· circunstâncias são especiais. Não . há. emigração 
de moeda, há apenas uma deslocação de um para. outro ponto, e is
so em conseqüência da liquidação de certas transações, como o dis
se o nobre senador. Em certa época só havia uma quantidade de moe
da disponível no banco, depois. aumentou-se na r.azão de 5. 000:000$, 
e um ano depois est;:ivamos no mesmo estado.· Explicará o nobre 
senador isto talvez pelo aumento dessas empresas, .etc.; mas ,não o é 
por certo. Esse fato provém da deslocação de capitais que a praça 
do Rio de Janeiro faz sobre a Bahia, Pernambuco e Sergipe, pagando 
ou compran·do, em certas épocas, gêneros para portos estrangeiros,. 
e para a 'compra desses .gêneros rem~tidos capitais daqui, e:algum 
tempo depois, sendo a. safra ·absorvida. ·p.ela·: exportação •. liquidam~se. 
as .. transações e esse capital volta ao Rio:de·Janeir:o,· aondeJica flu
tuante até ao momento da nova safra, 'em. que ,torna a ·correr.: para. o 
lugar aonde têm. de ser empregado .. · 

Portanto não há essa exportação de capitais para pagamento de 
saldos da importação; não deve haver. esses ·.receios que impõe. o 
dever de contrair o créclito, e que nos deve muito atemorizar; há ape
nas uma deslocação temporária da corte para as províncias. do impé
rio. de capital-moeda,· este não sai para fora do império, e os males . 
inerentes de "sua saída não se devem .recear. · 

Agora também .direi! Sr. presidente, que a importação de metal · 
pelo banco não é um favor, é uma necessidade. O· banco ain_da não 
tem o seu capital realizado em espécie ou em moeda de. ouro, e p_or
tanto tem uma necessidade imperiosa de importar metais,. e ~os im
portará ainda durante muito tempo. Nas províncias. ainda não têm . 
grande circulação as notas das caixas filiais do· banco; "o povo ainda 
não está bem acostumado com elas, como sucede em outros países. 
Aprecia-se muito a moeda· de ouro, e há muita gente_que o guarda co
mo por beleza, como uma teté ia, que gosta de ver. no. canto da sua 
caixa ao ·menos uma bolsinha de ouro. · · 

Tudo isto faz com que haja .mais necessidade de. metal nas pro
víncias do que na corte. Nós já estamos acostumados com o papel, 
e portanto não há tanta necessidade do metal, e menos necessidade 
haverá ainda quando estiver ein uso os. exchequers~ .. -Q·uando os títulos 
do banco forem substituídos em grande parte pelos de crédito par
ticular, o que bem poderá suceder ao futuro com ·a existência de um 
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estabel.ecimento semelhante .. ao .. Ciearing-House .• _,A existência::de, um 
tal . esta~e.l eci m~ryto ,éii~ü~~n.~~. u-~~ 7-9r~n~~ paí:iã. :dessa: .-nec~_ssidade 
de moeda.flutuante,•e.·também de~notas;do banco·;_:, .,:;;;·:1• .. :~;,;<;.<::•:..:, 
< •. ::c··E~9~~-"~-~- L~S -~~~~iaj.::r~j~t~.~~~ :e~i.~ti:~~r)'l:·~·-~ ;i ~por:taÇãQ ,d_e. metais 
P.~r·:·P~~.e ,Ao.. ,~~':J,CP:)s~ro~-'t~l_v~z .p~r!nan~_nte~;J?.()r '!1-'·:'_ito;;tempo,; mesmo 
P,l?~9':'~e''-l)ã~,-~e_l!.l_os::;~i. tt.ci~.:i~~ -~_)(erçí c;:i.O. ;;~~.;: ç~i~as ,.fi! i ais ; :. O.t banc~;..abr:i u 
cr~di.t()s;.~'T.'.:!'e,r.!"!~!ll.~~-~C?. ;~ 1 na. ~~hi~:!R~~a_ ,f.az.~r ... as. s.uas:.ore~,essasi de 
fundos, mas de J~ernambuco.gritaram.,logo. qué .. queriam, levar~lhe.sr~os 

"•'·'·--•;-:- , ...... ,_. ~ _ ...... .._ • ....- ....... ,. .•• ,. -~·--··· .~ ...... ;1 ••••.••• ~..... ' ··-- -' ... 

seu~· .P~P,i!~Is,_._ q~e.:i b_e~ J:>,pdiam::;f~u_tifiq~r~~a ,pr_oví~c_ia" dando::o_s;;aos 
seus .lavradores . e -:industriais . e .. disseram-nos.-.. que., parássemos •: .T.~ 
· .. · •'-'''' ...... •.·''' ••. '"' • ...,I,.,' '~ ·- • ~--•• ·• ,- .• ..,.!;..,.. .. .,.-.--. _,__,..,_,, •.• ··•· .~....... _.,., . .-

n:'P~ P()i~ . g~a~l"!~~c.~~~~~~-i_dacl~ :..d~ l;rt:'l.e.t~i_s,• ,.m~es_mo é,p_o.rque.;: as: not~s 
das caixas- filiais da -Bahia e Pernambuco não podem prestar o.: mes
mo serviço em:todos. os, mercados,;,inter:ior.es da,província. -.. ;-;:; •. _ ·• ·• 
· ··: · À;~ir~{J)pr"'e~ed1P.!õ •. , üm-~oe9cfé'i.à'riie~'-àe ·pedrãs.'.-qüe. :Vá,, dá ~Bahia 

. -,~,-_j;,.~ .:·,_:- .4;.~);..-.o .... t .• A·~ ••. .••. -.• ~.~ .;:;..t-_.,J •• ='~-"-:'i,- .•...•• ~L.r ............ ,.\_ .•••.• ~_..:-......... '-··· 

para Minas.: não quer:- levar notas .da_ caixa filial: da~Bahia. __ prefere . 
rlíêta·l -~---. -c.'3·;;-f·~:::·í'.J~-i ._._o~~::;:::._:;:::·_; _:·;_::-._ .. :;~:~o:;;~>= _-\ . -- _:_ ......... _;-'":;<.:::··; •. -·-;·.::~. · ..... 

,,.--. -u·~ ~sÀ:UsEKAbb.R'r::'õ 'P~Cie~~ie\:t~~:às' ··notàs. par~"óUJ.o'-Pr~t()}' ') :;; 
~'' ·!: Ci'Sff; "FEi:iRA2.:22"-As :riot~~ldá: caixa· filí~hfâ 'Bahiá. nãcí'· são·ain~ 
da ádii,issi~eis'em;o~Hl' P'ré-tô=.' .)·, :;::-:-:· .... ;. ::~.:::·:.:.~. i·:: ;;;;;;:···· 

· ·· ·ur\tf"!sR".nsENA:boFf ~·!VIas Clêveíll"'s'ê;.lo~ á''caixâ''.filial dor·Otiréí 
-- • :,-, -,rr-1 '"""'· • ··' ,..., ....... , "·~- ·• ~ ·•·•,-.,, .•. .,._ ...... ·•_ .·' .•·. --· •"•"' ~~--''.''• ·--~;_-.·• •'''7M' 

Preto'deve trocá~las'. "'._~ .. - ·• · · · • ·' ·=- · .. ·- · ·· ·· -- ,"· · • · ·.· - : ·--·· ''··; 
··: :; rd 1 'SR1?::FERRÂZ3b:~~::-sim;~ ~é ria 0miilfo ·· càrív.,;ní~htà' 'iq'ué .:~las 1 ·~·rr~ 
êCílas~em;'P6rtó'daCià p'àrtê:::-·1\Ílas:~tl-~"='áfn"ifà:· outr~s ''razõe'S· :CiJi3~hos' fei~ 
zem:>precis'a~Sde' 'grànéfes'~màssasCé:fe' '•metals .. : o· ban-CO, .. pdr''exf:impJd; 
sà"'ca'pára9 'à Bâhià CàC.fs êdlas:"'pdrqliE? ó~'ÍJnicc) mêi'ó'':fá~ü· :qÍÍ~. teirri':'HEr 
-- ... r··-• ;,-.,'·f""'~·• ....... _ . ., .. ~ ·"'·---(·..-:·· ·;..--..·-..--~ .. ·:.~-,'"'C'~,.....""'-'"! ••.. ~.~.-., .. ,_,,.-: . • ;;(·~~:'t.;,.--:_-::;~~1''! ~~~-· 

passar"fundos par~l"'lá''é octesouro';'"e as letras-do tesouro sao a 15 
• (1•"" --~ ·.:--:..-,.:.. ....... ~...,-""! .,..,,.~ .• 

dias. Ora; o· negociante que quer transportar o seu. capitarâáqur·pa~ 
ra- a 'Bahia'-'não·:s_e-~sújeitE{•a: uma•i:tal L'cfemÓra; e. por .íssér'àíí~es::lquer 
levar-o'cápltal do .. qúe ii:f letra de':banêô/~po-rqüê 'levando' ó' 1cà"pftâP:Pa~ 
gaJ. apena·s =3fs%~~dêCsegm·o;';'>"·tfue' lh'e"-'é:: mais' b'àràtõ~·aócqlie !assá' . 
espei"éi'"de:::1s dias'iparà <rEfceoef dâ3f:esàúrária''ô' seú 'âliilí'êfró~Ji,A'$1 éa~l 
Xas::.fjJiaislf'deVém <'poJsZ pr~star 'mUÍtêu:f· :sêrviÇc)s', lespeciaJrfleiit~~,,·nê_~l 
te~:-càso~01~·3i~~!·;·--.-.·~._~·:=;.::::- :::D e:Jp r.::~~:·-.-~·:·:::.:t Oto!3~;,;-.;--: ('·;) .:·:~:.::~~:--:r .. ~,;-"i,::: r ~:·.:c·": ~~b (:!_;;; 

Sr. presidente,'·? permita.:me-' álnaa -=v::: EXai: -:que ''fáÇa·ê:âlgumàs 
obser.vações,_para mostr:ar:: ao ~senado;~que não :convém· avi:mtar. ;certas 
idéias~ como;· por: exemplo, a de:.que·~o banco do.:Brasil é:monopólic,:e 
que:se :opõe·::à ;criação :de·: novos; bancos~.·: . :c·: . ·; ; ,J : ... c; :•;\; ·; - :: 

·:o. banco.~:.senhores, não .. se:opõe-:à:•criação :de.:outros·. bancos, .e 
ao contrário tem necessidade de ~intermediários; ma~. a falar•.a ver~ 
dade·, eu também considero que· o governo não deve ser precipitado; 
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a· noss_a· educação 'nesse· .. ramo~'riãci··é :•tão; ~va~tâjada~ quépossamos 
deixar dEf'·ser· muito· caútelciS"os,?-. Se':Nápol(j'ã~':;r 'diziél:;c;ue''a':Frânça 
em seu tempo ainda :não. tinfíailgeiíte aín"éstrada· :pára- à. dir'i3Çãô de. 
bancos, éntre' nos''tamb'ém ,sê-'.aá:;a_ .. faità' ''d,é';p~~s~as 'fía6il itad'à,s3pàra . 
isso ;;.:Não 'duvido· que seja"'mais:.cÕn\j'eriieri'têqüe2::-ô's:)à'gentes,.:interme-' 
diár.ios;-em: vez· de· :serem i pessoãS:;·:se·naõ ;ê.stálielecime'ií'io~~~restem''. 
maiores .garantias-; o càpit~r;;ac;; banêó' fC::irtiliBii'i~E;-rn;~is'(fórr{és'sâ':;sei 
gunda: --firma '_ ga'raritidora_i'Cfo52::~eus~·desi::ont~s~r~fi.r:j~~-õ ~é: úma ''9A:ínéf~ · 
vantagem-:-· o que poréfn :rrú:;~:pãrecé"Cfezárràzoâdti3ePá'feixi~tê'ri'êià •éfés~ · 
sas soei edades sem estatutôs'i 'das' ~quais' Já: 'referi' 'quatrõ:) híi: el:iiüa;.: i{' 
agóra mais duas ;e~ orgân.izáÇão/1uma .em;icachoel~iÍ~iõutrà: fim S~ntô1 

Amaro·-~ ... ; : ::· .· . -·~ ->~: _ · ~-: :_-_ ;· :· :.: ::; ; __ ;,~;;;.'i ~ri .. : ('/r: i :.'· : ·:~:, .-:·i ·.; . .'E · -:-> :~:·· <~ ~ ~.:· :·~·:;~~- ~?:-;.~)·.·:c:> .:; ~~:·~·i-· 
. .. . . . . , -~. ;.; " ;. "-• .. -~ ·,_; c··; .. ~ ~- -.... :-~; ~--·· ·· .. ·;;~ .~: ., .. _-:,.·-~ ·~ ,.~-}.\ ,~.· .: .. ; ;;'~ ~ ;:. r..·~.-:.-~. •:, ,.._ . :··;·"":< 

O SR. PRESIDENTE. 'DO :CONSELHO. '2' e::rá::e·stá 'também' ~ôi.Jtrà'. 
na assembléia :pro'vin~ii:lr· p~'réC::e~'ó:e9ê8m'a: fâi:faíd~a~· êi~"C~mi~"ãô. . . -

... ; - '. _.,; _·; ... ~ ' : .. -- .. :" ··-~~·-~·r-.l,.) (ji"J- ;,:..t::;-.{0~·- 'li~..:~.;.1t. "'o!:f! ..... IU-'"0:-,l.O· ·~1:.t~:·f>l-~ "':.:.· • .-;-:.-.:.::.-

0 SR. FERRAZ - A respeito- da emissão~. permita-:se~me ,dizer. 
• • • • ... ., ol -· • ) • 

algumas .palavras_.,. A ~~llcorr.~nq_i~;; d~!l!"lis_s_ãC?;~~~!!lJÉú~i.c!_aç~tguma· 
muito. pr~j~dici~~·:f.~~ouldos~), :~IJl~~~n~ta. :_do c.~~n-~o :~A~~~!t~ q«?,I!IO:. uma 
moeda pela confiança que há na reali.~ac;_~.c:>,·c!,cLs~u,-;;-~al~rJ-tC?gf»n·~l!~· ~~-
q_u~ira.~ . P~~~nt(): ,~~() ~~v:e.':"Rs ·.·.P.~.r}prmjl_ ~!!I.UJ!l~.<:_cpn_c.C?tr~.flLPara 
que essa confiança deixe de existir, ·porque nos·_~'?;~-~~~~~ -!~~~s.P..:il"!}~_!~or 
fatal .. 1\Aas .ainda chamo _a atenção .elo •. Sr ;: .. p~:esider:':t~:!'do:conselbo pa~ . 

. .-.·. ," '.• .. -· .. ,,~-·· ... -~~ ........... )., ....... \,... .).! .• ._, . -<>······-· .. , .. _ '-' 
ra,. o seguilíte. ·-·Algumas . companhias. ,existem::.:. cujos . estatutos,;;;são.: 
-.... '-: ' ~ ..... ·_, ... ..__., .. :~. -:.:...:~ •·'·· . . :, .. ,:, ... •.:. ~-.,, v~.:::-.· •. ~ • :;:..J ·~4 -.J .:..;v...JJ. • ..,'-1 ,,_,..,. ___ ,~_ 

apr~q~a,d?S--R()r. gove:rn_os • ~~tr~ng~}~o~.~:~~~~C?P.er:~~-i~~pijbai~~!'Bê~qc,C?m:s. 
panf:lias ~xistem. mesmo~ cujos . estatutos~ s~o 7apr_ovadoscpe_lo .. ·.go'!~r:::: 
. - ... .:·. • .. ,: .. ·~ 1 '- ~ .. ' ... ··~-· '• ·'·' · .. · •..--~.; J ·V'-, ~ ...... ~ ......... - • •-' ,,.,,,~~ ·.:J ._..~...:, #<J- -•-

no brasileiro, e. que operam antes~de .. estar:, realizado; o'"c.apital;,par:a: 
•. ·. -_ •.. , •.• ' ...... -·~-~- . ~·-..1··-"-:·-""~·- ,_.R' ...... ..J • ..., ... l ":"V-•-..Jo. ..... ,,""~ 

tsso,,n~cessar_to . _,,::~.··-... - . .. ·.•. ,,.; ·.:-. ; .. --,· . ..;-:.;·,...-"-'':,,-,,_..:.;<:' '''··'··~'' 
., ~·~·.-'~J.'-· 1 . r· . ... . ..... -.... _ _,,,: ........ :---' ..• -.-.~ 1 ... ~-i' ·~·~~ .. ·-·;:_·;·'-"tr ~ ~~:-.·~...,_,. -~ ....-

. . . Chamare L ainda. a. atenÇão:._do_iSr,:.:, p_ré~idel)te,;do2_consel_hoi3Par:a ,a 
oecéssidà.de.: Cfe .. embaraÇareJ11-se. e:ssas ·subscriÇões ·JeitaS:"Jem ç;nOSS_a: ·-··· ..................... ~-~ ....... •·•'· ... ·-.., ,---·-··--··-· ~ ·- ... -. '; .. - ·-- .. ~ 

prâça pelos·. estrangeiros;., ess~_s; s~ub:scriçÇie_s, :;P._Or.:,LexempJ.o t:~f3i.tas~ P.f3~: 
' - - . .. ,· ... ..... '•" .. .. .. -- ~ ' - ' ,_ . . ..... 

lo_s;, P.9r:tl!9U~ses: aqu.~ r:esid_ei'l!~s. :P.at~. estr~9.as ~,de0fe.r.:r:o.~e. ·iou.:tr~S~IJ;l~~ . 
lhpr_af!l_f?nt.os .do se_u país_ .. ,~Qis,;;!JáLde Pr.Qi.!li~s.f3.t:~9~br_as_i_l_ei.roJ;a.'': cr_i_a~ 
ção de novas empresas, ao mesmo tempó ·que·-"os -estrangeiro~âbr:em· 
aqui • subscrições _para: as empr:e.sas d_or.seu,_paí~? .e:;;;, b!~;·;:;;-:c; • -;8 

:. · ,. ,E~. senhores, já tenho acôns'élhàdo·.a. algu'mas péssoà§Í~q'úêsvão 
estabeiecer. em ·Montevidéu _.a :matr:iz de seus:~~estabe.reciínentos.~~:e 
que tenham aqui casas filiais;::.:porque ~-com .ã$,::filiâis /eles: ·poderão 
com a: mesma facilidade e com:as·mesmas regalias. qÚe' as~. nossas 
leis concedem aos estabelecimentos:nacionais.· ,,. :. : ,, 

Sr .. presidente, eu ainda .tinha .tanto que,dizer, tanto .que,·consi-
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derarf mas hoje já não é possível: antes devo pedir ao Senado que 
me· desculpe o tempo que lhe tenho tomado. 

Novamente· protesto que as reflexões que fiz .sobre o discurso 
dô honrado e 'muitÓ ilustrado senador pela província do 'Alo de' Ja- _ 
neiro não tem por fim diminuir 'Ó grau de' InflUência que suas pala
vras possarn ter: creio que discorreu muito bem,. de uma maneira · 
muito :lúcida; e que justificou exuberantemente· o· J;rocedlmento do • 
banco>< ··· · · · · · •· · · ··· · 

< Não· posso justificar esse estabelecimento quanto à outl'a par- ·· 
tê ·em ·que :foi acusado :pelo · nobre::senador J)Or~·Pernambuco, porque 
me falta tempo>·-:··~ - - · · · -- -··- · ~ · -· · · ··-·- · 

P~ç~j)~i.~.: ~ó,-Jf;.en_ad_o. que: seJa,: Indulgente-; para comigo, ;me des- . 
culpe de··ter ·ocupado a· sua atenÇão por tanto tempo: e não posso 
sentar-me 'S'erri ainda ·agr'ade'c'er a'< bondade dos . rneüs colegas que 
atéJeSte;'momento~·Crne•racompànharam·.·,·:' ··.'r. ·' ' . .. , 
::ó·-Dada·•a hé)rã::.ficou:àdiada•.;aidlscussãõ •. > ~ ". < · ·· . " 

.... O SR.·· PÀESIDENTE deu para â ordem do dia a mesma '-de hoje~ 
Levoutou-se a sessão às 2 horas e 3/4. · 

.. . 
·-· -~::.t-:..:.-~~:.~.· ·~.::>:.~i~;'!':· .. :-:·--~· ,:_ ~-·,_:·: -·. . '~-· .. ·-' :., 

.. '~-· ' :~.:' ',._ 

' , __ . . . 

,. , .. 
. ~ .. r. . . •. 

. ' ·-~· " ;. ( '• ... ' ...... -·~ ' 

-. . . . . ~ ' -~ ' 

fl't': .--. , ...... " 

. ' -· .· 

. ~ _;'· . ; . ' ,. ' . . .-. 
" I '~. J ' > 

••• ,l " 

'·.· ·:· .: 

·.·-

:·· . 

. ' ' 
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SESSAO EM 4 DE JUNHO DE 185&'' -

Presidência do Sr. Manoel lgnacio Cavalcantí de Lacerda··.· 
... : ::·:..' .:.' ;~·. .. ,·, :.· '.' 

,. - '-~ '~ 
' . ; .... ~--

SUMARIO.- Ordem ·do dia:-. Resposta:à· fala do.-tro~: 
no. Discurso dos Srs. ·visconde de :AibuquêrqÚe é barão de . 
Pindaré. ::·~:>~-. . .. 

. ~. ' -
•'··'' 

. ÀS 11 horas . da manhã, depois de feita a chamada, abriu-se a 
sessão~ estando presentes 31 Srs. senadores. 

Lida a ata da anterior, foi provada·. 
O SR. 1.0·SECRETARIO deu conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro da justiça, remetendo a có'pia da 
tabela das distâncias entre os diversos municípios e. paróquias· da 
província. do Maranhão. -A quem fez a requisição. 

Outro do 1.0-secretário da câmara dos deputados,. participando 
que a mesma adotou, e dirigiu à sanção, a resolução que permite à 
Irmandade do Santíssimo . Sacramento da freguesia . da· Candelária, 

· ê. administração dos lázaros, dispor da. casa. da Rua . da Alfândega 
. n.o 9, que lhes ·foi legàda pelo, ·comendador Antônio ·Ferreira da 

Rocha. - Ficou o Senado Inteirado ... 
Outro do mesmo 1.0 ·Secretárlo, ·acompanhando a seguinte propo

sição: 
"A assembléia geral legislativa resolve:. · 
"Art. único. ~ autorizado o governo pará conceder. ao juiz de. di

reito Carlos Antônio de Bulhões Ribeiro lide:;nça com todos os seus -. 
vencimentos por espaço de um ano, para tratar de sua saúde onde 
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lhe convier; derrogadas para': este efeito somi:mte :as' leis':·em:'con· 
trário .. · : :.. .. ·, :.·~~~.: .. ·: .::... ·:.: .. : :.::.:.< 

:. · :. ,N Pàço. da câmara dos deputados, .. em;3 .. de·junho:de:18S~. -~•-VIs
conde de Baependi, presidente - Francisco· de·· Paula .Cindido, :.1.0·' 
secretário~b JoãoiWilkens:de.Mattos,.2.;,~secretárlo:~: : .. : .. . ::,:•·;: ... 

;- A::ii!Jp~iJ:"ir ,i::'não :estando;·~ ~··:J ~;_ ::~ .: ·' . ,; : :,.r · . :'.;; ,·.· ·'.•• .. : .· -::: ., ~" . - :· :.· :·;:: : . 
. . ~·Outro~:tdo,ipresidente;:.e 1.0~secretárlo•=-da~ assembléia ::provincial: 
de Santa Catarir:rà, r.êmetendo :oS.; projetas {de i.lei'i:da. mesma>assem.;·· 
bléia ~sob.: ós (n.os; "1:{ e 14,:·aos j quais >o ·presidente· .. da: provínclà ne-· .. 
gou: a.·sarição; . .a. fim :de: que a. assembléia·geraJ.: decida se· eles devem 
ou·não sér:·sancionàdos·· .. '. . . . ·": .. :.~ ..... :. -~ ' .. ·. .. . ........ · . 
·· ' À:.~orrilssãô· de ass~-~~Í~ia~ ;~r~~lnriÍai~:, .. ·,: ·.· ... ·,. :::.· : ___ ;_i~.: -~-....... ;::•. :,.: · .. ·. 

· .: .. ; ...:0. :SRSiDANTAS.~.:.:::.:.·: Sr;iipresidente, :::vou c.:•mândar.'>à: mesa·,.u·m::.; r&-. 
querimento: pedindo':/ao . governo! que; faça] remeter,•cóplá':::·Cio~féte~reto . 
peto:, qual,•se;·~concedeu "ao~ Dr .. :~Felipe; lopes.""Neto~:autorizaÇão·;para 
incorpóiar .. :uma ;cómpanh'ia; com ··o'Lfim;~cre:,·estábelecer::-no~;porto';:_da. 
ciaàde{Cio '•Recife ··um,·.: estaleiro·J.patente:tmédíàritê ::Uín :·prlvil.églo :·ex;;' 
clusivó.' <." · > · .. · · . · · · · · · . :· . . :.. · . : · .. · ,.,,:;> .. , · :: ::-:: • :::._:: :: .· 
··~·;L·Na:~câriiara.:d~s·Srs. deputados .. ·fot·.aprovado.:úmi:privltéglo~·igual~. · 
nias ·p·or: ·não· aparecer"'.cópi'a<;do.:decreto ::que ··o·. :governo;~·para: ali 

T.. 0 .. ~. ~..... • ~ - • .. I' ' * ' • 0 C •• - .... ' O 

remeteu··a:~este. respe1to :nao~:se,tomou;.conhecimentó'ldlsto.: ... :. .... .. 
r>:f;. uivnsfi~SSENADOR -:~A~resoluÇão ·Já! .vetoipara1Ôr'-Sehado>. · ..• , :•. :_.··. 

· ~-... o·'SR;:· DANTAs··.:.:....:.:Pois então·'é preciso que nos''seÍa tàmbém . 
•remetlda·hêópiaci desse: ,decreto;i; pára· qúe r:a :=;c_omlssão·:;(Jc)"sSénado -
ténhá; del~·êontlecitrie'nté:ilslsto':·:que <eu·, peço ao·is~nadc{~é:::dê:·.grande .. 
impê:)rtânciâ:'v'ê''fazeiido ·este . requerimento,· resenio~me ''pàrá em:'.oca-

. Sião ·~opOrtllrià1oféiecer::algumas. consldêraÇões>a·~e~te: respéfto;::· . . 
.. : ·.: : :Fo Í~'ap'o)adô?,'e) aprovado: :Ó :.seguInte ' reqUerimentÔ :) ::Í :;;. ::. ; '- :~- :, : ':. ·~·· 

• · · N Réquêlro:.·:qué "sé ·peÇa~ ao: :governo1ccópià·~ê:lo âiecf;etoS·d~ ~22.· ·d~. · 
novembrê/éc:fà, 1-SS•tt;néúqual.:'·se•:concedeu: ao:::l:ir:-! Fel_lp.pe :Lopes .·,Nétto · .. 
autor.izâÇãÔ'1 pârá:·· i,hcorporar,:,uma icÔmpanhia·;;.cÔm ;·oi:.flm 'dê .. ·a~tabele~ . 
cer: nob'pôr.to:·~da• (cidade ·,dó·· Rêcife.·';de •. :PernambiJêo,.Lim ''estaleiro: :pa· .. 
tente ;;mediante~ priVilégio; exclusivo•· por tempo:. de· .. ,éfez •',anos;::.:e 'as 
deinàis :coiídições;;(anexas: ao: referido .. decrêto~·,·Paçà· do•Senado, .. 4 · 
de juriho ··de 1856. ·-:- Dantas~· " .. ; , · · . ·: 

'•' " .. . '. ' ., .. ~ ,~· . ,. ' ' 

:,' ... · ·.ORDEM DO DIA. 
..: ' .. ~ ..... · ' 

Co-nti~~ou·~ úÍtima dis~ussão, adr~Cia peta hor.a'na última sessão, 
.do prÕjeto. de resposta .à ~ala. do trono ... ' 
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -. Sr~·: presidente,:,pre
tendo dizer pouco, pretendo não fazer outra cousa mais do:• que· 
concluir o· discurso que não pôde .. ser acabado. quandC?.· .falei •:sobre 
esta. matéria. · : : · .=.. : • : •. :-·:. ~. ::;':.: '" :- . : ..• :: •. 

Tinha eu dito,_ senhores, que na :.resposta ,:oferecida:; pela~ co~ 
missão havia algumas frases que certamente~poderlam;-dispensar-se, 
que achava um .Pouco excessivas,·: ainda que: ;eu não· duvldasseCpres
tar alguma. consideração à administração,;atuab .' : . : ~ :, :;: r::.:.: ,~;n;~·::; ·.) :~ 

Estas frases confrontam-se .em:· diversas partes·· do ;:projeto, po
rém essencialmente no. período . que· diz: , "da·.; esclarecida ;administra
ção e economia do gove·rno de V. M. lmperialo:confiai o:país:oque:~este 
lisonjeiro estado das nossas :finanças tornar~se-á cada':;vez.-1 mais sa
tisfatório. ~·.A outra· parte .. é·.a. que diz ·assim: ~~Convenêrdo"rdâ ·(dupla 
necessidade. de . reduzir alguns dir_eitos ·o das alfândegas; e1rpr.evenir: 
o desequilíbrio da. receita .. :que :a ··nova, ·pauta ._possa.,_caus~~~:-e.l,!lbora 
temporariamente,·o Senado assegura a v~ M~·; Imperial,. que; aced~~á·de·. 
bom grado as medidas·· indispensáveis: ·para:: um:" fini:~:tão. ,yantàJ9s·o 

·.como indeclinável. • : .. ::::vi:~~: 1 ::; 
Tenho muitas dúvidas,· Sr .. presidente;: 'que· este :lisonjerro :esta_do, 

de finanças se torne cada -vez·mais·::satisfatório: :'·.~-~::·= o~í: :oq :~·.:-;m 
Uma· das:crazões que mais: me, levam::a .essas: •. dúvidas; é·~o..:em• 

baraço que·.porventura·-tenha de. n'os:causar -à-~estadoê:':dolrBáric'o do 
Brasil. · . - ~ .... __ -....... . ~: .. ::.~---:::;, :~·-·.::-~-~ -----~ ::,;_. .. ~.-·>:~~·:\-::! . .. :1:;2 O 

Esse. banco·, que na minha opinião fez..,rriales ao:· paíspame·áça;nos 
ainda de.muito maiores, e chamo a atenção:-do:go:verno:::pa'ra~preve;:-
nl--los. ' · .~' · .... : · · .. ~ ··- -~~ ..... .~:-'- ... ·r"!"'. r.-:r~,#"':~--:·~-,_,r..- ... " · 

., ~·•· ...-~·· -..•I.J.~J.~~.:,.._.Ifow'..,., Jl\..0..,4Jo{,f/'.~•'J'..J"·•~-' '-''1 

O banco, Sr.: presidente, . não satisfaz;ias·;necessidades::\de cêlr
culação. Parece~me que a-primeira necessidade~da:clrcúlaÇão>éla-=esta
bilidade dela, e o'. banco, .na·minha.opinião~::·::c .. :. •;'_ ;::.wp.:-:P."'Í~.l:P'-" :::; "· ... :. 

. O nobre senador. pelo. Rio ·de ··Janeiro;. presiderife>dó• barico; ·-ln~ 
formou .. à casa do que tem· ocorrido .depois· da·~ sua··:adminlstração; .. e 
informou com· aquela. lealdade que .é: dó caráter~ i::lo :.;Jiobrecsenador.~ 
Ora, eu receio que continue no banco .. tudo. aquilo:'que: -tem~:ocorrldo 
no tempo da administração do nobre senador no .banco;:'e: receio :que 
essas circunstâncias se agravam. .. . .... ---.<.::<.-·r·;,:,,,.· 

Para o banco sustentar o seu crédito, tem necessidade de reali
zar o valor das suas notas. Para realizar .em metais as suas notas, 
cumpre ter, na forma da ·lei das suas instituições-;,'!.um fundo metá
lico. Este fundo metálico tende e tem tendido constànteme.rité a dlmi-

, ' :. J 

nu ir. Eu acho .isto natural, não por nenhum err~, por nenhuma falta, 
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.-~ .. ~.. . . ~-·~-

· mas.,P._orqu~::quem •. está. no ,e·rasibdeve'""'er:;que .:a._pr:oduç.ão, pJ:esente-
........ • • . .,/..._ ._.. t ...... &,....' .... ....,.._,. r-I ·- ·- · . ._,4,. .._, ,,J • • ~.. ..., ._. _ ,:..' .. "•,: • • 1. ,,>:t.., .._ ··1 .. . • ·~- , • .I •. •-• ··• . .,, -•.o<!. "' "·""·-··-• • .• 

mente diminui; tem diminuído e não.pode deixar.~.e~dim'll~~r.,-A.:JrnP()r,· 
:t~9ã() tC?~.~tH:tu.~-JI::m~~r.na; . e. ,_é, n~tL!x_al :·: q 1.:1~ ~~, :.au.J'!I~n,te, : f3 :.c()mq .,é que 

. 1~~".~.f!!C?S:~~e ·:~ont.r.~J,~.I.a_l)ça_r,.,~ Jmp_q~açií.o?, Quais. ,s~~ ;.os.: ~al()r.es 1.que 
:..t~_i:n.()s ~P..l:!_ra) · ~ss_e; :firil,; ,_c9m.o. -:havf3.rnos ~.~.e. ;pagár. os1 gêner,àsJ Ique;.:nos 
, f.Q,·r:~ríl~!oiP~r:t.adº~-~ . ~:L: . .-:··~· · :~·· .. :~~~1~:.ó :;·ó -~; ;:~ -~~ -; __ ; ·,)<~ ··~~<·~->-:- . ~:;; ~J ~::·:.:, ~~:, ~ ··: ~-:-:~~c~o 

· ::;.-~ · .. G-l!lc;ordo :e":i.,qu_e :a;pr:odução;::do• ca~é .não:::tem; diminufdo,.:mas 
· .. ;-poder::s_e-á:)neg_ari;que, ·t.em .. ,•dimil'luído.;.a)·,do~~·aÇúcar?.í Pod~r~seá:.:negar 

que a: ,xista:·:do;.pi;eçó;::: PPr: que ,;,.todos,o.nós:,·pagamos:t. o:;açúcar.;:c não:. [é 
.Prov.áyel :;,que.· .. esse~ ;,produto;, seja~: pastante ~:·para: ,exportação ?:::sTodos 

~ .os·,gên.ero_s_;:.qu~.;tinham .. de~_aumentar<a:~pr:odução:;e,;a,.exportação;;'de
.. sapa~e~e_m: -:.o<artoz, ·· o;:;;al_godã()~:,sem;·,dúvida;,_alguma ;~têm<dimfnurcio 
.:séi;t~i.velm~~:~te; :d.e1 p~odu.ção:~ J),,,café::.é·.:o~únicoj gênero::.que<!·se:; pode 
dizer) qu'e não'· terri,·.sÔr.fido'"\éssandimim.iié;ão;~ E).parar.;acudir: r:às neces
sidades da'~exportação que meios •teremos? ~ .muitO:iode:;supor. que 
OS ,:::nletais3jte_ndam}:;ai:~aumentar;S ,a ~.derrianda:cdOS! metais <.há r; de: c Ser 

. ,considerá~el,· e,\essaOid~r:na~da.~;dos ;metais. ,há,de.tr:azer~ absolu_tamen
te. ~uí:ria ç·al,te_ração; ~.nas ,relações: cambiais.: .entre:- o ::Brasil :o e :::Londres. 
Receio múito, Sr; presidente, .que. o· nosso .• :câmbio~·rpossa,wlr :a .:cbai
.xar;dê .26,::1/2·'a~2.~·.:::te·:no·:dia .,em. que. ele,. chegar..:a.;:este:·:ponto~.:estou 
persÚ~tdido'' qué~· tôdós aqueles. que .. tiverem•·1de5!remeter;~camblals 
j~ara.,loodres caiam, é com :razão ,.sobre:: os:: metais; · e~os.,metals: <hão -de 
desapâre_ceb';e~:O.~ banco. será~ obrigadO c a _parar.' as ~SUaS tr~!ISaÇÕes~·. r: 

. ; ~.l'ode~se. ;dizer:;· que~, se ::este inci.dente: fosse; .. momentârieõ, .. ·elevan
do ·o banco à taxa dos Juros diminuiria .o desconto:;~(conservar;ia .. :as 
suas resenlas: · Mas o ·banco_ quando; vir· que;·as. suas motas ;começam 
a·_.êafiÚi~;·;e< qUe :esgotam.:.os:~dois .terços :de •.'.seu;;.fundo·:.capital, zo que 

.. é.· muito i,é:h(l cr:er,:.,. poderá :.;con!inuar:,;:no •.• casor;~e'"j necessidades:; cam
. biais,: e:~·conser;.var.:;.os.~.seus_,,metais?.~Certamente:,não,; e :então~· o, banco 

não pod.er;á:con:tinuar i: realizar.~;as suas::.notas. quandocse·.1acabar o 
. seu, .fi.i"r1dó:::metálico:. ::E .:não.·:,seráÚstÓ; .uma ::calamidade:: .terr:rv.el·?~ .. 
. ·: · ·••· .. ;Ainda;. há JTiais,;,senhor:es .•. ; Todas. ~as; :Indústrias,.:. confiandor:;.nuJ!I 

. estabelecimento de;crédito;;desta. or:demí têm>compr:ometido;.os:. seus 

. interesses., A. maior. parte r.tem,promo.v.ido: .o. aumento::dos' .. seus; .esta
.lecimentos, · .tern :arriscado.- .o t.seu crédito, na espectativ~ de ·que· po
derão sernpre ·haver meios :;.de:. obter ::crédito; no. banco •. • .... 

... No· momento: porém .dessas. necessidades .do banco, quando: ele 
for obrigado a suspender ,os ~eus .. descontos, o que: acontecerá? Um 
estremecimento geral na .. praça; todos, os capitais ficarão descon
fiados e os indivíduos comprometidos em qualquer ramo de lnçlús· 

·:·--:. 
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tria, faltos de crédito, serão obrigados a entregar-se â seus:êredorés, 
e· a fazer bancarrota. . · · ·· · '·:' < ·· · : · · · · · ·· 

Não é minha intenção, Sr. presidente, vir aqui fazer· prógnósticos 
fatais; julgo porém que é de meu dever despertar o governo'"do 
meu país, a fim de .. que tome alguma providência para o qúe · pósSá 
ocorrer, porque isso poderá não ocorrer hoje,· poderá:···neste· ·mês, 
nem nestes dois meses, mas poderá: ocorrer daqui a seis; "oito, dez 
meses, daqui a um ano ou mais, e eu chamo a atenÇão· do governo, 
dos representantes. da naçã_o, sobre o· perigo. que·· nos ameaÇa. 

Senhores, nós tivemos e ainda temos .a calamidade do· cólera, 
que tem feito e ainda faz estragos terríveis, mas ainda não sentimos 
toda a força desses estragos; a produção ·do ano .:que :vem é que 
há de ressen~ir-se deles. O que estava plantado~ mais ou menos ·se 
colhe, mais o que não se plantou não se colherá. · · ' 

(Há um aparte.) . . 
Sim, a minha província ainda sofre consideravelmente; . perto de 

60 engenhos ficaràm aniquilados, esses proprietários· forall) vítimas 
não só dos lucros cessantes como dos danos emergentes;: perderam 
muitos braços, muita escravatura. · ·· ··' ·· 

Mas continuemos nos perigos de que nos ameâÇa e· essê grande 
estabelecimento de crédito. - · · 

Porventura, senhores, será só o cólera que nos persegue? Já 
não estamos ameaçados da febre amarela? E é só ·a febre amarela 
e a cólera-morbus? Não temos outra febre,. outra cólera;. o, interesse 
sórdido dos negreiros? 

O SR. DANTAS- E a moeda falsa.. • · · 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não sei se apreensões . 

lúgubres me preocupam; mas são desgraçadas as notícias que tenho 
acerca do que se desenvolve para a restauração do futuro :tráfico ... 

· O SR. DANT AS - Apoiado, o governo há de· saber disso.· 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - :Estou . certo de· que o 

governo há de ter necessidades, há de ter embaraços consideráveis, 
embaraços que não hão de ser talvez inferiores aos males do cólera. 

Não estamos em um Jeito de rosas, senhores. O câmbio pode:bai
xar; no dia em que isto acontecer o banco não terá metais nos seus 
cofres, paralisarão as ind(!strias. Esse estabelecimento; foi mal con
cebido; cumpre que ele seja auxiliado; e ~e digo isto, Sr. presidente, 
eu que não votei pela sua criação, eu que o desaprovei, é porque 
grande calamidE:de será se ele desaparecer. '-:i~. 

Sr. presidente, não foi somente esse o defeito d!3 tais medidas 
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ecoriômlcas. ou financeiras. O :banco, senhores,.- como está montado, 
não pode servir de auxflio à indústria geral~ quer comercial~ quer 
fabril, ·quer agrícola . · · - - ··· · 

· Não pode ser.: favorável à Indústria comercial,· porque· 'éstà ln
dústl"ia,. Sr. presidente, não é o, .Jnteresse:de ·meJa:•·dúzla'de':indlvr-. 

-duos, cuja conveniência· con~iste::.em--aumentar.;capitais :em :suas 
. caixas~ Não faÇo:· esta Injustiça ao· comércio; ' mas;:: pela:, maneira . 
por que o banco está montado;. não é: preciso haver:- convênio:• é·' na
tural que ·aqueles cujas firmas são aceitas no banco sejam os se-
nhores dos capitais :desse . estabelecimento,. e' impo'nham: ao: fabri
. cante, ao lavr~dor,: ao ·negociante de' pequeno trato• o ·preço· do·jüro 
do capital de que necessitam~ (Apoiados.)' .. ·Não,··senhores, ·o :banco, 
como está estabelecido,· não foi: pal"a proteger· o .éomérclo, :foi-. para. 
o monopólio ·dos capitalistas.··· - :. · •. . :. · ·' · · .... · · · . : · ·· ··· · · 
_ ... :.::.Em.que :protege o .. banco. a ·indústria-fabril? Porventurá o fabri
cante é que tira dinheiro do banco?· ·Não i senhores~ precisa ·da firma 
do capitalista,.da .fir.ma do homem~ protegido, e há de pagar juros à 
discrição .e. vontade desse homem. · 

Não .falarei dos lavradores; Sr. presidente, que são os párias 
do Brasil, que são tratados como a •raça ·de párias ! · · ·· 

o-sR·;- BARÃO DE PINDARJ:- Nascer, sofrer e morrer é a sorte 
deles. · · · ·· · · · - • : : ·· 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- ,.:__ Quem ainda não ·viu 
um pobre lavrador em casa de um çapitalista?· Qu·e·m não ·viu o·'- es
cárnio. com que é tratado? Quem não· viu o domínio,·o senhorio que 
exerce o capitalista sobre o· pobre· lavrador? · · · ·- : 

Mas, senhores, dizia eu; não hoje, mas, ·há muito· ·tempo rio par
. lamento: • Senhores, dinheiro, capitais, não· nos faltam, o que nos 
falta é: juízo. • · ·· · ·· · · · · · · 

O SR. DANTAS dá um aparte. - - ~ · · · . . -.. . -· · 
. O ··SR.· VISCONDE DE ALBUQUERQUE ,.:__ Não sei·· se o -tenho. 

Vou ·.demonstrar a minha proposição, vou· provar qüe< 'não falta · di-
nheiro ao Brasit. · · · · · 

Senhores, suponho que .não· me contestarão o··provél"bio ·portu
guês,. que também é. francêS· e :de 'todas as nações: ·ouro é O que 
ouro vale. Se eu mostrar que no Brasil a fortuna ·particular vale 
alguma cousa; mostrarei que a fortuna ·particular é ouro.· 

Não quero falar da fortuna nacional falarei somente da fortuna 
individual. Vou provar com cifras em como .temos uma grande _for
tuna, muito. riqueza, e que não temos ;n~~hum jurz~. ou que temos 

' ' ' . 
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muito pouco, porque para se· ter esta fortuna sempre .deveria· haver 
~lgum juízo. . . •.<. : .. 

Vede o que há de cadastro, o. que há de estatística. no .nosso 
país; Vede as informações acerca do produto da: décima ·dos pré
dios urbanos .. Este imposto não· é propriamente ·a: .déchna;··.: é r arreca
dado em menor soma do que ela; mas·quero•calcular.>sobre ai:déci
ma. Dez. vezes: -essa décima fará -a renda. da 'propriedade .urbana, 
e vinte vezes essa renda .fará o capital ·correspondente a uni juro 
de 50/o. . ' . . ·. ,: ·-. ,: > ··.,. >:···~;. 

Examinai as informações. nos orçanaentos de .todasras:provínciàs, 
tomais os algarismos,. e vereis que há no Brasil,. só:~ em riqueza ·de 
prédios urbanos, um valor de 2oo. 000 ~ 000$;· · · · . . . ·· ·· ~ · ·' 

O SR. VISCONDE DE ITABORAL .:._ ·,: .. u·ma: verdade; ·. ,· ..... : ... 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :- Se comparardes: os ·pré

dios urbanos -com os prédios rústicos; suponho;. não .tenho::outra 
· base senão o que. tenho. visto tal ou· qual: no meu país; suponho •que 
se pode dizer. sem medo. de errar que. a propriedade :rústica,,não :.é 
inferior .em valor às propriedades ·urbanas. Estou· aqÚi. perante: bra
sileiros, perante proprietários, perante pessoas que têm .visto o seu 
país; comparai a propriedade ·rústica.· com ·a· propriedade . urbana;> e 
dizei-me se não são iguais. -Ora, se· a -propriedade rústica~ pode ser 
avaliàda em 200.000.000$, e a propriedade urbana em outros ...•... 
200.000.000$, temos aqui 400;000.000$. Agora. vamos· ver o·: valor 
das terras dos particulares. · .. ·. · 

Não falarei da fortuna. pública, como já .disse, e. para termos 
uma base. com que calculemos . o valor das terras particulares; .lan
cemos os. olhos para a província do 'Rio. de Janeiro! Estou, falando 
perante proprietários desta província. . · · 

Senhores, a província do Rio de Janeiro deve ter'2,400. a: 2:~500 
léguas quadradas; não sei se estou muito em erro·; creio :·qtfe não 
haverá grande diferença. A légua quadrada .no Rio .de Janelro-:•(con
testeJ1l-me, senhores, digam se sou exagerado) não :vale menos :de 
30.000$. 

O SR. JOBIM- Vale muito mais de 80. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Mas quero. dar.SO:OOOS. 

São portanto 72.000:000$. Ora, vós não me podareis contesta~ que 
o resto do Brasil terá em propriedade particular pelo menos nove ve
zes -o valor das terras da província do Rio de:. Janeiro. (Peço ao Sr. 
taquígrafo que escreva com exatidão estas minhas palavras: quero 
ser contestado. pelos homens que bem se informam das coisas do 
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seu país.) Temos pois,,senhores, dez vezes 72.000, isto é, 720.000:000$ 
os quais com. os 400.000:000$ das propriedades urbana e rústica so
mam: 1.120.000:000$. 

· · Senhores, eis a razão por que digo que dinheiro não nos falta~ · 
E eu não meto nesta· conta . os .bens • móveis, e semoventes, nem: os 
capitais, nem., escravos, nem. gado; não é' ·preciso;:: falo- somente· da 
propriedade territorial ;• ·digo que .temos L120:000:000S>·- •- · · · 

Ora,· Sr. presidente, umà · nàÇão,' Í.mí~ associaÇão que tem um 
capital desta ordem, sem compreendar ainda riquezas, por exemplo, 
de uma negra• estar· com ·uma enxada ••a ·umpar•·.úní ·terreno_ e :achar 
valores de mil contos de'reis, não rriéto em linha ·de ··contà' esse-dia
mante a Estrela do Sul. Que trabalho daü? _Foi uma negra·que o achou 
pelo modo que eu já·disse;.Não falo'dessa-éspécil3'de'riquezà; falo 
da riqueza· que é·frutó do-·noss'o'trabalho/Umasóciedade que· aprâ
sentà uma riqueza 'desta ordem; podêrá ·dizêr: .• Não:•tenho. forturl'a, 
não tenho meios, não teriho 'êàpitais?" Não, Sr. presidente, só pode-
rá dizer: ''Não tenho governo~" · ·· · ' · 

.. o nobrepr~sidente do con;elhti não está pr~sente, mas' são os 
seus apartes que m'e fazem. eritrâr nestes pormenÓres.. . •• . . . . • . 

o 'nobre presidente do. conselho, ,toca~d~ eu . nesta. m~téria,. dis
se-me: .~Não tendes a. iniciativà?Por.que 'não propondes?• Oh! Sr. 
presidente, se algum. pecado 'eu tenh'o. nà minha vida j)ài-lamentar, .. é 
de propor demais; é . de propor quàndé:) vejo ânimo .,deliberado. de 
resistir. à todas as minhas idéias, .a._ todas as . minhas propostas~. E 
quem é que diz isso, senhores? -~ o presidente do. conselho, é o' mi
nistro dê estado que tudo tem à. sua disposição; tcSdas as informa
ções, todas as repartições públicas; todo o, dinheiro,.tôdos os meios 
de se informar daquilo que mais convém ào .. séú país, para ,propor 
à assem61éia geral âs 'medidas.'que sãô necessári,ás;. é o .. ~obre .mi-. :. __ . ., .... -· ·•' ··- -.~ .. --. .... "··· .. ··..:·· -· 

mstro .que me d1z: Proponde .vós.. .. . . . ... ,.. . . ._ . ... . .... 
Senhores, se. vós folheardes Ós .relatórios dos. ~i~istros, vereis 

nas despesas COnTOS negócios est~angeiros, despesas que não sei 
como lá vêm, como seja esta: "Pelo custo .das leis orgânicas e esta
tutos sobre os b_ancos de desconto rurais hipotecários mal · acredi
tados etc." Suponho que é esta a expressão; se não são estas as 
palavras, é o que quer seja de semelhante •. 

Pois eu_ que não tenho esse medo, que não tenho senão os meus 
esforços individuais, sem abundar em oUtros meios ,.que outros têm 
mesmo individualmente, faço o que posso, apresento as minhas 

105 



Idéias; e o nobre ministro diz: "Tendes a iniciativa, por que não 
propond.es?" 

Tenho apresentado, senhores. V. Exa. quer ver? Aqui está até 
onde alcançam os meus meios; aqui está o projeto que apresentei 
o ano passado ou atrasado; tem um parecer da comissão em que es
tão assinados .os Srs. visconde de ltaboraí, presidente do banco; 
marquês de Abrantes. relator da comissão do voto de graças; Joa
quim J=rancisco Vianna, um dos primeiros funcionários do tesouro; 
e o que diz esse pareceJ:? 

Eu dizia, senhores:. "Protegei as associações das propriedades 
rústicas, que, segundo as idéias que tenho, não são outr:a coisa se-
não o desenvolvimento do crédito predial. " . . 

Senhores,· nós não precisamos de · capitais estrangeiros •. e di
zendo que não precisamos •. nã(l quero dizer que os rejeitemos. Eu 
antes quero os homens da Europa do que o seu dinheiro; dos ho
mens preciso eu, o dinheiro nós o . temos, assim tenham a juízo. 

Mobilize-se a propriedade predial. Mas o. que dizem ds que em
baraçam a realização desta. idéia? Dizem que a propriedade territo
rial não tem títulos. Oh! meu Deus. que blasfêmia! Pois a posse 
de uma propriedade, o seu gozo sem disputa. sem questão. não é su
ficiente tít!JIO para se poder dispor della? 

Se fôssemos a enfrar nesse exame. muita gel'lte que por aí anda 
com títulos ficaria sem eles; não entremos no exame dessas filigra
nas, porque então eu nem sei mesmo se esta casaca que trago ves
tida é minha. E se quereis atender às necessidades do país, desenvol
ver as suas riquezas, firmar a nossa independência, então abraçai 
essas idéias que hoje são comezinhas por todo o mundo civilizado; 
mobilizai o capital que está empregado nas terras. Se as idéias que 
para· isso vos apresento não são boas, apresentai outras que vos 
pareçam melhores para se· conseguir o fim. desejado. 

O que me pareceu mais exeqüível foi que o governo, endos
sando com apólices os títulos de renda emitidos por essas associa
ções, . esses títulos entrassem em circulação. porque. uma vez ven
cida a renitência do monopólio dos israelitas, uma vez conseguida 
a independência do homem trabalhador libertando-o do judeu. que, 
com o seu dinheiro pretende chupar-lhe o sangue; uma vez vencido 
esse prejuízo, não. seria mais preciso esse endosso. pÓrque os pro
prietários solidários responderiam uns para os outros. e esses títu
los de renda com juros e amortização constante e fiscalizada dariam 
mais garantias do que as próprias apólices da dívida pública. 
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Poderão estas minhas idéias não serem boas, mas é preciso que 
reconheçais que não é com o vosso banco que nós havemos de dar 
garantias à circulàção e proteção à indústria; Isso decerto se não 
consegue com essas histórias de mandar buscar capitais, e de 'ca~ 
pita is para lá, capitais para cá.· · : · · · · · 

Senhores, recordo-me ainda, quando se criou este b~oco, do q~e 
apareceu de . capitais viajandó para aqui e. para acolá, de moeda, 
ouro etc. Aqui poderia eu conti:u." muitas· historietas. Permita-se-me 
sempre que diga uma . palavrinha •. De urr; . médico chistoso o~vi eu 
esta expressão: "Desgraçada da família ein cuja càsa .. Émtrar urn 
médico sistemático." E agora eu digo: "De'sgraçadas das' fiiÍançàs 
quando à testa delas estão tais economistas!" Estamos perdidos, 
tudo é economia política~· São astrôl1ónios que observam os ast1~Ós 
enquanto não caelll ·no precipício. 

Esta história de capitais para lá, capitais para .cá, isto de se 
mandar buscar ouro, não é verdadeiramente o que nós precisamos. 
O ouro hoje é. moeda de troco; o crédito . é que é moeda e não o 
ouro. Mas para haver crédito é preciso que se> punam os ladrõus, 
que não. são. unicamente os. contrabandistas .de negros •. Ainda .me 
lembro do que se passava entre nó.s. Viam-se aqui muitos tratantes 
cuja riqueza era proveniente das notinhas .vindas do Porto, e que no 
entanto apresentavam-se na sociedade e os outros diziam: "Este é 
um rapaz cuja fortuna foi arranjada no tráfico!" Mas para que falar 
nisto? 

. Senhores,. se quereis crédito puni os. prevaricadores e não os 
eleveis. Se estes estabelecimentos de crédito predial estivessem 
criados, o banco. marcharia ainda. melhor, porque esses estabeleci-

' mentos não . estorvam as .· operações do banco, estorvam só o ·mo-
nopólio dos capitalistas. ··· 

Nós podíamos· ter, Sr. presidente, associações para o· pão, para 
a carne, para a lenha: estas associações chamadas humanitárias, 
aonde o pobre, o. consumidor entra com seu pequeno·· capital e vai 
tirar os gêneros de que carece por metade do preço por que ordi
nariamente os paga. 

Passarei agora a outra questão. em que não posso deixar de 
considerar excessivo o projeto de resposta. "Convencido da dupla 
necessidade de reduzir alguns direitos das alfândegas, e prevenir 
o desequilíbrio da receita que a nova pauta pos'sa causar, embora 
temporariamente, o Senado assegura a V. M. I. que acederá de bom 

107 



grado às. medidas indispensáveis para esse fim tão vantajoso como 
indeclinável. " 

Primeiro farei uma reflexão. Pois no momento em que nós te
mos um deficit, diga o tesouro· o que quiser; porque ele salta aos 
olhos de todo o mundo que pensa e estuda as coisas do país; pois 
no momento em que as calamidades afligem a produção, é que que
reis alterar. a pauta dá alfândega e 'criar nervos impostos? Não há 
maior cointra-senso ." E P.Orventurâ calculais vós que esse aumento 
de impostos aumente· a randa? Estais. Émganados. Pois não fizestes 
essa alteração na pauta em tempos prósperos. e quereis agora en-
saiar reduções e aumentar impostos? · . . . 

Eis aqui, Sr. presidente, porque eu----digo que. antes me quero 
achar só do que mal acompanhado; quando a ·minha razão me não 
convence da conveniência de uma medida, quando a minha · inteli
gência a repele porque vê que dela· nos resultarão males, .eu não 
quero companheiros: antes só do que mal acompanhado. 

Mas, senhores, se há necessidade de alterar a tarifa da alfân
dega com o fim de melhorar a renda; não haverá um meio. melhor 
para isso? Não tendes outros meios de diminuir os obstáculos e difi
culdades que se apresentam na fiscalização das nossas rendas, obs
táculos e dificuldades que redundam em um agravamento de impos
tos que pagam os consumidores? Sim,· se quereis algum m_elhora
mento, ide à fiscalização; se quereis bulir na alfândega, vede como 
nela se passa_m os coisas. (Apoiados.) Apoiados?! Então parece-me 
que já não estou só. 

OS SRS. SILVEIRA DA MOTTA E SOUZA FRANCO - Acompa
nhamo-lo nesta parte; não está só. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A administração · das 
alfândegas, senhores, é ·um verdadeiro escárnio; os chefes põem 
e dispõem a seu bel-prazer da honra e probidade dos seus subal~ 
ternos, que para serem. conservados basta .. fazerem-lhe. a . corte. 
(Apoiados.) ~ o caso do To be or not to be. ·(Risadas e apoiados.) 

E deste modo, senhores, . qual será o homem honrado que quei
ra sujeitar-se a ser empregado da alfândega se não é livre senhor 
de sua honra e probidade? E esta é que é a boa administração que 
apregoais? Estas é que são as garantias de bom serviço que exigis 
dos empregados das alfândegas, isto é, que eles se sujeitem em 
tudo e por tudo às vontades e caprichos do~ seu_s chefes? 

Vós que ~endes. viajado por todo este mundo, vinde auxiliar-me; 
venha socorrer-me, Sr. Dantas: V. Exa. viu alguma alfândega como 
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a do Brasil, à exceção da de Lisboa; no mundo interio por onde an
dou? Há algum tribunal· fiscal daquela ordem? .. ~ Alguém pode su~ 
por que trato das pessoas; não, não é das pessoas~ é das coisas. 
Que obstáculos, que ali cantinas, que dependências não. se. apresen-
tam nessas repartições! · 

Por que não estudamos esta matéria, por que não nos dedica
mos a ela? E porventura. serei eu,' Sr. presidente, 'a ·pessoa mais: 
própria para indagar onde 'está o mal, e qualde\í'e ser o bem?· Posso 
eu saber de todas as coisas? · Não, sou o primeiro a confessar a 
minha ignorância. Não, o que eu digo ·é que tal sistema não é vanta
joso. Vamos ver o qUe se fa'z· nos outros' países~ e se em ·lugar de 
nomear~se uma comissão para alterar a tarifa. (trabalho aliás •. de. mul
ta importância, pelo qual merecem muitos alogiôs as pessoas que 
dele se ocuparam, mas que é mais ;uma •obra de ·economia política 
e de estatística, do que um elemerito1 ~para· a· reforma,' e foi o que 
se lhes mándou fazer), se eni 'lugar dessa· éómissão, digo, Se esta~ 
belecesse um inqu~rito, ·se criassem éômissões··pará· .averiguar ·os 
defeitos da fiscalização das alfâ'ndegas, não conseguiríamos' mais 
alguma coisa? (Apoiados.) · · 

Será necessário que eu venha aó parlamento indicar ós ·meios? 
Não, o que indico eu? Que se chamérn .homens profissionais habili
tados, que. se. ouçam sobre esta. matéria, é . assim faremos. alguma 
coisa. Sem· aumentarmos hnpostos, aumentaremos ã renda 'diminuin
do os impostos, porque cu já ·disse· que todos os· gravames vêm 
recair sobre ·o ·consumidor. Aumentemos renda; demos garantia à 
moralidade e ao mesmo tempo diminuamos: o ôniJs que pesa sobre 
os consumidores. · · · 

Eis ·aqui, Sr.' presidente, qual a miriha' opinião acerca das alfân.: 
degas e das tarifas, opinião sobre ·a qual ó sr~ presidente do con~ 
selho disse: "Acha~se só." Eu respondo;•ántes só do'qlie'mal acom~ 
panhado,·sem que com isso··desonre a ·nenhum ·dos :meus compa
nheiros: o.· que quero dizer é que não aprovo nerri quero acorripanhár 
as opiniões dos meus companheiros, que quero estar nas minhas. 
Por que veio o nobre ministro falar dos seus companheiro~. dizendo 
que eram homens de bem que muito o honravam? QUéni · lhe disse 
que eu não me honrava também corri esses companheiros? Mas se 
a minha reflexão, se o. meu estudo, -dizem outra coisa:' como hei de 
ceder? Não, então antes só do que mal acompanhado. 

Entretanto o nobre ministro é o primeiro''que me acompanha; o 
que fez o nobre ministro? Em lugar de seguir o conselho daqueles 
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que queriam alterar a tarefa, disse: "Não, eu submeto isso à consi
deração da assembléia geral. " Aqui está o nobre ministro dizendo: 
"Não façamos nada, não é tempo, vejamos a assembléia geral o que 
diz, e bem longe de· eu estar só, o governo é que está comigo nesse 
ponto de não bulir na tarifa. 

Pois, senhores, que necessidade temos nós re reduzir os direi
tos da farinha de trigo? Todos temos família, domésticos, devemos 
conhecer o que se passa na nossa casa. Eu dou aos meus domés
ticos farinha de trigo, pão por economia, é mais barato do que a 
farinha de mandioca. Eis no que se quer diminuir o imposto, e para 
quê? Para tirar a concorrência à produção do nosso país. Não, não 
concordo nisso. Essa mesma opinião foi emitida pelo nobre senador 
que outrora foi inspetor da alfândega. Mas com isso não quero dizer 
que não se faça uma ou outra. alteração na tarifa. 

Se se quer reduzir o imposto sobre as máquinas, bem; a redu
ção deste imposto é tanto mais vantajosa quanto pode ser compen
sada, acabando uma dissipação que temos. Hão de lembrar-se os 
que têm assento nesta casa que, tendo eu mostrado os inconvenien
tes da concessão de proteção às fábricas, que era uma verdadeira 
dissipação, disse o Sr. ministro que isto havia de ser alterado. Eu 
digo ao nobre ministro que se diminuir o imposto sobre as máquinas, 
e tirar a proteção, chamada da indústria, que. só serve para privile
giar certas fápricas em detrimento .da concorrência geral, digo que 
uma coisa compensará a outra, que não haverá diminuição. O que 
quer dizer este aluvião de isenções e em que tempo? Quando todos 
confessam que naverá um deficit de 1.600:000$ 

Senhores, devo dizer mais, se eu tivesse licença de publicar 
nesta casa verbum ad ver!Jum o meu parecer no conselho de estado, 
publicá-lo-ia. Mas eu tenho o dever de emitir a minha opinião; sim, 
eu sou de parecer que uma das reformas que cumpre fazer sobre 
fiscalização das alfândegas é estabelecer a arrecadação sobre fatu
ras juradas. Ah! Sr. presidente, a palavra - faturas juradas - fez 
levantar uma celeuma contra mim e calarem-me baioneta, parecia 
que eu tinha dito uma blasfêmia. Direitos ad valorem por faturas 
juradas! Eu não falei em direitos ad valorem ... 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sim, sim, os despa

chos que se fazem sobre água, assim, entendo que os despachos 
se façam a peso e quantidade, que os impostos ad valorem sejam 
os menos possível. 
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Sr. presidente, repito, não sou profissional na matéria; .a ·minha 
opinião é que se crie uma comissão de homens competentemente 
habilitados para apresentar ao governo uma semelhante medida. Mas . 
eu emiti, e emito esta proposição: "Quero antes as faturas·: juradas 
do que os despachos como se fazem aqui.~ Estou bem informado· 
como eles se fazem, e•. todos os .sabem, não preciso :dizê.:lo. ·(Apoia-. 
dosJ · ·· 

Eu, Sr. presidente, já tive a coragem há ános de querer··d_espa~· 
char pe~soalmente um pequeno pacote de' livros que' me veio:'de 

. . . . ' ~ 

França; levei cinco dias, não consegui nada, tive depuxár pelos meus 
5$ para um despachante. Já alcancei' essa prática por mirri.mesmo. 
E, senhores, quereremos nós andár atrás de todos? O 'nosso _j:no
gresso há de ser tal que queiramos ainda ficar ·abaixo dos -portu-
gueses? • · · 

E pois, Sr. pr~sidente, se eu não concordo com as· alterações 
da tarifa, como hei de: dizer .à coroa. que isto é indispensávei?.Mas .. · 
se o meu nobre amigo o Sr. barão de Pindaré votar, conte· comigo, 
eu hei de votar com ele. Se. disse que, ape_sar das minhas: reflexões, 
o governo deve ser relevado, ou quiser concordar com o Sr.· senador 
pelas ,Aiagoas que isto é a pt·oclamação do cardeal· na eleição do 
papa, eu :voto. _ . 

O SR. BARÃO DE PINDAR~ dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não cuide que lhe faço 

favor. 

O SR. D. MANOEL - O nosso voto está dado já. 
O SR. VISCONDE _DE ALBUQUERQUE. -:-- Eu . nã_o .• te~ho dí.ívida 

de votar por isso. O Sr. Dantas não disse que votava? · Pois pela 
razão que ele dá, todos que votam c«;»ntr;::(pàdiam votar a fàyor .. _ ·' 

Sr. presidente, parece-me que tenho mostrado as razões :em 
que me. fundo para discordar destas teorias, destas doutrinas .acerca 
de tarifas da alfândega e de_ reformas, e estou convencido ·de · que 
cumpro um dever. Estou informando, dizendo ao meu ·país o estado 
em que vejo as suas coisas, e ofereéendo-me, o que não era. pre
ciso, para auxiliá-lo, asseverando que nunca o governo duvidará do 
meu concurso, do meu adjutório em bem da causa pública; reser
vando-me sempre o ficar só antes do que mal acompanhado. Hão 
de convencer-me se quiserem; enquanto não me mostrarem que es
tou em erro, não mudarei. 
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Direi agora algumas palavras acerca da colonização, e nessa 
parte V. Exa. me permitirá que eu não censure o governo, que não 
ache o governo merecedor das censuras que aqui se fizeram. 

V. Exa. · e quase o Brasil todo sabem o que tem acontecido 
acerca da lei das terras; foi por mim prognosticado nesta cadeira; 
não sem .algum apodo, sem algum dictério acerca da minha ambição de 
popularidade. Desgraçadamente, Sr. presidente, o que eu· disse tem
se realizado. Todavia, 'éu não quero hoje a abolição da lei das terras, 
nem a medida pode ser tão improfícua se se atender a algumas ne
cessidades reclamadas em tal matéria. 

V. Exa. e a casa sabem que eu um dia pronunciei desta tribu
na - Que coisa é colonização? - Também me tenho dado a algúm 
estudo a esse respeito, e -digo que as melhores idéias sobre. a colo
nização são as que nos deu Portugal, que os primeiros colonizadores 
que conheço foram nossos avós os portugueses, foram eles que co
lonizaram esta boa terra que nos viu nascer. E. que fizeram eles? 
Eu desejaria acompanhá-los; não digo em tudo, mas neste objeto o 
fato é em meu apoio. 

Há três nações européias, Sr. presidente, que apresentam fi
lhos emancipados em outro hemisfério, são a · Inglaterra, Portugal 
e a Espanha. Não me quero comparar à Inglaterra, que hoje está di
vidida entre a Europa e a América; também não me quero comparar 
às colônias, ou Estados da Espanha. Mas que o Brasil faz muita 
honra a Portugal, que o seu sistema de colonização não deve ser 
achincalhado, ·que deve. ser estudado e meditado, foi sempre a mi
nha opinião. 

Não quero dizer com isto que não venham outros; mas digo 
que se houver um indivíduo que possa apresentar uma colonização 
como outrora fizeram os donatários do Brasil para essas terras re
motas, eu lhe concederei talvez ainda mais favores do que os pró-
prios portugueses. · 

Mas, senhores, isto basta? O que é preciso para destruir essa 
prevenção, bem ou mal fundada, que há na Europa a nosso · respei
to? O que é preciso é atendermos a que a nossa felicidade, o nosso 
bem-estar doméstico ou nacional não está tão evidente que possa 
convidar o estrangeiro a vir partilhar a nossa boa sorte. Isto, Sr. 
presidente; não se faz em um momento; isto faz-se com perseve
rança. 

A primeira necessidade que nós temos para chamar coloniza
ção é sermos um pouco severos na moralidade, que os crimes se 
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punam. que sejamos um· tanto econ6mtcos nas nossas· despesas. que 
não dissipemos as nossas rendas~ que : se :faça· conhe·cer ·o nosso 
país, que se promovam certas associações: Mas nisto·suponho ·qúe 
o nosso governo não pode ser censurável;:. vejo: que algumas •infor.:. 
mações· há na Europa acercá do Brasil diversas ~do. que •se esêrevia 
outrora,· ·e ·o desejo de· que se· promovam. àssCiclaÇões: : : · · • :. ··. · ~: 

· Vejo. neste: governo 'alguma. intenção:•de :punir·:() crime; corria· 
posso-lhe pois ·fazer a censura que ·-lhe .. fez ·o. nobre senador pelas 
Alagoas? . · · · : · :· ~: , ·•• · · ••. ··· · 

Vou mais adiante, Sr. presidente. ~não estou pelas :censuras acer
ca dos chins. Para que estamos<a repelir de orelha :ocqúe üm ou outro 
interessado"tem dito a respeito dos chins?• : ·. ê : • : · · • • • 

Por esta ocasião devo,· senhores; .manifestar a estima ·que tenho 
por um moço que nem .conheço:dé:vista,:.'é·o Sr . .:.werneck,,•que es
creveu·-sobre .colonização uma ·obra' importante.•;Goster muito de yer· 
esta .obra~:mas :aí·também ·.vem ·o estigma. aos:'.chins.:no•.que lhe' ·não 
vejo razão nenhuma; A muitos parece já que àíassociaÇão brasileira 
vai-se converter em· chins, e .eu 'entendo pelo contrário,:·que 10Ó, 200 
ou 600 mil : chins · que· viessem • não ·nos ·podiam' fazer mal ·nenhum, 
não seriam por maneira alguma prejudiciais~ ~· ... · < · - · 

O nobre senador pelas Afagos disse:: "Mandem. buscar .colonos 
à Europa.~· Mas encarrega-se o nobre senador de• os•mandar·buscar. 
vistcique isso lhe parece·.tão fácil! Se:queremos nos 'desembaraçar• 
dos escravos; por que·.havemos: de rejeitar homens Industriosos que 
n'ão .têm. o orgulho, europeu. que: podem facilitar este salto entre ·a 
escravidão e.a liberdade? . . · · • : · "· • · · 

Senhores, já. estive: na. China. e conheÇo bem os chins. Dizem 
que são porcos, .e eu não conheço povo. mais' asseado;. Eles• poderão 
estar com: as :suas. ve'stes sUjas. ·mas o seu: corpo é lavado e esfre
gàdo todos os :dias .. Comparai .um eureeell •com-• um··:chlm,' ·e ·vereis 
qual dos dois é mais .asseado; Refiro-rne~:·já SEfsabe~··às classes 'bai-

' xas. Quando se pergunta que mal nos .fazem''os chins. senhores,··aí 
vêm ·Jogo as histórias do arroz; das caricaturas c e• dos rabichos '(risa· 
das); mas eles aí estão sem .rabicho, e trajando:•paletós e:: calçàs.: 

Dizem que vêm amesquiqhar a nossa ráça:;·rnas 'não· estão ar 
os nossos índios? Qual de nós não gosta multo' de ter um desses 
índios para o seu serviço? E isto piora a nossa ráçà? Porventura é 
prejudicial ao desenvolvimento de uma· raça forte e laboriosa? Pará 
que tenhamos essa raça forte e laboriosa na opinião ·do nobre se
nador, para que ela venha para nós é necessári.o ·que tenhamos p.az. 
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que haja segurança de propriedade e individual. .Os chins não nos 
vêm perturbar a paz doméstica, pelo contrário, são muito humildes, 
servem muito, trabalham; são até excelentes cozinheiros; não são 
revolucionários, não têm pretensões. 

Que mal pois nos fazem .600 ou 1.000 chins? .Eu declaro ao nobre 
senador que não tive nenhum, mas acho que é uma boa importação. 
Tememos a raça chim. e não tememos a ·raça preta! Não, perdoe o 
nobre senador pelas Alagoas, · cujo discurso é cheio de .lógica, de 
eloqüência, mas nesta parte não o acompanho. Não posso censurar 
o governo por esta medida. O governo precisa do concurso de todos 
nós para conseguirmos uma boa colonização. 

Quando nós trilharmos· uma senda mais fácil, quando tivermos 
justiça, quando tivermos administração no nosso país; como convém 
a um país civilizado, teremos colonização, e essa colonização virá 
espontaneamente;, Mas por ora não vejo que o governo mereça as 
censuras que se. lhe têm feito por causa da colonização, porque ele 
mandou vir esses 6.000 chins, que não são muitos.· · 

Sr. presidente, tenho dito mais do que prometi; disse que havia 
de ser lacónico, tinham porém muita coisa que dizer; mas·· eu' não 
quero matar o tempo; é-me doloroso falar; não falo senão por presu
mir que este é meu dever; não quero entrar em contestações, e as
sim abusar da paciência . do Senado. Não, eu declarei no princípio 
que procuraria ser breve; cada um enterre seu pai como puder. 

Eu poderia entrar na análise de todos os . relatórios, e muita 
coisa teria que dizer .-Devo porém dar uma explicação acerca da 
censura por mim feita na disposição de uma força tão descomunal 
como a que nós temos. Com efeito nós gastamos metade de nossa 
renda com a nossa força, mas permita-me que eu declare ... 

Sr. presidente, não está aqui o Sr. ministro da guerra, mas eu 
faço justiça a S. Exa.; o Sr. ministro da guerra, bem longe de ser 
perdulário, é económico; tem dado passos muito bonitos. Oxalá que 
ele persevere nesse caminho. 

O nosso exército é excessivo, mas nem por isso eu quererei 
dizer que se abandone a organização do exército, que desconheço a 
importância da tropa; mas digo que se melhor atendermos às nossas 
necessidàdes não precisaríamos de tanta força. 

Mas, senhores, porque é que há essa disposição de força? Eu 
o digo. · 

Sr. presidente, a nossa organização militar está. muito confun
dida com a nossa organização da força da justiça. Qual· é de nós 
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que foi ministro de estado que não se lembra da correspondência 
dos presidentes de províncias? Qual é o .ofício dos ·presidentes • de. 
províncias em que se não diga: -.careço de força; e. sem .a força 
não satisfazemos a todas as instâncias dos presidentes. Certâmente 
que para isto nem o duplo da força atual será bastante; ... - , . 

Qual é pois o me.'o de. acabar com. isto? Quàf .. é:: a verdadeira 
força para auxiliar a justiça? ,são, Sr. presidente,.as guardas .de · 
exercitozinho com o seu· estado:.niaior, com . as súas paradas,: co'm 
justiça. Nas províncias. têm-se estabelecido~ o princípio de, ter: um 
as suas procissões. Aquiestá um .exército que .a ·lei :não .quer; o 
que a lei quer são meirinhos e pedestres~ · · 

Se houvessem esses guardas· de. justiÇa -a lei seria melhor res
peitada; os delegados, ou os . juízes municipais, .e· autoridades de 
justiça, seriam melhor auxiliados ::do que·_ pela, força. militar~ ·Assim 
o entendo eu. Esse dinheiro •que se .gasta em tanta ·gualdrapa, .podia 
ser aplicado às mulas, quero dizer,c.'seria· melhor apliéado com as-
guardas de que trato. · · · · . . .. . . · · ·· 

Veja-se, por exemplo, o corpo·: de municipais ·da corte; ·é ·um 
corpo modelo.- onde, como disse aqui um nobre senador, o pano en
carnado que veio •'para· os·imperiàis marinheiros serve para as:man
tas dos seus cavalos. Não, isto não tem propósito, nãO é a fo'rça_'qúe 
nos convém; é necessário que càda um entre· no seu ·caminho. ·. · · 

O Rio de Janeiro. teve sempre assim a· sua foça~•mas -não é 
isto o que convém; o que convém é dar força às autoridades pa..a 
que elas cumpram o seu dever, e"-essa fol'ça; torno a:'dizer; são 
as guardas da justiça, meirinhos e pêdestres. · 

. Sr. presidente, eU sou de opiniã~ que se pague, é pre~iso que 
se· pague a quem trabalha, do contrário. não teremos. quem ·queira 
servir. Acabe-se com essa forÇa de." polítlca;'·p·águe-se aos .. delega~ 
dos; em vez de gastarmos tantos contos de réi's com esses c.o.rpos 
modelos, remuneremos aôs delegados 'para que. eles possam pres
tar o serviço que lhes incumb·e a lei •. · · . . . • ·• · .·· . 

_Na Câmara dos Deputados há um projeto a este respeito;: mas. 
não nos importamos com isso, e aUmemtamos a força armada. porque 
não atendemos à organizaÇão da forÇa auxiliar da justiça, dissipando 
assim uma boa quantidade das rendas públicas. ·· · 

E de quem é o erro? É das províncias ou do governo geral? É 
o governo geral que principia por dar o exemplo. Vede o que se pas-. 
sou, vede o que se passou em Niterói; é um.;exército provincial. Isto 
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não tem propósito, não há dinheiro que nos chegue. Sr. ministro da 
justiça, Sr. ministro da guerra, entendei-vos. 

Não digo mais nada, não obstante ter. ainda multa coisa · que 
julgo dever dizer: contento-me com isso que disse, e peço perdão 
da massada que dei. 

O SR. BARÃO . .o·E PINDAR~ - "Estais doido? - Oxalá fora eu 
o único doido· no meu país, e. que nele não se encontrassem outros 
doidos!" - V. Exa., Sr. presidente, que é mui lido na história,. não 
desconhece que esta foi a resposta que um ministro, cujo· nome é 
um elogio inteiro, Sully, deu a um dos maiores reis· franceses, Hen-
rique IV. · ·· 

V. Exa. sabe belamente que esse grande rei, esse. reL conquis
tador e pai dos seus povos, não deixou de ter como homem algumas 
fraquezas. Os . reis também cometem grandes faltas: • a.· diferença é 
que muitas vezes essas faltas são abafadas pelo peso de. seus gran
des feitos, não aparecem ao pa1blico~ Henrique IV achava-se desper
diçado de amores pela célebre Catarina, marquesa de . Verneuil ... 
Esta mulher, que podemos dizer coquette, mais ambiciosa do que 
amorosa, que amava não a Henrique mas ao rei: esta mulher matrei
ra, digo, conhecendo que a esperança do prazer retém e ,prende os 
amantes, ao passo que o direito os mata, não queria que Henrique 
subis.se ao céu dos amores sem que lhe desse por escrito a pro-
messa de que casaria com ela. . 

Henrique IV não duvidou firmar a promessa do seu casamento 
com a marquesa: e mostrou esse escrito a Sully. Este. homem, que 
amava verdadeiramente ao seu país e ao seu rei, pegou nesse papel 
e o rasgou mesmo na presença de Henrique. Foi nessa. ocasião que 
Henrique, ardendo em ira, lhe perguntou se ele estava doido, e que 
ele respondeu: "Oxalá que eu fora o único no meu país, e que 
nele não se encontrassem outros doidos." · 

Esta resposta de um ministro, Sr. presidente, faz conhecer que 
a verdade, com a mesma facilidade com que entra nas humildes 
portas das cabanas entra nos soberbos pórticos dos monarcas, quan
do os . monarcas têm por ministros homens do jaez de Sully. Essa 
resposta, Sr. presidente, me anima hoje a dizer alguma coisa nesta 
casa sobre o voto de graÇas. 

Senhores, o que é o discurso da coroa? Vou "dizer o que me 
ensinaram desde que em 1831 tive a honra de sentar-me na Câmara 
dos Srs. Deputados. A fala do trono é um resumo, um epílogo de 
tudo quanto se passa desde o encerramento de uma sessão até a 
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abertura da outra; e _é ao mesmo _ tem·po uma -bússola que mOstra 
qual o rumo que o ministério pretende seguir para o futuro.· Foi 
assim que me ensinaram~._ . · . . : _, . _ -. · -, · 

. E o que deve ser a resposta à fala .do. trono? .Deve.·ser: ;~.lma 
anál_ise do ,que se ;tem : passado :.desde . O; ;encerramento ·de ~;uma ; ses.:. 
são_ ~até __ a·' abertura da .. outra;' ,o exame ~da,:bússola, que :o ministêdo 
tem e do rumo que tenciona :segu.fr •. Eis: _o . que entendo dever<ser 
a resposta à :fala do trono. .. _ -• · · . :. : -- "' , ~ , _. :·· 

E o que é a resposta dada pela nobre comissão do _voto . de 
graças? Na minha- humilde opinião. Sr.; presidente, não: é. outra ~coisa 
senão uma. linda careta., para com- ela, se mascarar: _a· -merencóda 
e triste ,Cé)tadurada pátria! . _ - _-_ . -· - ·>· . . · -. ,_ :' 

~enh_ores, serei; mui br,-eve _no qu~ .~ou .-dizer:. porque;. Sr. presi
de.nte, .sobre achar-me ;·na última quadra. de--meus dlas,,-sqbr,_e. sentir 
que os meus pés,já se atrapalham .na. -:enxada: .. que•.te.,J:de,'nie cavar 
a sepultura,, acho~me doente •. e quem .. sê racha neste: estado' v. {Exa. 
sabe .. que,não_pode discorrer--e falar bem ••. Para .bem:discorrer.-e: bem 
falar. cumpr~ que o corpo es.teja· são, inens,sana, ;ln -cor.,ore,:sano~ 
Para que a _no_ssa alma possa·,discorrer bem -é necessário que o -nosso 
corpo esteja, vigoroso. : -- __ . .:• •· · . _ .. 

_Ora,. achando~me_ eu. como disse. na ·última quadra da.,vlda e 
doel)te,.o· que_poderei acrescentar ao ,quedisseram_:os,honr:ados 
membros que me precederam? A .casa .já. tem. ouvido sobre _,esta 
matérias brilhantes discursos; já. :têmJalado~_nela -diversos oradores, 
entre _os-_ quais _o nobre s_enador pela :Bahia,, _homem. de uma ~:habili
dade rara, que -pode até enigmar a enunciação de .: um exlorna! 
O, que poderei pois dizer? Nada,. quase nada. · .. : _ 

Entretanto pedi a .palavra, ·vou cumprir o meu dever. ·.e dizer.. ver
dades ·a ,quem .verdade devo: _se algum nobre-· ministro ; ou qualquer 
outra pessoa me disser: •_Estás ,·doido? •,, eu, direi com; Sully:, 7-0xalá 
que eu foraJ) único- doido no meu pafs. e,que.não se .encontrassem 
nele outros< doidos! •- ·: .:::. -: , .. :,', 

_- O nobre relator da comissão, depois de fazer; ,como .Já ·disse. 
uma linda careta para mascarar.:a _ merencória_ e. triste, catadura -da 
pátria, fez um comentário e disse que o estado ,feliz ou quase' feliz 
em· que se acha o pafs é . o resultado da política do :ministério! 

Pois_ o estado feliz ou_ quase feliz em_ que está o_ pafs, é~_o resul
tado dessa política? Ah! Senhores. creio que se o nobre •. senador 
dissesse: "O estado desgraçado ou quase·- ~esgraçadº em ._que está 
o pafs é o resultado desta polftica •, falaria com mais- acerto. 
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Eu pergunto ao nobre senador: já viu algum país feliz em que 
não houvesse justiça, em que não florescesse a moralidade? E o 
que diz a fala do trono? Queixa-se de não haver justiça, diz que é 
necessário tomar-se· :medidas a este respeito. Não leria o nobre 
relator da comissão o relatório que o Sr. ministro da justiça apre
sentou ao parlamento o ano passado? Ele ar nos expôs o meu estado 
em que se achava a justiça, e apresentou uma proposta declarando 
que era indispensável que ela passasse, senão retirar-se-ià do mi
nistério. · 

E o que aconteceu? A vassoura de uma vila varreu de cima da 
mesa do Senado essa proposta que como um cisco foi parar nas 
comjssões, onde· ficou amuada até agora; toda a sessão passada, e· 
já um mês desta sessão não tem sido tempo -suficiente para ·as co
missões darem o seu parecer sobre este projeto ·da Câmara dos 
Srs. Deputados; de sorte que até hoje nada absolutamente se tem 
feito para melhorar a administração da justiça no nosso pafs. 

Formigam os ladrões, passadores de cédulas falsâs.: Aqueles 
que se condenaram na Bahia foram transportados para aqui, onde 
obtiveram comutação da pena para irem furtar em outra parte. Como 
pois diz que o estado do país é feliz ou quase feliz? · 

Creio, senhores, que toda a religião assenta na moral; creio que 
a moral nasce da justiça; e portanto um país em que não há admi
nistração da justiça não pode ser moralizado. 

Será feliz o país, Sr. presidente, em que a propriedade não é 
sagrada? Como foi que floresceram assombrosamente os Estados 
Unidos? Pelos seus esforços desde o começo a bem do direito de 
propriedade. Não sabe o Senado de um fato que ali teve lugar quan
do os americanos ainda estavam com as armas na mão pugnando 
pela sua independência, e sendo coadjuvados pelos franceses? 

Ignora o Senado que qUando um general francês ·que derramava 
o seu sangue pela independência americana, tendo um exército ao 
seu lado, mandou fazer uma pouca de lenha nas terras de um ameri
canó, esse americano se aproximou dele e pondo-lhe a mão no peito 
disse-lhe: "Estais preso porque atacastes a minha propriedade." O 
general, admirado por esta ação, apenas respondeu: "Sim, estou pre
so; mas, se podes, leva-me." Eis aí porque aquele Estado chegou à 
grandeza em que se acha, eis aí por que aquele estado bate o pé 
à própria Inglaterra. 

E esse mesmo primeiro general dos nossos dias, e talvez um dos 
maiores déspotas, Bonaparte, que respeito não tinha à propriedade? 
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Não sabeis vós o caso de quando ele quis edificar. um palácio para 
o· seu filho? .Para a. boa aparência desse. palácio: êrà _preciso qúe. se 
lhe concedesse . ürri .terreno de . um pobre: Mandoii~se . ã . esse Indi
víduo que pedisse, e ele. pediu . i.Jrria. quàiltiá eXtraol"dfnádâ. 'obser
vóu-se-lhe que. era muito. o. que ele p~dia, e :dis~õ :se deit conheci~ 
mento a Bonaparte; ésté 'respori~eu: . ., ~· ;m~·ito;· é\í~rdaê:Jê~. mas ~com
pre-se-lhe. • Fo··am outras . vez ,'.aô i~dÍvíd~o~; ciJe' l r.~spo'nCfeu: ~Agora 
há' de ser dobrádoporqu~ nãi:{ quisest~s "comprar" da pri'méii·á·:vez •• 
E o que respondeu. Bonaparte ·quando;di'sto soube'? íiFi.quE(êsse ho
mem com o. seu terreno para que em todo o. tempo . conste . o 'res· 
peito que o imperador dos;francéses consagra ·ãô direito de''proprie
dade." E entre 'nós tem sido assim? . · .·~ ... · .... '·:~ · · ' . ·: : \ .. · 

Senhores;·tenho repetidas vezes estado.éom indivfduos'·qúe vêrn 
falar comigo e pedir-me· que me empenhe' para: qúe Urn: c;fos' Srs. ·mi
nistros 'lhe. mande entregar 'às súas 'prÔprfedadês.·que ·lhe fôr:am con· 
fiscadas. Acrescentam.·· que 'se· lties di:Z' sêrripra·: quê ~·esperem;· 'que 
há um segredo sobre este ·negócio, de: maneira que nunca· ·sé lhes 
manda dar a ordem pela quaFse lhes tornaram vioiEmtamente essas 
propriedades. Um desses' homens, creio· que • se ch'âma ·José· Gonçal· 
ves da Silva, que me disse: "Seqüestraram~me todos os meÚs··bens; 
dêpois criminaram-me, e mostrando a •minha'iriocênêiá, pedr que os 
meus bens me ·fossem restituídos, mas até ·hoje ainda: não se me 
entregou, nem ao menos a ordern·' pela quaro 'mÚ1istro mandou. que 

· se me confiscassem esses bens. ~ · Sobre .este negócio :não pouco 
tem já falado na outra câmara o Sr~·or.·Mello'Fralico. 

E é assim que se respeita a propriedade? . ~ .. assim que pode 
haver justiça no ·Brasil? E pode · éhamar-sÉf feliz um · pafs aonde se 
arranca violentamente a ·propriedade· a· um: ·Indivíduo e ·não •· se quer 
·nem entregar-lha nem. dar~lhe a ordem: pela' qual .sofreu a· confia-
. cação? .. . ·. 

E em que estado .se acha também a. segurança .. ·dos·.:cldadãos? 
Ainda há pouco, senhores, li em uma. gazeta. da .. mlnha · provín

cia que um indivíduo sofreu um ano de .prisão,·: depois do qual. pediu 
habeas-corpus, e dizendo-se-lhe qUe estava . .Inocente .. mandaram-no 
sair. E têm sido castigados os homens que praticam .estes atos? Não, 
e então como é que se diz que o nosso país. é feliz ou quase feliz? 

Sr. presidente, eu não sou destes reformadores a torto e a di
reito, que ressuscite essa defunta. Faz-se isto? E então como .se diz 
que somos felizes? Melhor seria que se"d.issesse: ~O pais é desgra-
çado, vamos a emendar a mão. " · · · 
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Sr. presidente, se o ·interior do pars se acha neste estado, se 
não há. segurança individual nem de propriedade, se não são · respei· 
tados os direitos dos cidadãos, como nos· achamos nós no exterior? 
Somos respeitados dàs nações? O que significa essa célebre nota do 
ministro inglês, que na realidade é muito nosso a~igo~ e amigo sem 
cerimônia, porque nos trata com bem pouca? , · 

Eu creio que se ele se dirigisse aos seUs nababos daJndia, não 
escreveria com a · sem .. cerimônia com que escreveu · ao· nosso· go
verno. 

J: necessário, Sr. presidente, dizermos a verdade tal qual ela _é. 
Foi porventura observado o tratado de 182S? Devemos confessar in
genuamente 'cjue não. Nesta casa haviam homens que diziam. que a 
nossa felicidade .toda tinha vindo da costa é.ta Africa, e então o tra
tado não era cumprido; mas de 1850 para cá o govern.o não tem sido 
descuidado, (apoiados); é preciso que sejamos justos; o governo tem 
envidado todas as suas forças para,. auxiliado pelos sentimentos da 
nação, acabar com o tráfico, e o tráfico está acabado~ 

Pode, Sr. presidente, . uma ou outra vez acontecer que um navio 
da costa da África carregado de negros venha às nossas praias; mas 
o que prov:a isto? O que prova é que os traficantes, se achassem con
veniências pelas raias do inferno, lá iriam com os seus navios. (Apoia
dos). Enquanto o Brasil tiver escravatura, não . pode deixar de suce
der uma ou outra vez que pareça um navio negreiro. Mas provará 
isto que o tráfico não está acabado? Não s_abe esse ministro inglês 
tão bem como nós que. o governo brasileiro persegue o tráfico por 
todos os meios os seu alcance? Qual é o· inglês probo. do Rio de Ja
neiro que desconhece os meios de que tein lançado mão o governo 
para acabar com o tráfico, e que ele está com efeito acabado? Como. 
é pois que o ministro inglês escreve uma tal nota ao nosso governo? 

Creio, Sr. presidente, que o Sr. ministro dos . negócios estran
geiros não cumpriu o seu dever na resposta a. essa. nota; S. Exa. 
deslizou-se um pouco da sua dignidade: a única re_sposta. que em mi
nha opinião 'merecia tal nota era o Sr. ministro dos negócios estran
geiros devolvê-la ao ministro britânico. Estou certo que a nação in
glesa, briosa como é, havia de aprovar o nosso procedimento, muito 
embora Palmerston ou outro qulaquer ministro o desaprovasse. Creio, 
Sr. presidente, que a resposta do Sr. ministro dos negócios estran
geiros não g"'a~dou a elevação: roçou um pouco pelo limites da abje
ção. Este é o meu modo de pensar. 
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Se queremos ser· nação, é. necessário respeitarmos· muito :a "digni-
dade nacional. . · ... 

Sr. presidente, tem-se falado sobre todos os tópicos desta res
posta· tão largamente, que eu pouco posso. acrescentar; :·seria .o mes
mo . que·. com" ~uma. concha querer:. absorver ·as .. águás do:: mar; ,,seria· o . 
mesmo que se eu. quisesse .aumentar .a força do batel··.:que ·navega 
no oceano em mar .. de rosas com vento ·em popa, :acenando o :.leque 
d.e uma mimosa•jovem. ,:•. :; :· ·.., ·.· 

O que posso eu acrescentar por. exemplo sobre finanças, dizer 
mais do que o nobre senador pelo Pará?. Que .o.nosso· estado feliz é 
este: banco· monopolizador, .primeira. felicidade; tributOS' a ;cair: sobre 
a nação, .sem se dar satisfação, sem: se: dizer em que:se~ têm :gasto 
estas rendas. que crescem todos. os .dias; 'que . .todos os :·anos. se au• 
mentam ~:Só e .diz que se hão de· impor tributos, e.:tributos que caem, 
como :disse-o nobre senador por Minas, sobre··quê? Sobre· a .•fonte 
donde, dimanam principalmente as rendas ·públicas; sobre &·lavoura! 
A lavoura, que ~o meu conceito é o músculo dorsal onde:repousa a 
alma da nossa riqueza. . · 

Todos os ·meses recebo cartas dos .lavradores da minhá provrn
cia dizendo: . "Meu amigo;. a nossa. sorte·· é nascer, sofl"er ·e' :morrer, 
porque tu e os teus companheiros estão serri dúvida de barriga ·cheia 
(risadas), não se embaraçam com a .nossa sorte.· · 

Entretanto o que vemos- por outro lado? Um exército de· diplo
matas, todos da.· primeira ordem, porque hoje em. dia entre' nós já 
não há encarregados ·de negócios, são logo. ministros plenlpoténciá
rios! E isto é tudo debaixo de um segredo que ninguém póde arrancar 
quando se pergunta- quanto levou; quando gastou?....:.. O que é cer
to é que tais .ministros não vão c·omo outrora o'célebre Franklin foi à 
França, levando uma carregação de fumo para·· com o.~produto .. dela 
poder desempenhar . a sua ·missão. 'Não Imitam .. essa·, sllnplicidade, 
dizem: "Sou ministro de um império, é preêiso que· este sé'Ja 'repre
sentado com grandeza." E vivem na opulência, dão· bons jantares, 
apresentam opíparas mesas: Pergunta-se depois: "Quanto levou aque
le ministro?- Logo se vos dará parte: ~Eu vejo uma conta extra
ordinária ... - Ora não seja impertinente (risadas); você é anarquis
ta, não fale nisso!" Pergunta-se mais: ~Qual o resultado dessas mis
sões, que tratados foram esses, dizem que têm uns artigos mui cé
lebres? ... - Isso ainda é segredo, espe'rai ·um pouc·o; logo o sabe
reis. " E nisto ficamos. 
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Pelo que respeita ao diplomata que foi tratar com Urqulza, acho 
que foi mui bem escolhido; porque suponhamos que. mandávamos o 
nosso companheiro o Sr. visconde de Jequitinhonha; seria ele rece· 
bido com foi aquele ministro? Não,· porque o chefe da confederação 
dizia Jogo: "Este é aquele nosso camarada que disse que eu era re· 
belde!" Decerto que não o receberia. . 

O que lá foi até fez um grande sacrifício, porque ·executou. a re· 
gra de que nós devemos sacrificar-nos pela nossa família; e sacrifi
car a nossa família aó estado. Todo o mundo sabe que ele deixou 
a pasta dos negócios estrangeiros por doença em pessoa de sua fa
mília; mas foram necessários os serviços de S~ Exa., ele disse logo: 
"A minha família está doente, mas eu devo· sacrificar a minha famí
lia ao serviço do estado. " E foi. 

· A primeira coisa que tivemos de admirar foi o belo· acolhimento 
que o nosso diplomata recebeu do mesmo governo, que h~via·poucos 
dias, quando em uma conferência se falava do procedimento do mi
nistro brasileiro, consentia que os asseclas do Sr. Flôres (o homem 
do coração do nosso ministro dos negócios estrangeiros),· dissessem 
que esse ministro era traidor. 

Mas, enfim, chegou esse nosso diplomata, e o primeiro ato de 
habilidade, que muitos dizem merecer admiração, foi conseguir mais 
alguns dias para as nossas tropas se retirarem. . 

O SR. FERRAZ - J: porque chegou depois da resolução. 
O SR. BARÃO DE PINDARJ: - O outro não sei qual .fosse ... 

Ah! foi de tratar com aquele rebelde. . . Não se lembra? (para o Sr. 
visconde de Jequitinhonha.) · 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA faz sinal negativo. 
O SR. BARÃO DE PINDARJ: - O rebelde Urquiza, no seu tempo, 

agora não ... 
O SR. VISCONDE QE JEOUITINHONHA - Ah! .•. 
O SR. BARÃO DE PINDARJ: ..::.... Agora V. Exa., se lhe escrevesse, 

lião diria também: "Meu caro amigo?" 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Certamente. 
O SR. BARÃO DE PINDARJ: - Enfim, o nosso ministro fez ali 

um tratado que veremos o que será. Os ingleses e os franceses al
cançaram-no às mãos lavadas; a nós para o obtermos, foi necessário 
que nos chupassem sangue e tlinheiro? Não foi um grande serviço? 
Quem é que o pode negar? 

Vamos agora ao tratado com esse célebre Lopez, o homem que 
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teve a sem ceri~ônia de enviar os passaportes ao nosso encarregado 
de negócios, de despedi-:lo, porque (c~mo, afirmou) falava, mal,dele! 
Este homem tão melindroso, que assim, procedeu a _quem mandou 
aqu[ para a celebração do tratado? Quem, foi o; cicerOne .do diplomat_a?, 

OSR. ARAUJO RIBEIRO_ -.0 Sr. Torres., . . _ , . 
O SR;, BARÃO DE PINDAR~- V. Exa. tem boa memória; V. 

~ ' . ' . . . . . - . . ' 

Exa .. não se lembra do que dizia esse homem na câmara de , Buenos 
Aires?,, 

• I •' 

O SR .. ARAUJO RIBEIRO _.;. Nunca ,falei, com ele ••. 
O SR. BAR,;O DE PINDAR~ -,Pois -leia. Ele disse: "Este impe

rador do Brasil é uma planta exótica, a sua coroa é de~ lata,- com um 
pontá:pé ~e fará rolar' pelos degraus do. trono, e ficará despedaçada." 

O SR .. FERRAZ -:- Bravatas de _espanhol! Convenceu-se aqui , do 
contrário., . _ 

:.0 SR.,. ,BARÃO DE,, PINDAR~ ---:-Foi este· o· cicerone a quem:~se 
recebeu com tanto agasalho!. .. Eu não:gosto de referir certas coisas, 
mas parece-me que ele até disse a um dos noss.os ministros: "Se -não 
me quereis admitir vou~me embora amanhã. " Respondeu-se~lhe: "Não, 
não_ vá, espere. ~ , Será isto ·moderação? Será . dignidade?. Se. esses 
presidentes ou esses governadores< das pequenas: reptíbllcas do, sul 
nos querem tratar assim, que muito ,é que os soberbos, ministros In
gleses nos mandem· notas. ameaçando-nos?_. 

Senhores do governo, não tenhais ,medo da Inglaterra •. Se nós 
não temos esquadra forte, possuímos .um imenso litoral, e nele temos 
muitos armazéns onde se, guardam, os -fardos de, mercadorias. ingle
sas; esses armazéns valem esquadras, e essa nação olha paracos seus 
negócios com .muita circunspecção •. Cumpra .o _governo o seu dever, 
e não_· tenha medo de guerras com. a Inglaterra, Isso são arrotos. 

Sobre colonização, Sr •. presidente, -~odo o problema é aum.entar 
a população do Brasil. Até não sejamos muito escrupulosos a respei
to de certos vadios da Europa. ~,verdade_ que a fome ·é má conselhei
ra; mas quando um homem se muda de uma terra onde sofre, necessl~ 
dades para um país como o nosso, para um país benquisto da natu
reza, onde a árvore dá e promete, porque se acha muitas vezes co
berta de flores e frutos, onde os indígenas nada mais fazem do que 
estender o braço e colher o fruto, outro é o seu procedimento. Tenho 
provas disso. :,,., 

Quando eu estudava em Coimbra, disse~me um amigo em certo 
dia: "Vês aquela loja? Dali saiu e foi para a tua terra um homem que 
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furtou 300$. " Era um caixeiro que depois de furtar 300$ ao amo aba
lou para o Maranhão. Mas esse homem, Sr. presidente, depois de 
chegar à minha província,· portou-se dignamente; foi um dos princi
pais e mais honrados negociantes; tratou a pobreza do melhor modo 
possível; de sorte que foi um choro geral quando ele morreu·.·. Este 
homem, assim que teve dinheiro, restituiu os 300$ que· tinha roubado 
ao patrão. 

Este exemplo me. diz que pode acontecer o mesmo, pouco mais 
ou menos, à grande parte dos indivíduos, que, comportandô-se. mal 
em seu país, se transportem para o nosso. A fome, com·o já disse, é 
má conselheira; o que desejo é que entre nós haja polrcia. Deixai 
vir populaçãil; que o governo favoreça isso o mais que é possível; 
deixem-se dessa história de passaportes; e se algum estrangeiro pro
ceder· mal, cumpra-se a lei, como deve ser cumprida a respeito dos 
próprios nacionais. J: deste modo que havemos de povoar o Brasil. 

Um dos meus nobres colegas falou a respeito dos. Chins; e eu 
também acho que essa raça é brusca no corpo e na alma, não acho 
que seja das melhores; mas digo que não nós fal mal. O que não 
desejo é que os Chins sejam preferidos aos europeus. Venha popu
lação, quanto mais melhor; a nossa terra é um paraíso, mas um pa
raíso inculto, precisa. de quem o cultive. 

Não pense alguém que falando eu assim sou adverso ao gover
no; Deus me Hvre disso! Não posso ser adverso a um governo, que 
tendo por si tóda a Câmara dos Srs. Deputados, onde parecia se lhe 
faziam todas as vontades, e parecia dizer-se-lhe: "Toma esta papinha, 
que é melhor;" entendeu que devia pôr o peito à reforma da lei das 
eleições, base do sistema que nos rege, a fim de não· continuarem 
essas câmaras uníssonas (caso por certo escandaloso), a fin'l'de que 
essa câmara não continuasse a ser preenchida por alguns deputados 
de enxurrada, como disse o mesmo nobre presidente do conselho, 
ainda que eu creio que essa câmara é composta de muitos· respeitá-
veis membros. . 

Verdade é que ainda não está feita a divisão dos círculos, ainda 
não se pôs em prática essa reforma; mas espero que ela seja exe
cutada dignamente, porque não é de crer que o governo queira des
folhar com as suas próprias mãos essa única e principal coroa que ele 
teceu para si . 

Diga-me V. Exa. (ao Sr. visconde de Jequitinhonha), que é multo 
entendido nestas matérias; se só se tratasse dos melhoramentos 

124 



materiais e nada mais, V. Exa. estaria satisfeito? Sem dúvida que 
não; porque V. Exa. sabe que o melhoramento moral pode produzir 
e produz sempre. o melhoramento. material;. ao passo que o melhora
mento material :pode chegar ao·. cúmulo sem que produza o melhora-
mento.mor.al, e até el.e eode ser prejudicialíssimo.. . ... · 

•.. OUan~o I:)U ouço dizer: melhórarr1ento~ .materiais e só melhora~ 
mantos materiais, e. não .se fala. em política, lembro~me lógo (são 
idéias associadas) das últimas palavras. de Augusto, um dos maiores 
tinimos do· mundo, quando estava pará morrer: "Achei RÔma. construí
da ·de ·.tijolos e. deixei-a . e.dificada de. má~;:;,ore. " ···Ora· •.. P,ergunto eu, 
esse homem que levou a semelhante auge .o. melhoram·entô material, 
como deixou o mor.al, ein que estado deixou. a liberdade?. Deixou-a 
em tal estado que as· mãos dos romanos que ·levantaram templos a 
Augusto foram as mesmas que espargiram flores.· sobre o túmulo de 
Nero.. . . 

Os romanos perderam sua liberdade; e desde então até hoje o 
'- O ' ' , • , ' -- , 'j ' ' , ' • I • , 

que têm sido eles? Chegaram a um estado em que não sãci homens 
nem mulheres, porque queriam· cantar bem, e para isto lhes foi pre
ciso chegarem a . esse estado. Tanto é· certo, que quando um povo 
perde a sua liberdade, com dificuldade ou nunca a pode alcançar. ~ 
este o motivo porque pugno o mais . possível para .. que se observe a 
constituição do império. 

Todos os nobres senadores sabem belamente que a causa da 
desgraça de Roma foi esse tirano, que outro nome não lhe posso dar, 
muito embora se lhe levantassem templos, muito embora fosse con
siderado como ur.n Deus. Augusto tratou da conciliação de pessoas e 
não de. princípios. Os poetas Virgílio e outros eram tratados por.ele 
com muita amabilidade; as tropas eram pagas com o dinheiro das fa:.. 
mílias, cujos chefes ele tinha mandado decapitar a_nte·s dessa con
ciliação, estava satisfeito o povo e assim por diante. 

:. Mas, Sr. presidente, a pouca vergonha chegou a tal· ponto, que 
o senado romano, esse senado que expeliu de seu seio um senador 
porque tinha dado em público um beijo em sua mulher, consentiu que 
em um jantar público Augusto segurasse na mulher de um senador e 
a levasse para um quarto! V. Exa. sabe que solus cum sola non pre
sumitur dicere patrem nostrum; e. entretanto ele foi recebido depois 
disso com muito agasalho na mesa. ':·~'.. • . . · · 

Sr. presidente, perdoe o Senado que eu sem querer me alon
gasse um pouco em meu.discurso. V. Exa. sabe que não hei de votar 
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louvores ao governo, quando não estou convencido de que ele os 
merece; não hei de votar com um lenço na boca, rindo-me, como os 
diplomatas na aclamação do papa. Quando os cardeais dizem: O 
papa é· rei, é rei dos reis, monarca dos monarcas, etc.,· os diplomatas 
riem-se, e levam o lenço à boca; e eu não quero que o Senado siga· 
esse costume dos diplomatas. Estimo muito esses senhores, mas não 
desejo que o Senado. adote • semelhante costume. 

Se eu soubesse que o governo tinha feito o que deu a entender 
esse n9bre senador, isto é, que se tinha assemelhado ao negociante 
que para ajustar suas contas queima ·a casa, eu diria ao g()verno: 
"Você é um trapaceiro-mar, é um ladrão dos ladrões"; mas eu não 
estou persuadido disso. 

Chega agora o nobre ministro da guerra, e aprov.elto a ocàsião 
para dizer a S. Exa. que acho bom o seu relatório. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA - Muito. obrigado. 
O SR. BARÃO DE PINDARI:- Mas V. Exa. não .acabará com 

isso a que chamam chibata? 
O SR .. MINISTRO DA GUERRA - Peço no meu relatório um 

código penal militar. 
O SR. BARÃO DE PINDARI: - O militar que leva açoites asse

melha-se a um escravo indigno. Veja V. Exa. que Portugal está. tra
tando de abolir a chibata. 

Por que foi, senhores, que os franceses chegaram a ser os pri
meiros militares da Europa e talvez do mundo? V. Exa., que é .ver
sado na história militar, sabe que Luiz XIV, indo passar revista às 
suas tropas, deu por acaso no rosto de um soldado com a chibata que 
levava na mão; e o soldado metendo a mão nos coldres e tirando uma 
pistola, voltou-se para o rei, e oferecendo-a pela coronha, disse: "Já 
que me tirastes· a honra, tirai-me a vida:" O rei conheceu o mereci-. 
mento do soldado e premiou-o. 

Esse primeiro militar dos nossos dias, Bonaparte, estava. um 
pouco agoniado com os seus projetas de atacar a Inglaterra, quando 
um dia passando revista às suas tropas viu que urri capitão não mar
chava com aquele garbo com que ele entendia que devia marchar, e 
então foi-se chegando para ele e acenando-lhe com uma chibata, dis
se-lhe: "Marchais como um peru." O capitão desvlu porém com a 
espada a ponta da chibata de Bonaparte que lhe ia tocando, e Napo
leão disse: "Prendam-me esse biltre. " O capitão ouvindo isto tirou 
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da esp·ada e apunhalou-se, dizendo: "Sim, eu mereço a 'morte, porque 
tenho servido· a um tirano. " . . . . . . 

· E aí está, senhores, porque os militares francesa~ são o que são: 
é porque antes querem a morte do que ser açoitados. E entretanto, 
senhores, nós ainda usamos a chibata!· Nós ainda corremos o risco. 
de ver. um escravo açoitar um. homem: livre; .porque, sénh9res,' é. 
preciso que vos diga que aqui mesmo: eu. Já . tirei .dois escravos da . 
praça que pertenciam a um meu primo depuÚldÔ~· e um det'es em' oca~ 
sião em que era ministro O Sr. Candido Baptista de Oliveira. Dei. 
graças a Deus por .isso .. Dirigi-me a, S. Exa., e disse-lhe que aquele 
mulato era escravo, que 'á. EXa·~. màndassem examinar, e em resultado 
o escravo foi mandado soltar. . · . · · · · . . ._· · ... · 

Sr.· .. · mirii~tró, eu- recorro 'aó v'O'sso coraÇão: não •· digo ~be'rri~'; ·por:. 
que-.me lembra que o embaixadqr _português dizendo isto a Napoleão, . 
estê lhe respondeu: ~ .. Não .é· :o rríeu C:oraÇ.ãÓ .. qUe.·rriitg~verna·é a mi
nha cabeÇa. ". Pois eu rêc·orro .à· cabeÇâ de. \i ... ÉXa ~ ~- acàbe côm estas 
chibatadas: le~e pelo caminho da honra e do brio .. os .soldados da 
nação brasileira; a· v. Exa. terá militares para a paZ e para· à guêrra •. 

Á discussão ficou adiada pela 'hora: · •· · · · · · ·"' ~ · . ·. · ~ · 
O SR. PRESIDENTE .. ;d~u para or:dem. do ;d_ià .a·. primeirà discüssão 

do parecer da mesa sobre' o oficial da secretaria do Senado Candido . . . . . 

José de Araujo Vianna, e as mais· matérias dadas. . . ~ . . . ' .. 

Levantou-se a sessão às 2 horas da tarde. 
'. ·,' .. 

',"'. 

: . : 
·.- .. ·-. 

. : ;~ : 
: · ... : : .. 
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SESSAO EM 5 DE JUNHO DE 1856 

Presidência do Sr. JManoel lgnácio Cavalcanti de Lacer~ · 

SUMARIO ::.._ Ordem do dia - Aposentadoria de Dio
nísio de Azevedo Peçanha ~ Rejeição da Resolução. · 

As 11 horas da manhã; depois de feita a chàmada, abriu-se a ses
são, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a ata da anterior, foi aprovada. 
O SR. 1 .0 ·SECRET A RIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do 1.0 -SECRET A RIO da câmara dos deputados, partici
pando a nomeação da mesa que deverá ali servir no corrente mês. 
- Ficou o senado inteirado. 

Outro do Sr. senador Francisco Gonçalves Martins, participando 
não poder comparecer por continuarem ainda os motivos que o têm 
impedido de o fazer. - Ficou o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Foi aprovado em primeira discussão, para passar à segunda, o 
parecer da comissão da mesa relativo à licença pedida pelo oficial 
da secretaria do senado Cândido José de Araújo Vianna, e igualmente 
propondo a José Martins Vianna para o lugar de porteiro do paço do 
senado, e a Agostinho Pereira da Cunha para o lugar de contínuo. 

Discutida a matéria, foi aprovado o projeto, e foram sorteados 
para a deputação que deve apresentar a resposta a S. M. o Imperador, 
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os Srs. Visconde de Albuquerque, Pimenta. Bueno,. Vlanna, . e Aralljo 
Ribeiro, fazendo; parte desta deputação os Srs. 'marquês ~e. Abr:antes, 

visconde de Abaeté, Miranda, redator:.es do, projeto. . ... 
Entrou em 2.• e última discussão a indicação do .• Sr. visconde,de . . .. . , . . · . . . . ; · . . .. ~ . .... · · . · .rt· · . . · . · · · . - . 

Jequiti_n,honha. p~opo,ndo ,que o_.Senad.o del.ibe.re .. se. O;exercfclo:c:f~.~.Pre
s:_def1te do .•.. banco .. dó.,Brasil;está incluído: ria disposição.do: ar.t •... 32:da . 
constituição, .. conjuntamente,;.com .o. parecer da comissão .. de .. constl-:· · 
tuiçãô .a. tal respeito.· .•. ,,, > ·.::. .. · , . ,, , . · · · · .... · 

Discutidá,a m.atéria, foi aprovado o ,parec~r. · . 
· .... ·. Foi.aprovada em 2.•, e,última discussão a indicação,.do Sr. Baptls· 

ta de ·oliveira para qu'e' se adicione às •'comissões;_permanàrites 'ci() 
Senado,. Ôutra com. a denominação .. de "~>comissão. de: empresas prl· 
vilegiadas e de.obras púb_licas. J<.·J ·:. ·: :. : .. ".·., . . . . · :< -~ .:, < . ;, 

. ,Foi,apr:pvada. em, 3.~. discussão,: 'para .ser::énviada,:à .. sanção;·hn;. 
perial, a: proposição· da câmara :.dos 'deputaê:los':Ciêêlâràndo:.que ~Hercu
lano Antonio d~ Fonseca, estudante. de. mediéina: pode ,·ser admltl.dô'a 
fazer exame .das:matérias que compunhân{·o.~cl.lrSÓ.do·3:o.·.aA . .; ano 
conforme os estatutos que, regiam em~·.1as2. • .. , : .• :. :: •. · •. · ....... · • .. 

Entre.· em· .. 1.• discussão .a· proposiÇão. d~:.outra:~câmara .. autorlzan· 
do o governo a aposentai".DionysiÓ'de.Azevédo.Peçanha no .. lugar de 
oficial-maior da secretar:ia. de· ,estado .. dos·, negócios -da· .marinha~.: . · 

. O SR .. VISCONDE .DE JEOUITINHONHA ~:Sr. ·presidente,. :reco· 
nJÍeço O. mérito .desse empregado pllbfic~, s·e~s Jongos serviÇOS: e:.O 
est~do em_que.:s~; acha.~! respeito .. de,'-~·lia' saúde:::pÔrtanto:;nerihuma 
dúvida t~_nho.em aprovar a_sua aposentadoria. •A·rriinha dúvida é mais 
constitucional do que sobre o· merecimento desse· empregado; baseia-
se na divisão dos poderes.· _ ................. ,.•.:·: ;, .. , .. ·.> .. : , :ê. ; . 

. '"'ão ,posso~c.ompreender:,comoji~assembléia:::geral.há. c:le. autorl·. 
zar o .poder~ e?<ecutlvo" par:a. apqsentar :este,ou:-aquel~,empregado:.pú· 
blico. A. atribuição de ,aposentar .. está. ,Inteiramente i dada ao .. ;poder 
executivo; ,a assembléia ... gêral, tem-3somente de·,aprovar~ a quantia 
com q1:~e o empregado . público é, aposentado;. porém autorizar c o go
verno .para aposentar, para tirar: do serviço.-este ou aquele. emprega
do, receio que seja isto uma invasão da; assembléia geral nas atr'· 
buições do poder executivo. • 

Poder-se-á . dizer: · "A assembléia .geral · autoriza somente pelo 
que. diz respeito à quantia. " Mas a quantia está ligada com . a apo
oontadoria, e o governo é quem estipula esta quantia. Até· hoje ain
da se não disse que a assembléia é quem fixa a quantia da aposen-
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tadoria; até hoje, longe de ser ·a assembléia geral ·quem fixa essa 
quantia, é ·o poder executivo, e a assembléia geral aprova ou deixa 
de aprovar. Talvez que ela possa aumentar, mas creio que· até agora 
ainda não exerceu essa faculdade. ' 

Segundo os princípios de nosso direito público a este respeito, 
inclino·nie 'a crer que não temos o direito de aumentar. temos ô direi
to de aprovar. A quantia com que é aposentado um empregado públi
co é também fixada ·em atenção ao tempo de serviço, nos bons servi
ços por ele prestados, e a outras considerações que só· ao' governo 
pertence avaliar. Portanto julgo que o projeto que se discute ·não está 
dentro das raias das nossas atribuições. · · · · · 

Desejara múito ·ser elucidado a este respeito,· porque, como mê 
inclino a aprovar a aposéntadoria, como reconheço os serviços pres
tados por esse· empregado, nenhuma dúvida terei em aceder às ra
zões que me convençam de-que não há invasão· da parte''da assem
bléia geral nas ·atribuições do poder executivo: 

. ·Não sei se acaso há exemplos de um projeto desta natureza na 
assembléia geral. Estou propenso a crer que este é o primeiro·exem
plo. Parece'-me que a assembléia geral ainda não autorizou· o gover
no para aposentar este ou aquele empregado· público, principalmen
te quando há uma lei que regula as aposentadorias. 

Essa lei, em minha opinião, talvez ·devesse ser· revista,. porque 
há muito que fazer a respeito dela; porém estas considerações, que 
eu poderia apresentar em outra ocasião, não são bem cabidas· atual
mente, por isso não entro nelas. A minha dúvida· é somente acerca 
do direito com que a assembléia geral vai autorizar o ·poder executi
vo para aposentar o empregado de que se trata·. 

O SR. DANT AS - Sr. presidente, não li esta· resolução, nem os 
documentos que lhe estão anexos; mas pela sua leitura aqui~ e pela 
discussão que houve na câmara dos deputados e de qúe li alguma . 
coisa nos jornais, entendo que trata-se 'de um caso especial. ' 

O nobre senador que me precedeu disse que receava votar pela 
resolução, porque. a atribuição de aposentar· pertence ao poder· exe
cutivo. Assim é, tem razão. Disse também o nobre senador que a 
faculdade de fixar a quantia com que o empregado deve ser aposen
tado· é da competência do governo. Igualmente nisto .o nobre senador 
tem razão. Mas creio que S. Exa. não está bem certo acerca da es
pécie de que se trata. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA- Pode ser. 
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o· ·sR. DANT AS :.:.....: Trata-se de · um empregado ·de·· que :a maior 
parte··do seu ordenado: consistia em emolí.Jinentos;::este·' empregado'• 
prestou bonsserviÇos creio que durante 40'anos,,hoje está.im~os~l~ 
'bilitado·e pede···a:·sua'aposentadoria, •e telldo'o ordellado:C::relo que'dB.' 
1 :200$000, se··com: c;;lê 'fosse aposentado''ficariâ7sem :'m'êios':d~<subsla:.· 
tência. o governo··na conformidade da lei: lhenãci ;pode 'dâr ;mais'-· Cio 
que 1:200$, e' poisio é:Íue· se :pretende' rêmedlar··por:esta resoluÇão~';;>'-

~- "' .. ,.._: .. _ .•. "·. : .. ·,,,_·,,. ~-·-··.· .· .. : .. ,., ·_,..; .. ·····:·· ... ,_·, ...... · .. -·~---~-~--··-··.-;,;.,.i,::;-,,·~-:--·-::·.·.:··- •' 
· Ora/será ]usto que;· àchando~se · um eínpre'gado'"inàbilitado de 

. • .•. -.- •••.. •''{'•·!:' ..• : . ··.··-· .--·-,-~~. ···"", ···:<",-.-"··-··.' .. ·:···t.-,:· .... :. ; : -~ ·:":~·-- " . 
continuar a ·servir:po_r doente, seja ·aposentado com· um. pequeno or-
denádo;· depciis ,_:'de<4õ· j~ríos'·de•·-bon·s· ~seniiÇos' 'ém~~r:úm jligar· :.é:l~ ····'certa 

· .. ·1" ~.--~- ... -.,,, ._ .. _,-,-, ..... _ ,.·.• .. l;·-. :· ~- •· ,, .••. .,.._.··.~:-.' .·.·"·:··· ,··:·-:.:.;.;-('o";-~~~~-:·~--:-·-·-:.-r--~i:- "\(:H--;1_--

0rdem?·. Esta é ·a questao~ :e ·por isso eu"dtsse que tratava~se de um 
c as~·. ~~~-~'~iaiX: ~·~ ·~ ;'· : · .. ;· ;: · ·.• • · .· · .· .· ·.:J'~~·- ~,: :: . ~: '.:· . . ·,' .. )~:5., ·; • :·/, ,,·,,; .·.' ,.,<,;. ;·,··::,,, ::;. 

: .. S_ericjo .. assi-r:n. cuJ1'1pre. que a .ass~m~l.é.i_a.;;oer:al, .df31!.b.~r:e., a .. esse 
'' ', ,._,. ' ... .-: "• . •,,. '.' 1-- -_, .1_,1 .! .. ·' •:..J ·-· ---··· -~ .. -.·,...·-'''-· .••• .t...--•. ~[t .......................... ---~ ,...,.,._"-_ 

respeito~ o'u' ·tome:··úmà ·. rried.idll ,:ger:al . ace_rca _ d~s. J~r:J:~Pr:13ga~os~ .. cujo~ 
ordenados' são~ eíT}'grànCie 'parté·.· emoil'm1entôs~ ·;'põrqÜej,:-poêÍér exeéu~ 

..... , '' .'' •• ~ .... j ................ ' ....... ~ .......... --:....- ..... - .... ...., • ...; __ ..._. ~--~~·-·- '1 ~ ........... 

tivo ·.nada, _mais_ pode ..fazer do. quec,aposentar esse ~empregado; ;Segun-
do ·a lei': )sto. é~ 'com· ürri pequena··:õrdênado; .... o qu'é na:.miJ1t1a':ôpÍnlão 

,-:. .· ... ).,_., •. ,, __ )·.,·--~ ~--··-·· .: . .- r· .• ~··-.~)·"'' " .. • ... '-•... -',•-:•.._,.: .. ;- ~ .•• :.-••.. /~:-"·-.. .~·~· .•• ~_ ....... ·.-.,~lv: ... ••H·I: _...;,_~~ .. --. ... : 

seria,u.ma·.injusti,ça, ·qUaJ:ldO outros empregados. são aposentados. com 
dois,. três e quatro _contos. de. r'éis,,p'àrque' tiveram~~:a.~ f,elici'dada·,.de tê r 

' • • ' • ','O'• ,: !·-:'•}'" '' \_·'; •" ' -,-" .1 • ., .. ~, '~{·.·\ .. ••' ~' <, ,,_!,,,,.L 

emolument()s, que fizessem parte .de seus OJ:denados •. .- . . · · 
.· ·. _Já. :vê \'pô is ·o. ~~b~e 'senâCior:. que. · () . gove;n~ :.:~ã~ pocii~ ,sol~er : ~ 
• ,. ' ·-· -·: , . ............ :~.,\~ ..... ~- ·-. -~ ............. 1. ·-- ~ ..... ' '··· ~~-. ~-· ·····' . ~. ·_·· '. "~ 

questão ~de que se .trata ... Verdade· é. que.:podia. fazer,o :que se ~fez 
. ' . " ' ... ,, ' · .. ' . ' - ..... . - . .,: .. . . . ' . . . -· ·• . ~ 

em um caso .. idêntico •. Creio que .no ... ministério.-do. Sr .•.. marquês,,de 
• I· '• < '\; ' • o •-· "'-,: ' <,,;1,, .' ,_.." ~. ' ,' ' -' • '" , < < -.-" ', • .,,," ' • - '"' '"' '·' --~ ._, ~ .... ·- '" " • •• - • ' •• 

Monte Alegre· houve um empregado que. havia servido. muitos . anos, 
devia ··~er. apos"e'ntado; ·.mas . sendo '() se~ ord~n~dÔ .. m~ito .•. dim.lnuto, 
porqliê .dele .fazia'.·.grancfe parte, .Õs einoluniento~. o gover~o.,aposen~ 
... ---.; -... ',,.; .. ~ ............. -··· .. .._. ... "·.···-· ~~ ...... .... ~ . '- ' ~ 

tou-o com o pequeno ordenado e. deu~lhe uma._pensão em: atenção aos 
• ; "•' -• ., ' y ,, "*' ,_,_- ' ,,,,; ' ~I .,,..- '.,, ' '·' '. '· • -·· .. . . ' •·" ,. '• '" .... •. • , . 

serviços prestados. • . . _, .. , ·''·· .. , .:- _ 
. O SR. VISCON.DE DE JEOUITINHONHA-,-:Eis :af.um mefo·íde sal--. . ... - __ , . ·' " ' . . ' . 

vara .injustiça.,. .. .:•;:'· ··. 1 •7._,· 
• • I • ~· > • .. ' • 

O SR;_,OANTAS:-.;. ;··mas-saiba•o:nobre'senador:quà ·á~cârria• 
ra dos ,deputados,; ouvindo falar ein .aposentadoria• ·e,.pensão ao mes
mo tempo, ficou tão impressionada que fez cair'a~pêlisão:· · · · 

Foi para evitar isso que a câmara dos deputados' adotou a medi
da qUe estamos discutindo. .::incontestável que 'o' poder leglsfativo 
pode dispensar na lei neste caso especiaJ;, e eu ácfiavá collV.êrtlen~ 
te que se tomasse uma -medida :acerca de todos ·os emp'regados' ·que 
se achassem ·nestas ·circunstâncias êomo. o de que sEi trata. 
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O SR. MAROU~S DE PARANÁ - Sr. presidente, parece-me que 
o precedente desta. aposentadoria ' seria .fértil .. em más conseqüên-
cias. . 

Os· emolumentes .são dados pro labore; pertencem aos emprega
dos que trabalham; não. poder-n pertencer nem aos que não trabalham 
nem àqueles que são aposentados. Como. pois,· poderão. ser toma
dos em linha de conta para a aposentadoria de que· se tr:ata. 

Eu disse que este precedente· seria fértil em más ... conseqüên-
\ . : . . . . . , .. ' . . . 

cias, porque há muitos oficiais de secretaria, à exceção dos de fa-
zenda, que têm emolumentos. Os das secretar-ias dos negócios es
trangeiros, do império, da mar:inha e da guerra, percebem émóh.imen
tos, e a respeito de alguns esses emolumentos. às vezes .. igualam e 
excedem ao ordenado que vencem . Ora, consagrado o' princípio· de 
que os empregados públicos têm direito de ser aposentados;, tendo
se em· átenção todos os seus vencimentos, o ·resultado. será sobre-
carregar-se demasiado ~s cofres públicos·: . · . ' · " . 

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

Demais, há muitos empregados na repartição ·da·· fazenda· que, 
tendo pequenos ordenados, percebem. vencimentos . avultados por 
causa da porcentagem a .que . têm direito. Estão neste • caso. os em
pregados dos consulados, alfândegas e recebedc)rias das rendas ln
ternas. Muitas vezes essa ·porcentagem anda pelo. dobro dos . seus 
vencimentos. Até aqui muitos empregados antiquíssimos, Já Inabi
litados para todo 'o serviço, têm sido aposentados somente com o 
ordenado, sem atenção à porcentagem. Ora: mais justiça haveria· em 
contemplar nas aposentadorias a porceritagêm do que em contem
plar os emolumentos, porque a porcentagem é paga pela fazenda pú
blica,· não haveria senão diferença de forma ·de pagamento, ao passo 
que os emolumentos. são dados pelas partes pela expedição . de 
certos atos. · · 

Parece-me pois, Sr. presidente, que se a assembléia geral ápro
var esta resolução, dará lugar à reclamação de muitos· empregados 
que têm sido aposentados com vantagens muito ·inferiores a estas; 
e se eles reclamassem do corpo legislativo a aplicação da mesma 
eqüidade, não poderíamos deixar de satisfazê-los. . 

Além disso, cumpre ter em vista que muitos outr~s empregados 
estão ainda em exercício e não alegam os anos da lei e as enfermi
dades que sofrem, pela razão de que a aposentado,ria lhes diminuirá 
os vencimentos; mas desde que o corpo legislati'iío se mostrar. dis
posto a fazer semelhante eqüidade, acabará o estímulo que há para 
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·. ·. 

esses empregados continuem no serviço, apesar de já terem os anos 
da lei e não terem uma saúde muito robusta. 

Acresce, Sr. presidente, que no caso de haverem serviços extra· 
ordinários que mereçam uma recompensa extraordinária, além da apo
sentadoria, segundo a lei, há o meio de re.correr-se às pensões, melo 
pelo qual se pode evitar o mau precedente que estabeleceria a passa· 
gem desta m~dida. 

Assim pois, Sr. presidente, não posso deixar de votar contra a 
resolução. Julguei que não devia ficar calado, porque ela pode tra· 
zer más· conseqüências,_ e .. injustiça· mesmo: para· com outros empre
gados. uma vez quê ~a mesma ·"eqüida'êie não. 'se·'torne geral, como não 
se torna pela. resolução que se., discute,· que.· é puramente Individual. 

'.•·•··•·.",·~·.•,Õ•~~·~,~·· .... ~~P.•·",•·•:~:I·-.•.·'"'~'"''1 ·~.•"'"• .. !• ... ,"'. • .... C,._, ":'. t'"'"~.'') .'''• i''" 

Não"havendo·-mais quem" peça apalavra, julga~se a· niateria sufl· 
cientemente discutida, e é rejeltadq a. resolução .•.. , : :. , .·. . . . · . 

.. •• •. .. • ·~·"' ".,_.,, -... ~ .. ,... •·. , :1 "·:·, .. .- · .• ··,,·r.-·.·.:.·· .-:.~·· .· .......... ~-k.· .,, ' • , • 

· ··· O SR~ PRESIDENTE declarou esgotada ;a ordem do dia, .e, deu :pa-
. · : ·~ .',.,· ; " ... ,, •:··' •.' ' ' ,.~ •··•·••"• '· f'O_,·. 'i''J · .. ·"l··><•'•.j"'l'-'.''~· -;' , ... •,,. - ... ···~,.> ··•~• 

ra a da 1·.• :sessão: eleição "da nova. comissão' de~ empresâ's' privll& 
giadas. e obra's p~bllcas;' 1'.·. diSC:ussão'·'(j~~:ihdicaÇão 'sobre 'pÔstu'~as 
da câmara; municipal; 1.• discussão de várias l:nopo~iÇões d('cârrià~ 
ra dos deputados :sobre ríáturalizáçãÓ:d·e ·e~traligeiros; . . . .' . 

. · Levi:mtou-se·a sess·ão às 11 3/4.horas di:fmanhã: . 

' -~ ' . 

. .. . . 
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ATA DE 6 DE JUNHO DE 1856. 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti. de Lacerda 
~ ' • ' r • •- ' 

As 10 horas e 3/4 da manhã, feita a chamada: achavam-se pra
sentes 25 Srs. senadores, fáltando com causa os Srs. barão de Murl
tiba, Paula Pessoa, GonÇáJves Martins •.. Wanderley, Souza· e Mello, 
marquês de Caxias, marquês de ltánhaém,. marquês de. Paráná, mar
quês de Valença, Vergueiro, visconde de Jequitinhonha, visconde de 
Uruguai. e sem ela, os Srs. Cunha Vasconcellos, barão da. Boa Vista, 
barão do Pontal, barão de Suassuna, Queiroz Coutinho, Souza Quei
roz, Almeida Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, Pi
menta Bueno, Fonseca, Alencar, marquês de Olinda, visconde de 
Abaeté e visconde de Albuquerque. 

O SR. PRESIDENTE declarou não haver sessão por falta de nú
mero legal de Srs. senadores, e convidou aos presentes a ocuparem
se em trabalhos de comissões. 

Depois de concluída a chamada, compareceu o Sr~ visconde 
de Abaeté. 
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SESSÃO EM 7 DE JUNHO' DE .1856 
• I ' ' 

Presidência do Sr .. Manoel·lgnácio • Cavalcant~ de·:Lacerda. · · · 
·'· .. ,._, 

SUMARIO -. Indicação e. requerimento do:Sr. · .. Ferraz:
Ordem do. dia - Indicação sobre· as posturas ·.da .câmara 
municipal da·corte. Discursos dos Srs~ ·Ferraz; Dantas; Sil
veira da Motta, Souza Franco e marquês de Olinda. · . · 

Às 11 horas da manhã, depois de feita a ·Chamada abriu-se a ses-
são; estando presentes 29 Srs. senadores. · 

· Lidas as atas de 5 e. 6 do .corrente, foram aprovadas •.. 
O SR. 1.0 -SECRETÁRIO.dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dois ofícios do 1.0·secretário da· câmara. dos. deputados, · partici
pando haverem sido sancionadas a~ resoluções .da assembléia .geral, 
uma autorizando o governo por tempo de um ano a transferir de .uns 
para outros corpos e armas os oficiais subalternos. do exército, :e ou
tra mandando declarar _permanentes· as disposições do· decreto . n.o 
800-A de 30 de junho de 1851, e do art. 29.do· decreto n.o 783·de 
24 de abril do dito ano. "7"" Ficou o Senado inteirado. 

Um requerimento de Domingos .. Caliagno, pedindo. ser. naturali
zado cidadão brasileiro. - À comissão. de constituição. 

Foi apoiado e a imprimir o projeto que ficou sobre a mesa em 3 
deste mês, assinado pelo Sr. Miranda. . 

O SR. FERRAZ - Sr. presidente, tenho de apresentar uma Indi
cação para a reforma do artigo do regimento que se refere ao núme
ro de senadores que devem achar-se p·~ésentes para poder abri...:se 
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a sessão, número que, segundo esse artigo, é de metade e mais um. 
Ora, eu creio que para calcular-se qual seja a metade e mais um, 
não podem contar-se por forma alguma os senadores que tenham 
falecido, isto é, só devem contar-se os senadores existentes na oca
sião, porque o contrário seria um absurdo, e poderia causar prejufzo 
aos interesses públicos. Podia dar-se o caso de terem falecido dois 
.ou três senadores, e de acharem-se impedidos ffsica e moralmente 
alguns, e· o resultado, entendendo-se que a metade e mais um devera 
ser do total dos membros de que se deve compor o Senado, e não 
do número dos exi~tentes. na ocasião, poderia se deixar de abrir-se 
a assembléia geral por falta de número, tanto mais existindo alguns 
senhores senadores exercendo os seus lugares e ·estando com par
te de doente no Senado e alguns outros exercendo cargos de 
comissão do governo sem a necessária licença.. . 

Assim, Sr. presidente, dando-se o abuso de alguns Srs. senado
res não comparecerem e outros darem parte de doentes· é estarem 
em seus empregos, e outros serem empregados em comissões do go
verno sem pedirem a competente licença ao Senado, pode muito bem 
dar-se o caso de não haver o número necessário para. se abrir a as
sembléia geral. Para obviar portanto a este inconveniente ofereço à 
consideração do Senado urna indicação para a reforma do respectivo 
artigo do regimento, que é concebida nestes termos. (Li.) 

Foi apoiada a seguinte indicação: 
"Indico que se reformem os arts. 30 e 40 do regimento interno 

do Senado, para que, na forma do art. 23, cap .· 1.0 , tít. 4.0 da consti
tuição, logo que se reúna a metade e mais um dos seus respectivos 
membros, em cujo número jamais se podem contar os que não exis
tem, e cujas vagas ainda se não tenham preenchido, se possa abrir 
a sessão. - Silva Ferraz." 

O SR. FERRAZ - Vou apresentar ao Senado um requerimento, 
e peço que ele não seja tomado com feições de oposição, .·porqUe 
tende ao contrário a dar força ·ao nobre presidente do conselho. O 
desejo que tenho do Senado .preparar-se para discutir amplamente 
os orçamentos, a convicção em que estou de que o nobre presidente 
do conselho deseja ardentemente entrar na via das economias, a ne
cessida:de que há de que se desmintam certos boatos que por ar cor
rem acerca da existência de várias despesas que não se podem jus
tificar, me impelem a dar este passo, e deste modo tenho a espe
rança de avivar a memória do Sr. presidente do conselho para que 
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reveja essas despesas, e corte as que forem desnecessárias, se·exfs
tirem. O meu requerimento é concebido de ·tal man.elra, 'qUe: dispen~ 
sa qualquer outro fundamento. ··· ·· · · 

Foi apoiado, e aprovado sem debate o seguinte reqúerirnento: ·• . · 
"Requeiro que . se ·peçam ao governo pelas. repârtlçÕes·: cÔmp~ · 

tentes as seg'uintes infôrrriações: . . . . . / . ' ·. . . . ... 

. "1.• .. Quais os empre'gados públicos,·. assim' ci\íis cÓr11Õ milita-
res~ que rios três últimos ~rios; e até o presente; têm re'cebÍdo, ou re
cebem ·gratificações, não 'marcadas por lei; ·por. qualque~ trtulo que 
seja, e o quantum de'cada •gratificação,·· e osnome~dos;beneficiâdos~· 

2.~ Q~ais os ernpr~9ados públicos; assim ·~;vis:: c~AAó · rlimta~· 
res, .. que .Percebem ou tên{percebido no. tempo:!referiêt~. mais de--Lima 
gratificação, e âcumuli:ún dÍfer~ntes vencimen'tos'~e ·~o"'quá~tum" da-. 

- ,. . - ' . ,. '' ,-, .__ :.. :- '~ ' ... _;-. .' . ' ·- ... '_ :. (~- '· .... i ., ·;~ :.:.; .. __ , __ ; ~/' '; ·.' •' 

quelas e destes, e os nómes dos respectivos beneflcjados. .. . . . ... · .... 
.. :3.8 

•· ... Quais. os empregados 'públicos': . àssim ... civis' cômo .. mi'ii1:S.:. 
res, que estando em comissão·. alheias de. seus empregos. contfnuam. 
a vencer os' ordenados destes e outrà~ .. gratificâções que por. qual~· 
quer outra. comissão, que não desempÉmham, lhes, eram devidos, e 
isto não só pelo qué toca ao presente, e 'ncis três anos passados,,quer 
a respeito dos que já têm cobrado, como sobre os quejêrri .direito a 
tal cobranÇa em virtude de concessão do governo, com. declaração de. 
seus nomes. 

"4.•. Qual o número de empregados adidos, que existem atual:
mente em. diferentes repartições públicas,· e bem assjm o dos. cola
boradores e agregados de qualquer denominação que têm as mesmas 
repartições, os vencimentos de uns e outros, e o que se tem gasto em 
tal pessoal nestes últimos três anos e no .presente. . . 

. "s.• Em quanto monta até hoje a despesa fe_lta>.com a caixa 
d'água do Barro· Vermelho nesta· corte, ·e o orçamento da. provável · 
despesa que ainda demanda o remate de seu conserto, .. conclusão~ 
aperfeiÇoamento OU. embelezamento. 0 mesmo sobre.as obras· dos 
reservatórios, caixas, ou encanamento .ainda por concluir da ·Tijuca. 

"6.• Em quanto montam atualmente os· bilhetes do tesouro emi
tidos por antecipação de renda. - Silva Ferraz." · 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr~ presidente, pedi 
a palavra para fazer uma reclamação. An_tes de publicado, foi-me li elo 
o meu discurso, e é possível que me escapassem algumas expres
sões; mas ou porque assim fosse, ou por erro de prova, aparecem 
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nele duas asserções cuja paternidade não quero por forma alguma; 
não posso deixá-las passar. 

No discurso publicado parece que fui eu que apresentei na casa 
essa ameaça de invasão do Brasil pelas populações da Europa, quan
do não fui eu que apresentei tal idéia. 

· A outra asserção que não desejo deixar passar é aquela em que 
se me atribui ter. eu dito que não se censure o govef'lno. Deus me 
livre, Sr. presidente, que eu. tal dissesse; o governo deve ser .censu
rado sempre que o merecer. O que eu disse foi que tinha sido .feita 
ao governo uma censura acerca da colonização, censura que não me 
parecia bem fundada. Mas dizer que ~ão sé censure o governo, es
pero em Deus que nunca o direi. (Ap~ados.) · 

O SR. DANTAS (para uma expliêação)- Sr. presidente, visto 
ter-se o nobre senador referido a um~· idéia por mim apresentada,· de
vo dar uma pequena explicação. Eui' inão disse que o: Brasil estava 
ameaçado por estrangeiros; mas sim que o. governo cuidasse de co
lonizar o Brasil, por isso que muitas nações pa Europa tinham os olhos 
nos países que não estão povoados. 

O ·SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Isso é que eu chamei. 
' ameaça. 

O SR. DANTAS- E para prova de' qúe as nações européias têm 
os olhos fitos nas nações não povo~das, aí estão Nicarágua, as Anti
lhas, e mesmo a questão do Amazonas. O nobre senador, pois, não 
podia inferir de minhas palavras que o Brasil estivesse ameaçado por 
estrangeiros. 

ORDEM DO DIA 

Foram nomeados para a noya comissão de empresas privilegla
~as e de obras públicas os Srs 1 Baptista de Oliveira com 26 votos, 
Ferraz 25, e visconde de Albuquerque 9. 

O SR. PRESIDENTE declarou que, convindo "preencher-se as va
gas que existiam nas comissões de redação e assembléias provin
ciais, pelo falecimento do Sr. visconde de Uberaba, ia mandar cor
rer o escrutínio para, esse fim. 

O Senado decidiu, sob proposta do Sr. visconde de ltaborar, 
que fosse o Sr. presidente, não só no caso presente, como também 
nos futuros, quem fizesse as nomeações para se suprirem tais faltas. 

Em conseqüência do que o Sr. presideJ"!te noniéou para a comls-
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são de relação o Sr •. visconde de Sapucaí, para a de .assembléias pro
vinciais o Sr. Ferraz, e para a de instrução pública o Sr. Silveira da . 
Motta. . ... 

Entrou em · 1: ·discussão .a .. indicação. do Sr.· ·Cantas, propondo.: 
que a. comissão de: legislação . reveja; as •posturas .da: câmara munici
pal desta·corte, e proponha a revogação-daquelas .que.:ou forem con-. 
trária à constituição, ou aos interesses:públicos .. · :, . · ·· ... ···· 

. O SR .. FERRAZ...._,. Pedi a palavra ·paratfazer ao meu. nobre colega 
algumas observações que ele. atenderá se julgar conveniente.~ 

Senhores, o corpo legislativo não tem iniciativa sobre posturas,. 
a iniciativa compete às câmaras municipais: e .se· assim é, pergunto, 
poderá o· ctirpo legislativo ter iniCiativa para a revogaÇão· ciás. pôstu-. 
ras? .: a primeira questão: . . . . ... . . . . . '. . ·.. • . ·~. ·... . .... 

Agora,· s~. _presidente; direi que:. não~"~epug~a-;ia' vôt~ro..pela.,incif-. 
cação se acaso éla tivésse outro fim, istó···é. se o río6re síimador~re~ 
queresse que uma comissão examinasse quais. as posturas .. que se 
acharri legitimamente aprovadas, porque algumas :ó. f~ram dürante o 
tempo em que o corpo legislativo fu.ncionava, e e.stas· é' que ·não po-
dem ·ter execução. · · · · c · · 

O SR.······BARÃO DE OUARAIM .;...;... Cumpria qiJé na-Indicação se 
designassem as posturas que devem ser exàminadas ... 

O SR. FERRAZ- Como muitobemobsé..Vá ()·meu nobre amigo. 
o Sr. barão de Ouaraim, não sei também o quê â ·comissão Irá fazer: 
cumpria que o nobre senador indicasse quais as· po-sturas que· são 
inconstitucionais, para que pudéssemos· fazer o· trabalho qUe. ele de
seja. 

Sr. presidente, desejo bem que haja muito cuidado na aprova
ção destas posturas: que haja um :exame ·muito ·sério,'; sobre à parte 
que a câmara municipal toma no exercício de legislar; ~porque me 
parece que ela se vai excedendo daquele- círculo ·de 'atribuições que . 
lhe é confiado pela sua lei regulamentar· e• pela constitúiÇã'o ~· Ainda. 
há poucos dias vimos que a câmara municipaldirigiu à câmara· dos 
Srs. deputados uma representação sobre objeto quê não lhe corri
peta, isto é, sobre o comércio a retalho. 

Não é,· senhores, porque não· devámos discutir sobre tal maté
ria, não é porque eu não julgue de impprtância qualquer discussão 
a esse respeito,. porque ela tenderá nãô'• ~6 a esclarecer o público, 
mas ainda a ·cativar a atenção dos membros· do corpo legislativo 
sobre o estado dessa importante questão: mas é porque, senhores, 
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em véspera de eleições municipais tais motivos somente são apa
nhados para acarear os votos dos seus eleitores; e esse incentivo nos 
leva além do que a razão exige, a mais do que o coração pede, de 
sorte que idéias muitas vezes . aventadas por tais motivos podem 
desvirtuar a opinião sã do povo, podem dar maior extensão :às opi· 
niões exageradas que em algumas frações da população se acham dis
seminadas; e eu dese)o que idéias exageradas não tomem corpo, não 
que receie que elas triunfem, mas porque podem· perturbar 
essa tranquilidade, essa paz que gozamos e que desejo que seja 
duradoura.·· 

São estas as considerações que faço ao meu nobre colega, pro· 
testando que não tenho por fim combater· as ·suas idéias. Acho que 
o nobre senador é levado por motivos plausíveis, mas épréciso que 
o Senado decida se lhe cabe a iniciativa sobre a revogaÇão de pos~ 
turas. 

O SR. DANT AS - Sr. presidente, o ato adicional deu às assem· 
bléias provinciais a faculdade de legislarem sobre a fixação das 
despesas municipais e provinciais e os impostos para elas necessá-

. rios; mas na corte essa atribuição pertence à assembléia geral. A 
lei do orçamento de 25 de maio de 1840 .• no art. 23, dispôs que a 
câmara municipal da corte remetesse ao governo o orçamento anual 
de sua receita e despesa, a fim de ser aprovado e posto em execu
ção, sendo remetido posteriormente à assembléia geral, mas a fa
culdade de criar impostos para ela necessários ficou pertencendo 
à assembléia geral, assim como nas províncias às assembléias pro
vinciais. 

Apesar desta disposição tão clara a câmara municipal da corte 
continua a fazer posturas que criam impostos e são aprovados pelo 
governo sem que venham ao corpo legislativo. Os objetos sobre os 
quais as câmaras municipais podem fazer posturas são- taxados na 
lei de sua criação; sendo elas corporações administrativas as suas 
posturas são sobre objetos administrativos ou policiais; quando po
rém suas rendas não chegarem para suas despesas, a mesma lei 
no art. 77 determina que elas proponham os meios ao poder compe
tente para as aumentar; à assembléia geral pois · c()inpete impor tri
butos, marcar à câmara municipal da corte um contingente para as 
suas despesas quando as rendas atuais não ch~garem para elas. 
Entretanto fazem-se posturas, e quer contenham objeto policial ou 
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tributo, elas não são remetidas à assembléia geral, a quem compete 
definitivamente aprovar. . · 

O SR. FERRAZ - E o governo também. . 
O SR •. DANTAS --:-.Deixe-me acabar.·.A assembléfa.geral:.é.quem 

devé · apr:ovar as posturas~. exceto ·se no intervalo das. séssões da 
assembléia. geral· a. câmara- municipal precisar de· :urna ·:postura. cujo 
objeto s~ja tão urgente que não possa- esperar pela reunião'·do corpo 
legislativo. ··. : ... ·. _ · \. 

A lei de 25 de outubro de 1831. dá ao poder exeêutivo a faculda
de de a aprovai:' e mandá-la executar, :enviando-a à: assembléia. geral 
logo que- se reunir; ·mas. isto só se. entende: acerca de posturas mera
mente policiais, .e não sobre tributos, porque· então· o. governo as. não 
poderá aprovar~.- .. ... . ... ··. 

Os objetos de .posturas estão taxados na .lei de 1.0 de outubro de . 
1828,. como já. c:Üs~e; as posturas pois. são certas. disposições proibiti
vas, às quais as câmaras têm o direito :<te .ligar: uma pena para bem 
poder executar as suas atribuições a bem ·do mUnicípio.' . . 

Quando. porém. quiser dinheiro ,para -.as despesas. do .seu mu
nicípio deve recorrer ao poder competente~ Não confunda pois· a . câ· 
mara municipal o direito de fazer posturas com o direito de Impor. 
Quando a câmara diz: "Ninguém· poderá ter cães soltos·~; ::estabelece 
uma yerdadeirapostura, porque estabelece uma medida:a:bem da se
gurança pública; mas quando diz:· "Ninguém poderá vender na . rua 
sem licença; e por ela pagará tanto", estabelece um tributo.: Sr. pre
sidente, eu quisera até que a câmara mudasse de : fraseologia . em 
certas posturas. A constituição permite todo o gênero de indústrias; 
como pois se pode dizer que ninguém.poderá vender na rua ou abrir 
loja sem licença? O que se pode :dizer é! que todo .aquele. que abrir 
loja ou vender na rua pagará tanto, mas que o não possa~fazer.sem.JI-
cença é um absurdo. . .. ::·. . . . . . . 

Senhores, hoje no Brasil a faculdade de impor :tributos pertence 
a muitas.corporações, e a indústria e a propriedade vão sofrendo gran
des vexames! A assembléia geral os impõe; as assembléias provin
ciais as estão impondo até sobr_e produtos de outras províncias; as 
câmaras municipais também os impõem, e o governo pela sua• parte 
na execução os exagera em seus regulârttentos. , . . ' · · · 

Enfim, de todas as partes sofre o povo vexames Inauditos. 
Voltando pois à questão da câmara municipal digo: se a consti

tuição deu a iniciativa dos tributos somente à câmara dos -deputados, 
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se a não deu nem ao Senado, e nem ao governo, como será possí
vel que a câmara municipal da corte exerça essa faculdade sem in· 
terverição do corpo legislativo? Isto é muito perigoso. 

Mas disse o nobre senador: "Não temos a iniciativa de fazer 
posturas, logo não podemos revogá-las. " Mas, senhores,· se pode
mos revogar as lei~ das assembléias provinciais sem termos inicia
tiva, como não podemos revogar. as posturas da câmara. municipal? 
E se o corpo legislativo não tem tal atribuição, quem a terá? A mesma 
câmara? E quando ela a não quiser revogar?. · 
· Sr. "presidente, a câmara municipal ·tem feito muitas posturas 

que convém que a assembléia geral mande rever por uma comissão, 
o governo já não nos remete essas posturas, entendendo que a facul
dade de aprovar o orçamento mUnicipal inclui ·a de aprovar posturas, 
até as que dizem respeito a tributos: de maneira que; Sr. ·presidente, 
acredito que as câmaras ·municipais·· dâs· províncias ·marcham ·mais. 
regularmente do que a da corte .. · : · ·· · 

Creio que existem muitas posturas submetidas ao' conhecimen
to do governo que ainda· não .foram aprovada~. como seja uma sobre 
as amas de leite, e uma outra em que se estabelece que não poderão 
ser mestres de obras senão aqueles indivíduos que a câmara desig~ 
nar. Lembro-me ter lido no jornal dos trabalhos da câmara a propos
ta destas posturas. Ora, V. Exa. sabe que a constituição aboliu os 
mestres de ofício, entretanto a câmara os quer criar, oü ·por outra 
estabelecer um monopólio, e se não houver quem na tribuna levante 
sua voz, vão passando essas e outras coisas,· qúe grandes ·vexa
ções hão de acarretar a este município. !: o que tenho a dizer. Se 
não temos a iniciativa para cassar essas posturas atentatórias à cons
tituição, quem a terá? Entendo que nós, pela obrigaÇão que nos· é 
imposta de velar sobre a.guarda da constituição: ... · ·-' ·. ·· 

(0 SR. SILVEIRA DA MOTTA pronunciou um cfiscurso.j 
O SR. DANTAS - Sr. presidente, o meu colega que· me pre

cedeu perguntou por que não designava eu as posturas que deviam · 
ser revogadas? Se eu apresentasse um projeto ·à casa designaria· 
nele quais as posturas que deviam ser revogadas: mas quando peço 
que se nomeie uma comissão para revê-las, não devo antepor o meu . 
juízo ao juízo esclarecido da comissão, em quem, mais ·Cio que erJ:l 
mim, deve o Senado depositar toda a confiança.· A comissão pois 
se encarregará de ver quais dessas posturas são contrárias à cons
tituição. 
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.Eu -leio· ao Senado a disposição de lei que .deu--faculdade ao 
governo para aprovar as. despesas das câmaras. Note o· nobre sena
dor que o ato adicional diz que compete às assembléias provinciais 
legislar sobre a fixação das despesas municipais e sobre os ·impos;. 
tos para elas necessários; isto que pelo>· ato adicional·· pertence· às 
assembléias provinciais; na corte pertence~à·.assembléia·geral; a lei· 
do orçamento de 1840 encarregou ao governo/ a fixação da~ despesa · · 
e receita da Câmara Municipal da· corte; isto- pois não envolve a 
faculdade de aprovar imposições; são atribuições :que· .. o; poder le-
gislativo as não pode delegar. . n • 

Eis o que diz a lei do orÇamento -de 1840;.(Lê.) :oaqui se vê; pois, 
. I , . . . 

que o governo é quem orça a receita e despesa·, e a 'remete para- a 
assembléia. geral. Vejamos agora o· que- diz a lei· de 25• de· outubro 
de 1831 acerca das posturas. (Lê.) Daqui, pois,•verá o Sanado-que 
segundo esta lei as posturas não podem ser' executadas -sem':apro
vação do corpo legislativo, exceto se elas foram feitas na:;~Usêricla 
da assembléia geral, e exigirem prontas•providências, porque nesse 
caso o governo as poderá· mandar executar provisoriamente envian
do:as à assembléia geral logo que se reunir·. 

Senhores, .eu entendo· que nós vivemos em uma anarquia legis
lativa, que ninguém se pode julgar segura, desde que tantas corpO
rações podem legislar sobre a propriedade do cidadão. 1: necessário 
que o corpo legislativo tome uma medida sobre · este objeto, aliás 
cada corporação vai fazendo o que entende, e o nosso silêncio vai 
firmando direitos que tais corporações não têm, e nem a · consti
tuição e as leis lhe deram. 

Eis a. razão por que mandei o requerimento à mesa; para que· a 
comissão de legislação pedindo ao governo todas- :as posturas da 
câmara municipal da corte, proponha a revegação daquelas que de;. 
vem se· revogadas . · ·· · · · · · ··. · ··· · ·· 

O SR;· FERRAZ - Sr. presidente, eu acho que a matéria déve 
Ir a uma comissão, e a mais própria, em minha opinião; é a dé• cons
tituição. Ofereço pois neste sentido um requerimênto.'cle. adiamento 
para que o negócio seja remetido à comissão de constituição~;a·firri 
de que ela dê o seu parecer, ouvindo o nobre senador autor ·da in-
dIcação . ':;··· ·., 

Foi à mesa o seguinte requerimeritô: • : · · 
"Que a indicação vá a comissão de constituição para, ouvindo 

o seu nobre autor, dar o seu parecer. - Silva Ferraz." 
O adiamento é apoiado e entra em discussão. 
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O SR . SOUZA FRANCO - Oponho-me ao adiamento, porque 
não vejo razão alguma por que se adie o pedido do nobre senador 
pela província das Alagoa~. que indicou que a comissão de legisla
ção, examinando as posturas da câmara municipal da corte, designe 
a~ que merecerem ser revogadas. E que outra comissão. é mais apro
priada do que a de legislação para rever as· posturas, e indicar as 
que· devem ser. reprovadas? 

Disse porém o nobre senador pela Bahia que. d.uvida do direito 
do Senado para tomar a iniciativa deste exame, e propor as revo
gações que propõe o Sr. senador pela Bahia, e suponho que não 
tem razão. As posturas da câmara municipal . da corte· devem ser . . . 
aprovadas pelo corpo legislativo, e só provisoriamente o podem ser 
pelo ministro do império, assim como a dos O!Jtros municípios são 
.pelos presidentes da respectiva·. província na forma· do decreto de 
25 de outubro de 1831. E não estando aJnda as da corte aprovadas 
pelo corpo legislativo, podem ser revogadas tomando-se conheci
mento delas, no que penso que tanto pertence .ao Senado a inicia
tiva como à Câmara dos Srs. Deputados. 

Sendo pois este o caso, para que ir. a indicação ~ comissão· de 
constituição? Somente para a fazer voltar à de Jegisl"ação, como é 
provável que o faça? 

Disse-se ainda que será. um trabalho insano para a comissão o 
rever todas as posturas da câmara municipal da corte, e esta razão 
não .procede, porque é muito pequeno o volume delas, e porque não 
se exige da comissão um trabalho imediato e completo, e sim o ~xa
me daquelas posturas que mais ofendem a liberdade do. cidadão e 
de seus trabalhos e indústria, e por certo que seria trabalho . muito 
meritório o que a este respeito fizesse a comissão .. Voto pois con
tra o adiamento proposto, sentindo aliás opor-me à proposta do meu 
nobre amigo senador pela Bahia. Não posso parém deixar de; render 
graças ao nobre senador pelas Alagoas por süa lembrança tão pa
triótica. 

O SR. FERRAZ _:_ Sr. presidente, propus o adiamento em vir
tude das idéias que recebi . da. discussão, e da indicação do nobre 
senador pelas Alagoas, indicação que não se limita a ·uma postura, 

· a um objeto unicamente; mas a todas· as posturas que forem contrá~ 
rias à constituição ou aos interesses públicos. Considerada a questão 
quanto à primeira parte, isto é, quanto às postUras que forem con
trárias à constituição, é incontestável que a:;;corriissão de consti
tuição é a mais idônea para dar o seu parecer:,acerca da indicação. 
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Considerada. a ques~ão em relação às posturas contrárias aos inte
resses públicos,. então .a ·questão a ventilar vem a ser se. cabendo 
a iniciativa sobre as posturas da câmara municipal às. câmaras mu
nicipais, compe~e à assembléia geral decretar a sua ·revogação ·sem 
ser por essa iniciativa. . . ' . ' ,. 

Diz o meu honrado colega do Pará. que quem tem'. o .direito ;de 
·aprovar tem odireito de revogar. Sim, quem.temo.dlreito:'de-apro
var medi~n-te à iniciativa do poder municipal,·-tem o direito :(te: revo
gar mediante a .mesma iniciativa. Se. nós .temos direito: de:~votar 
tributos mediante a· iniciativa da -Câmara dos Deputados; poderemos 
revogar tributos. sem a ·sua iniciativa? Parece-me, que é .lógico o. que 

. estou dizendo. (Apoiados.) Eu :não .dúvida ria que a .. comissão de c·a
maras·. municipais·· também· tomasse parte nesse. exame que. se: pro
põe, e. talvez me, passasse isso porque não estou bem• orientado so-
bre o. regimento do Senado. · · · 

. : (Há um, apa~e~) . _ 
·Mas não há comissão.de câmaras municipais, e .então a :compe

tente. é a de constituição; mas o nobre senador pelo Pará. diz que 
a comissão de constituição tem muito que fazer. O que porém . é 
certo é que a comissão de legislação, como está .. entre nós, tem 
muito mais· trabaiho aindà do que a cómissão de constituição, e nós 
não sabemos se ela quererá declinar desse trabalho . do. exame da 
indicação. 

Sr; presidente; tenho para mim que· é altamente conveniente· que 
respeitemos as prerrogati~as municipais, entendo que será uma .idéia 
de grande política solidificar· o mais possível a organização .muni
cipal, mas também. desejo qUe nós tenhamos a ·devida fiscalização 
e superintendência sobre .seus atos, o que hoje· .. de fato· . não pos- . 
suímos. Hoje fazem-se: posturas; são .aprovadas pelo .. governo:•e :não 
vêm a· esta casa pará serem examinadas, como.· sucede à legislação 
provincial, que .não obstante ser executada. logo depois· da:~sua·.san
ção ordinária, é todavia · remetida ao corpo legislativo·. para:;se exa-- . . . . 

minar se ele está de conformidade com. os preceitos da constitui-
Ção; eu desejaria que as. posturas das câmaras municipais passas-
sem também por esta. peneira. · · 

E, senhores, também é esta uma das razões por que eu desejo · 
que nesta matéria interponha o seu parecer a comissão de consti
tuição, porque ela pode elaborar algum trabalho para que nós te
nhamos essa superintendência do modo mais conveniente aos · intE't
resses públicos. 
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Eu não vou longe do pensamento do nobre senador ·pelas A la
goas, e entendo que em matéria de tributos a câmara municipal exor
bita, que não se podem lançar tributos por meio de postura sem a 
aprovação do corpo legislativo; isto para mim é inquestionável. Já 
em 1853 eu ponderei ao Sr. ministro do império de então o mal que 
resultava de .semelhante prática, e tanto ele o reconheceu que man
dou cassar. algumas posturas em que criavam tributos. 

Resumindo pois o que tenho dito, terminarei ponderando Íque 
sobre a matéria de tributos a comissão de constituição é competente 
para interpor o seu parecer, e sobre a revogação das posturas· que 
forem contrárias aos interesses públicos também essa comissão é 
competente, visto que há a questão constitucional, se se podem re
vogar posturas municipais sem a iniciativa das. respectivas ·câmaras. 

O SR. DANT AS - Sr. presidente, .creio que o ponto de diver
gência entre mim e o honrado senador que me precedeu pode ser con
ciliado. O nobre senador quer que a indicação vá à comissão de cons
titúlção, e o meu requ~rimento di.z que vá à comissão de legislação. 
Pois bem, se o requerimento 'envolve também uma questão consti
tucional, eu mandarei à mesa uma emenda que vá a ambas as co
missões. 

UM SR. SENADOR - Designe as posturas. 
O SR. DANT AS - Pois se eu peço que as comissões as reve

jam, como hei de emitir o meu juízo desde já? Se eu tivesse de 
oferecer à casa um projeto revogando posturas, então ·forçosamente 
as designaria; e seu. as designasse agora, estaria a comissão ou o 
mesmo Senado com as mesmas opiniões acerca das posturas cuja 
revogação eu houvesse de indicar? Não poderia a comissão achar 
que outras deviam ser revogadas além daquelas que eu designasse? 

Sr. presidente, eu desejo que as câmaras municipais· sejam o 
· que devem ser; mas, para que elas o sejam e tenham toda· a força 
e prestígio é preciso que elas se conservem dentro da esfera das 
suas atribuições. 

Ainda há pouco se publicou uma postura dizendo: ·Ninguém po
derá vender na rua sem licença e pagar tanto. "Não estou bem certo 
na literal disposição dela: são posturas novas, que não as guardo, e 
apenas as leio no Jornal. Ora, a constituição· garante a liberdade de 
indústria, e ninguém pode proibir a um cidadão que use de uma 
indústria lícita: a postura pois deveria ser concebida .nestes termos, 
para ser levada ao corpo legislativo: "Aqueles que venderem na rua 
pagarão tanto de imposto: o que abrir casa de quitanda pagará tanto." 
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O que é, senhores, tirar licença para trabalhar? Para vadiar é 
que ·se devia pedir licença, e pagar pesados tributos. Pedir licença 
para trabalhar em um país onde a peste maior que nos vexa é a 
preguiça é certamente um absurdo inqualificável. Acaso estaremos . . . 
no tempo em que o povo respirava por mercê do Sr. governador?. 

Assim, Sr. presidente, entendo que há necessidade de discrimi
nar as posturas que são. meramente policiais, que tendem a proibir 
certos atos ilícitos, aqueles. em que se estabelecem tributos . 

. · .· ·ora, se o nobre senador pela :_·sahia 'ent:en'éfe que a comissão 
mais competente para examinar est~s posturas é a .de .consti.tuição, 
eu maildarei úma émÉútda · para ·que seja· :ouvida- conjuiítà"mênte com 
a de legislaç_ão. . .. . . . . . . · . .. . >·. . ., . . . • '· 

. J: ap,oiàda a seguinte emenda e entra,,erri. discussão: .. ' . " . ' 
'"Émerida a ambos ôs requerimentos. :~ .. due.•o requ'erlmento .. vá 

às comissõés d~ ~onstituiÇão • ejégÚ~IaÍ;iio~ ~jiantas.1' .. -' . '· .. "· . 

.. · .. · ·o sR· ... MARO~f:S '"DE OLINDA faz àlgum~s observâçõ~s que 
• ~ ~·-·.'. •'' ' ' • • ' '-~~~- •••• ~.----. >' ··!'' • '·' _ •.•.. , .... • •. ,...... ·-·· ~· ---~ .. -- ,_'. 

não foram ouvidas. .· . . .. . · . . . · . . . .. , . 
Verlficancfo~se não haver casa, ficou adi~da a discussão. . . 

. · ... OSr.: pr_esiêlerite deu para· ordem do dià Ô restante:_ das mâtéri~s 
_dadas, e mais a '1.• .. discussão daS_proposições da. Câmâ_râ: dos ,Depu-

·-··· • - .·-·· ~-·· • • ·, -·· _.' • ,"•-' _, •• •• h _.,~--~ 

tados autorizando ao· governo, urria para mandar .matricular nas .esco-
las maiores ... do. império os. alunos. que por môtivos';justÍficâdos não 
tiverem comparécido rio prazo':fixadó 'párâ _as' mátrícufás nô pr_esente 
'ano lehvo,·e outra a conceder Üm an'.o de licença com todos ós venci-' . . ,• ·' ' 

mentes. ao juiz de direito. Carlos Antonio. de Bulhões· Ribeirô; 3.• dis-
cussão. da propos'i.êão da mesma câmara a'utoriz~Ú1do' o 'gover.no a 
mandar pagar a Manoel Antonio Bastos. Ractaêlif o ordenado de .car
cereiro da cadeia da vila. do Pilar, na província da Paraíba do Nortê. 

Levantou-se a sessão às ~ 3 horas. 

'•• ·. 

' : ' 
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ATA DE 9 DE JUNHO DE 1856 

Presidência elo Sr. Manoellgnacio Cavalcanti .ele Lacerda 

As. 11 horas da manhã, feita a chamada: acharam~se ·presentes 
24 Srs. senadores, faltando com causa os Srs. Muniz, barão de .Mura
tiba, Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Viveiros, Souza e Mello, mar
quês de Caxias, marquês de Valença, Vergueiro, visconde de Jequl
tinhonha e visconde de Uru.,guai; e sem ela os Srs. F=erraz, barão da 
Boa Vista, barão de Pindaré, barão do Pontal, barão de· Suassuna, 
Baptista de Oliveira, Mello Mattos, Queiroz Coutinho; Soi.Jza Queiroz, 
Almeida Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira ··Pena, Pimenta 
Bueno, Silveira da Motta, Fonseca, Alencar, marquês de Abrantes e 
vis.conde de Sapucaí. · · . · 

O SR. PRESIDENTE deciarou que não podia haver sessão por 
falta de número legal de Srs. senadores, e convidou aos presentes 
para trabalharem· nas comissões. . 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira~ compareceram 
os Srs. Alencar, Baptista de Oliveira, Mello Mattos, e marquês de 
Caxias. 
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. SESSAO EM.10 DE JUNHO DE 1856 
.. . .. I 

Presidência do Sr. Ma~oel .lgnaclo Cavaleantl de· Lacerda 
' . . ~. - - ' i. ' ~ . ~ ; > • ' • 

SUMÁRIO ....:... Ordem dó dia. - PostUras da ·'câmara 
· municipal· da corte;· Discursos· dos·:Srs. ·cantas; visconde· de 

AlbÜquerqu·e, e FerràZ. · •· · · · · ·... · · · ·· 
: ~.· :_ '' . ~ ,.. ,. . ·~ 

Às · 11 horas da·· manhã; ·depois ·de • feita a ·chamada, . âbriu~se a 
sessão,· estando presentes 30 · Srs. senadOt"es ~ 

Lidas as atas·de 7 e 9'do corrente, foram aprovadas. 
O SR. 1.0-SECRETÃRI~ deu conta do-seguinte 

. EXPmiENTE :. 
, ... ' 

Um ofício do Sr. ministro da guerra, remetendo a demonstração 
tanto dos recrutas que couberam à província de. S •. Pedro nos .três 
últimos anos, como . dos guardas··. nacionais ·.ali destacados desde 
1846. - A quem fez a requisição~ · . · 

Outro do 1.0 -Secretário da Câmara dos . Deputados acompanhan-
do a seguinte prop·osição: ·.....• . . 

·".A assembléia .geral. legislativa, resolve: ..•... ·. · · , 
"Art. 1.° Ficam dispensadas aslels;de amortlzação.a flm:de. 

que cada·uma das Irmandades de Nossa :Senhora da .. Concelção do 
Porto das Caixas da província do Alo de •Janeiro, do Santíssimo. Sa~ 
cramento da cidade do Penedo da província das. Alagoas,: do Santís
simo Sacramento da freguesia de .·Santo Antonio da .. capital.· da pro· 
víncia da Bahia, e a Ordem. Terceira de :S. Francisco da- Penitência 
da cidade de Santos da província de S. Paulo possam adquirir e pos
suir bens de raiz até o valor de 50:000$~ com a condição de con
vertê-los em apólices da dívida púbUca dentro. do. prazo que for mar-
cado pelo governo. · · · 

149 



"Art. 2.0 A disposição do artigo antecedente é extensiva às 
s.eguintes corporações de mão morta: 

"A de Nossa Senhora da Conceição da Outeiro da Prainha, da 
capital do Ceará, até o valor de 20:000$. 

"A do SS. Sacramento da cidade de Coritiba, da província do 
Paranâ, até o valor de 10:000$. 

"A do Recolhimento dos Perdões da capital da província da 
Bahia, até o valor de 30:000$. 

"A da capela. de Nossa Senhora da Lapa da vila do Cunha·. da 
província de S. Paulo, até o valor de 6:000$. 

"A de Nossa Senhora do Amparo da cidade da Cachoeira; da 
província da·· Bahia, até o valor· de 20:00.0$. 

"A ·de Nossa Senhora do .Rosário da-vila de Santa Luzia, da pro
víncia de Goiás, até o valor de 10:000$, ·além. do qÜe já possui. 

"A de S. Domingos, da cidade de Niterói da .província do Rio 
de Janeiro, até o valor de 30:000$, além .do que já p9ssui. 

"Art. 3.0 Nas concessões de que tratam os_arts~ 1.0 e 2.0 fica 
incluído o valor dos bens de raiz que atualmente as mesmas COJ:PO· 

rações e capelas possuem sem licença, relevadas assim das penas de. 
· comissão e confisco em que_ tiverem incorrido. . . . 

· "Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
"Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de junho de 1856. 

Visconde de Baependi, Presidente - Francisco de Paula Cândido~ 
1.0 -Secretário - João . Wilkens de Mattos, 2.0·Secretário. " 

Vai a imprimir não o estando. 
Outrq do presidente da província do Pará, remetendo dois exem

plares das leis da mesma província de 1841, 1842 e 1843. -:A co
missão de assembléias provinciais. 

Outro', do presidente da província do Paraná, remetendo dois 
exemplares do relatório com que se abriu a 1.• sessão da. 2.• legis
latura da respectiva assembléia provincial. - A secretaria. 

Um requerimento do tenente Raymundo Remigio de Mello, pedin
do reparaçãq da injustiça que sofrera na proposta de 18 de julho- de 
1841.- A comissão de marinha e guerra. 

Foi lido e aprovado o seguinte parecer: 
"Com a1 carta imperial de 8 de maio próximo passado, que no

meou senador do império o Sr. Frederico de Almeida e Albuquerque, 
foram rem~tidas à comissão de constituição as atas dos colégios elei
torais, e da apuração geral, e a· lista tríplice, ._resultado da eleição a 
que se procedeu na província da Paraiba do :Norte,_ para preencher 
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a vaga que, ficou pelo falecimento do Sr. senador Manoel de Carva-
lho Paes de Andrade. · · · · · · · · · · · ·. · · · 

"Encarregada de verificar a legalidade d~~ta eleiçãô, .re~onheceu 
a comissão pelo exame das atas que ela fora· igualmente feita.· Cum
pre-lhe todavia trazer. ao conhecimento do senado o seguinte: .. · · · ·· 

. . "1.0 
. Não . tendo· . sido . remetid~·s . à câ·m~ra ~da.: câ"pital até,::-'c) dia 

mareado para a apuraÇão às ata·s .dos colégios· do· Pllàr: Marari9uape, 
lngá, Independência, Bananeiras, Cabaceiras e s. João, proêedeu~se ·'a 
apuração. dos. votos destes colégio's' pelas atas re.metldas ao •. pre~l-
dente da província. ;.;. · . · . . · . · · . . · ·· · 

"2.0 No colégÍÔ da capital. da província. foram. tomados em sepa- . 
rado os votos dos 11 eleitores da freguesia' cio tt\ira'mentÔ';pelas 
irregularidades ocorridas na .eleição pr.imária. A cdmtssão :ap~ova ô . 

. . procedimento do cólégio à vista"do ··que'.' consta . d~{ata, $egundo a 
qual defeitos 'se deram qúe'viciàrani :_radicalmente~·a ~éleiÇãcL:':::•: .. : :·. :· 

, M • ·, , .. . ..•.. ·•.',c- ~r .• ·""•'• -:' .• ,., .. ,, ••.• _,-,c:·;. .·.··.•< 1., v 

3o.0 O colégio da· cidade ·da ·Areia • mandou separar os-votos dós· . 
13 eleitores éf'a ifreguesia da Alagoa. Nova em deferfmênto·~ê:Je, Uma· · · 

'I representáção de Antonio G~binicf de Almeida. 'Menéfonçã/':s'em. que 
'da ata:. conste o fundamento déstà.declsãô. Na'fáltâ:âbsôluta'de;lnfor- · 
imaçõ~s não pode a comissão apreciar ô procedlmerito' cio cohSglo. 

·: ::. · .· "4~0 Na· Campina . Grande· deliberou o colégio~·;êleitóraFqüe se 
· ies~revessem em separado os votos dos quatro···dltlmci·s eleitores éxê'&: 

.·. :.kfente~ ao nú""ro de 28, por ser este o que na''opiriião. do ·~oléglo 
·cabia 'a. esta fr~uesia, sem embargo de ter sido o ·número" de 32'apro; 

. vado pela câni~ra dos• deputados rias últimas/eleiçÕes :gerais; ·A .cO

. missão entend~: que por esta razão (pois não tem dados algtins••hesta
tís~icos por 'o~de se regul'e) . devein ser contados esses quatro·votos 
na apuração geral. . · . :. ·. ··· · : .. 

"5.0 No colégio do .Pilar tomou-se em· separado '0 -•voto: de: um 
eleitor 'suplente; • que o colégio admitiu em substltulção·::·do· eleitor· 
Joaquim Marinho de Souza Rolim; julgado nulo por -não ter.'sldo· qua
lificado. Foi irregular este procedimento no entender das ,corril~sijes, 
e o voto deve ser contado. · ···· · :_:' ·. · " 

"6.° Contra a eleição primária da freguesia de. N~ S. da Gula da 
vila de Patos representaram os eleitores .suplentes Lourenço Dantas 
Correa Góes, José de· Medeiros Angelim. e Ildefonso Aires de· Albu
querque Cavalcanti, arg~indo ·irregularidades rda · eleição. que deram 
em resultado a entrada· de três eleitores, Manoel Marquês· Junlor, · 
Cândido Pereira Monteiro e Manoe('Sátiro de.: SÓuza, os ·quais não 
podiam sê-lo por não qualificados. E por esta ocasião quelxàram-se 
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também do colégio eleitoral respectivo. que devendo julgar· nulos os 
ditos eleitores, e chamar os queixosos para substitur-los. conside
~:ou-os faltos . ~om legítima causa para assim excluir aqueles queixo
sos. 

"Contra a mesma eleição representou também o marechaJ Ma
noel Dantas Corrêa de Góes, expondo uma por uma as. irregularida
des ocorridas. · 

·"A comissão ,não pode formar juízo algum a respeito destas re
presentações: porquanto,· das atas que a uma delas se ajustaram na
da consta; e os documentos anexos à outra são meros atestados de . . . 

autoridades locais. das quais duas são os próprios representantes. 
. I • 

Angelim e Cavalcanti. . . . . . 
"7.0 Da câmara da capital se queixa o bacharel Manoel Tertulia

no Thomaz Henriques, por ter ela contemplado na apuração. os vo
tos dos .. eleitores .da Alagoa Nova, que o respectivo colégio havia to
mado'· em· separado. 

. ' 
"A comissão entende que a câmara excedeu suas faculdades. 

·A. lei de 19 de a~osto de 1846 no· art. 87 só lhe dá arbítrio de esco
lha quando há eleições em duplicatas. 

"Não obstan,te o que fica ponderado. as irregularidades argüi
das, ainda que p.;ovadas fossem. não viciariam a. eleição. porque em 
nenhuma hipótese figurada o Sr. Frederico de Almeida e Albuquer
que-terá sempre o primeiro lugar, como se demonstra no parecer da 
seção do . conselho de estado de 29 de abril último, junto por cópia 
a estes papéis. 

"Atendendo à\ proximidade do termo da presente legislatura, a 
comissão julga inÚtil propor que se proceda a eleição· de novos elei
tores em substituiçfo dos anulados •. Pela mesma .. razão tem ela por 
desnecessário ·entrar na investigação das causas que levaram o co
légio da cidade da Areia a separar os votos dos eleitores da fregue
sia da Alagoa Nova. 

"Entende porém ser de justiça que se façam as diligências ne
cessárias para verificar-se a responsabilidade da mesa da assembléia 
paroquial da freguesia de N. S. da Guia da Vila de Patos. se por
ventura se provarem: os fatos denunciados nas representações. 

"Do exposto conclui a comissão. sendo de parecer: 
"1.0 Q~e declarada válida a presente eleição, seja reconhecido 

senador do Império o Sr. Frederico de Almeida e Albuquerque, e 
conseqüentemente admitido a prestar juramento· e· tomar assento. 
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~·· 

"2.0 Oue sejam remetidas ao governo as .repr:esentações, ~:ela
tivas .à eleição primária da -freguesia de. Nossa Senhora .:da .Gula_ dá 
Vila de Patós, ·para se. proceder como~fo~ de lei~ . . , ... 

.. Paço do senado, 6 de junho de 18_56 ...:.._ VIscOnde c:le' sapucáf ~ . 
VIsconde de .Abaaté - Marquis, de. Ollllda~~--, .... ,., .·. ·.· ... --· .. ; ... ·, •- · 

'' '_. O ' ' ' O O " ' .~•,•• ' ,, ....... -.'"• ~·' .,,_,,.,:···-·TO .. ;.~,,,. ··", ... '0 •• 

. _ O Sr. Pr~sidente decl.ai"_C?u, .s.en_adC).r :do _Império. pela_1-provfn~l.a :da 
Paraíba. o Sr: •. Fr~derico de Almeida e" Albuquerque. . .· . • ., . 

Flcárám sobre, a me~a· ~s ~~g~:l_nt~s~·pâr~-c~res:,; :: :.· ..• -~ ._ .. 
. "A comissão de constituição viu o _requerhnento e .papeis .. ane

xos de Domingos Calcagno, natural de Sardenha, que pede .éllspensil 
do tempo que falta para obte.r carta._de naturallsação de:Cíd~diO: bra~ · 
sllelro. ·· ... · · ·. · · .. · .. ~ · _ · · · .. · ·· · ..... "· ·· · _._ .... ·. · · ····--·"' 

. ·. ·. "Da. certidão junta const~ que.p. s~pll~arit~- :t~i: .a):t~cÍ~r:àÇiio :~x~~ 
gida pela lei perant~ ~ câmara·,ITl~rilciP.~(,.de·;Portô)~.legrê ;ém-;is :de 
agosto de 1855.','DosdocurrientOs apreseritados':não'.~se Clêduz:razlo 
alguma pehi 'qual se 'deva' dispe-~saina.lei;~m fâv_Ôr é:to'supllc'ánte. 

"Portanto é a comissão.~e par~cer'que' .. nãotem~'li.igâr .. t'Í.~preten-
são. . . . . . . . . ' ., . · ... , ' . . . .. -

.~Paço do ~enado, 1 o_.de junho d~ 1B55 :~ .YI~cOnde éle Sa~~~ .:__ 
Marquisde:"oUnda." · . · · '. . - .. ·.;, ' · .. · .. : · · 

.. À cÔmlssão de constituição foi remetido o. rêquérimento .de 
Luiz Francisco., de Carvalho súdito. português, que. deseja" naturali
zar-se cidadão' bràsilelro. . ·. . ... •' ·. ·, · .. · .. ·_ ' : . . : . ' . :· .•. 

"Observando a comissão que da câmara dos deputados foi re
metida a esta casa uma propo~ição autorizando o governo para· con
ceder cartas de naturalização a diversos estrangeiros, entre os quais 
se acha o: suplicante, é de parecer ~que fique: O;·r:eciuerlmento sobre 
à mesa,. para· ser .tomado em consideração· quandó,_se . discutir a pro-
posição. . . . .-:: · . ~ : : ·. ·· ;, .. · .' 

"Paço de_senado, 6de junho de 1856 -:VIsconde.de-Sapucaf-
Marquls ·de: Olinda." · · · ··· · ·· ... . , 

0 SR. SII.VEIRA DA MOTTA- Sr. presidente; tenho de mandar-à 
mesa um projeto de lei concedendo a -algumas; confr:arlas da:cldade 
de S •. · Paulo o beneficio que à assembléia geral tem :constantemente 
concedido a muitas, visto a. falta de meios que :as·.confrarlas:têm 
p&ra manter o culto público, e para 'pOê.l_er~lhes proporcionar a facili
dade de fazer aquisições pias; que . alias· não· podem f~er. · · 

Sou avesso ás dispensas na lei de. amortização; as minhas .Idéias 
econômlcas não vão muito para ar, mais reconheço que--a assembléia 
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geral, estando no sistema de fazer essas· concessões·. deve por Iden
tidade de razões estendê~las às de N. Senhora do Rosário, e do San
tíssimo Sacramento da nova freguesia da Consolação .da capital de 
S. Paulo. 

Entendo que enquanto as confrarias estão no gozo déssas fa
culdades, estão todas no direito de se pedir, e é o que acontece. 

Tem vindo ao sendao e à ássembléia geral representáções des
tas duas confrarias da cidade de S. Paulo: de Nossa Senhora do 
Carmo; e a da nova irmandade da freguesia da Consolação da capital 
da província. · 

Estas representações não foram ainda tomadas em .consideração, 
mas servem de fundamento ao projeto que tenho a honra de oferecer 
a decisão do senado, assinado por mais dois nobres senadores, es-
perando que. o senado o tome na' devida consideraÇão. . . 

1: lido e fica sobre a mesa o seguinte projeto; 
A assembléia geral legislativa resolve: .. 
"Artigo único. As irmandades de Nossa Senhora do Rosário e 

do Santíssimo Sacramento da freguesia da_ Consolação, da cidade 
de S. Paulo~: ficam autorizadas para P.ossuir cada uma em bens de 
raiz, ou apólices da dívida pública, até 5:000$, revogadas as leis em 
contrário. 

Paço do senado, 10 de junho de 1854. - Silveira da.Motta -
Marquês de Monte Alegre - Barão de An~onlna." 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada na última sessão dos requerimen
tos dos Srs. Dantas, e Ferraz, propondo que seja remetida às. comis
sões de legislàção e de constituição, a indicação do Sr. Dantas so-
bre a revisão das posturas da câmara municipal da corte; · 

O SR. FERRAZ- Eu e o nobre senador pelas Alagoas pedimos 
permis~ão para retirar as nossas duas emendas, e oferecemos em 
substituição a que mando à mesa. 

Os mesmos Srs. senadores retiraram com o consentimento do 
senado os ditos requerimentos, e ofereceram em substituição este 
outro: 

"Proponho o adiamento at~ que venham os seguintes documentos 
e esclarecimentos, que requeiro se peçam ao governo: · 

~ 1.0 Cópias autênti,cas de todas as posturas ·da câmara muni-
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cipal da corte, que ainda têm sido, há forma do art. 2.0 da resolução 
25 de outubro:de 1834, provisoriamente aprovadas pelos governo;·ain
da o não foram ·definitivamente pelo po~r legislativo; e Igualmente 
os editais em que. a mesma· câmara estabelece regras~ e cria' empr~ 
gos. e lhes arbitra . emolumentos. · · · ". · · ':: · 

"2.0 Que ·o !governo Informe · se· a referida câmara ·percebe·. ar.;. 
gum imposto à título· de licença, •ou :sob ··qualquer -outra· denoinihaÇão~ 
que· não tenha sido aprovado . ou d~;'cretado :pelo· poder · legislativo •. 

"3.0 Se o art~ 47 da lei de 17 de setembro-de 1851 tem'slê:fo 
executado, qÚal :o ·produto das· vendas . por· essa lei · autorizadas:· e o, 
desthto que tem tido~ ~ • · · : · ' ... 

"Proponhó Igualmente .que, . satisfeita esta requisição, vão .:os 
documentos • e • Informações: pedidas. às .comissões- de: constituição .~e 
de legislação~ para Iniciar as medidas quEfjulgar·a;bem.·..;...;.. Sllva·;Fer-· . 
raz D.' --· " . ··",.." ,_.. ' ~ . .· . - ..... ·' ·. '· ····--

Foi apoiado.· . . . . - .. . : · : · ·. · 
·o SR. DANTAS- Sr. presidente, não tive dúvida em subscrever 

o requerimento dos. Srs. Ferraz ·e· Silveira da' Motta :por· duas: rãzõesi 
primeiramente porque o meu requerimento pedia que: a··corrilssão 
de legislação· revlsse'todas· as·posturasda· câmara ·múnlclpal da'·cor: 
te, e propusesse a'revogação' das·qu·e fossem contrárias à constltú~ 
ção ou ao lnter.essà público; para. Isso, porém; carecia a comissão 
pedir esclarecimento 'ao governo, ··Isto ·é, ··pedir~lhe 'as ·-posturas,-:& 
como o requerimento do Sr. Ferraz é melhor 'porque pede essas· pos:. 
turas diretamente ao governo, voto por ele. A segunda razão é porque 
este requerimento é mais amplo, envolve mais questões do que o 
meu, e é por isso que o prefiro. ·· · · 

O SR~ VISCONDE DE. ALBUQUERQUE - Tenho minhas· dúvidas. 
de votar sobre ·este requerimento. ·· ' 

O SR. DANTAS - Este' é outro. . . - . 
I o SR. viSCONDE DE ALBUQUERQUE :,;.... ~ me;mo por ser outro; 
I. porque se fosse o requerlmentt;) do nobre senádor; àp.esar ~Cíe :nio 

o achar multo conveniente, talvez votasse por . ele; porque éritendo 
que· s~ria menos prejudicial do que este. Mas eu _estoU- persuadido, 
ou pelo menos tenho algumas desconfianças, de que ·o nobr:e sena
dor que Émcetou esta · questão não tenha tanto em vista· convidar 
uma comissão a dar o seu parecer sobre as posturas municipais, 
quanto o desejo de chamar a atenção do . senado e do governo sobre 
um objeto que reputo de alta transcendência. · 
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~ por isso que, apesar de eu entender que o requerimento do 
nobre senador não era o mais curial, votaria por ele, quer em aten
ção ao nobre senador, quer à intenção que lho ditou. Mas não me 
acho muito disposto a votar. por este, porque ao outro o que sucede
ria era ser discutido e ir para a comissão, qÚe nada .faria~. o .reque
rimento iria dC?rmir nas suas· pastas; mal ·pode supor-se que a co
missão quisesse trazer a questão ao seu verdadeiro ponto. O reque
rimento, que se .acha em discussão, porém, ·não é .assim: ele val.di
retamente ao governo, vai distrai-lo de muitos afazeres. 

Senhores, nós que já fomos ministros podemos saber que multas 
vezes um requerimento que se aprova na câmara. com multa facili
dade paralisa a marcha da administração, fá-la expedir offclos para 
aqui,· avisos· para acolá, ocupando com Isso. multa gente, e ·.por . fim 
de . contas pouco proveito se tira. 

Mas, senhores, a Intenção do requerimento que ora se discute 
é a mesma do que foi apresentado pelo nobre senador pelas Alagoas, 
é chamar a .. atenção da assembléia . geral sobre .um objeto de alta 
transcendência, e de tão alta transcendSncla, .. meus senhores, que 
nós.. tendo negócios que nos . devem_ ocupar com. m~ita atenção e 

· cuidado, achamo-nos obrigados a fazer de corregedores de comarca. 
Outrora nós já fizemos aqui de gatos pingados (risadas); sim, esque
cemo-nos de altos deveres e . fomos tratar dos cemitérios, que são 
objetos de atribuição das câmaras municipais, e ocupamos multas 
sessões com isso. Hoje, à parte. as Intenções dos nobres senadores, 
parece que nos queremos ocupar das posturas das câmaras munici
pais, que outrora eram Incumbidas aos corregedores das comarcas. 

Sr. Presidente, os nobres senadores pensam como eu, acham 
que há alguma ·confusão e anarquia nas diferentes administraÇões. 
A nossa constituição ··reconhece a administração municipal, reco
nhece a administração provincial e reconhece a administração na
cional ou geral. Cada uma dessas administrações tem suas ralas, 
cada uma funciona independente das· outras. · 

· O SR. DANTAS- Cada uma tem seus fiscais também, segundo 
a constituição. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Eu lá vou. Mas houve 
tempo, senhores, e eu não sei se ainda estamos nesse tempo, em 
que o bom tom dos parlamentares era dizer: "Força ao governo, força 
ao governo." E sob o pretexto de força ao governo deslocaram-se, 
desorganizaram-se todas as administrações; tudo, tudo se deu no 
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governo. Desapareceu a administração municipal · e sobrecarregou: 
se tudo na administração geral. · ·· 

Eu chamo· em meu socorro alguns médicos ·acerca·. do· que vou 
dizer. Suponho que se .sofre, tanto por fraqueza; como por"exces·so 
de vida, ou antes que o excesso de vida· é ínàls prejudiclàl à: sallde 
do que- a fraqueza: Eu tenho para· mim como• "afol"is.mo· iji.u:t. morre 
mais gente de indigestão do que de fome. · ·· · 

. Assim; senhores, este sentimento de força do governo aglome
rou de tal maneira os encargos na administração geral; queieJa; quan· 
do quer atender a alguma cousa, falta a outras, riãcf sabe qúe :há de 
fazer, e tudo vai mal. · · · · 

··Nós. mesmos achamos ·.que :a ·assembléia • geral· .. e . que · deve·· cO
nhece-r da câmara municipal: da corte~ e essa·é a;lel~ Más: não temos 
nós outras cousas que fazer?. Não:podiam.outros•;fazer·lsso;::melhor 
do que nós?, :0. que ·nos cumpria: fazer" era • organizar.·. umà ··adminls· 
tração municipal, no:, Rio de Janelrp, .e trataJ",,dlsso seriamente.:,Oe 
outra maneira vamos aos sintomas da moléstia; mas.· não tratamos 
da sua cura radicaL Organize-se ;pois essa administração municipal, 
e quando os seus funcionários não marcharem:. dentro da .sua-.esfera, 
quando exorbitarem, haverá os meios .~_e: os. trazer:,:;à ... or:dém~: .... · 

, ... •' . . . ' . ' . . 

Sr. presidente, a_ questão .não é, só sobre;posturas municipais, 
da corte; a questão .é. mais elevada do que a:supõem;,:Se:os·-nobres 
senadores quisessem dar-se ao trabalho .. de folhear a legislação das 
províncias, hão . de ver que províncias há no. Império. em· que. sob 
pretexto de . po~turas . municipais, . se sobrecarrega:· a · população de 
graves impostos, e se sobrecarrega de .maneira .tal qu~ a ação do. 
poder geral nada tem com isso •. porque ·.esses lmpostosv vão .. nos 
orçamentos das posturas municipais. e esses .. orçamentos nem têm 
sanÇão. do~ .. :Presidentes. das. províncias. · . ·.• . .. . .. . . 

E vejà-se . o que vai por af.. Porventura. são só as ) posturas :da 
câmara municipal da corte que nos. devem merecer ·atenção? · 

o SR. CANTAS - As posturas' das outra~ .. êã~aras nã~ nos 
competem. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -Visto que· não nos com· 
petem, vou dizer a quem competem; vou chamar a atenção do Senado 
e do governo do meu pafs sobre o estado·de Indiferença, para não di· 
zer de anarquia, em que nos achamos. 

O nobre senador diz que Isso não nos compete; estou persua-
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dido que nos compete, mas antes de tudo vou dizer a quem compete 
em primeiro lugar. 

Senhores, se o poder judiciário estivesse bem organizado, se o 
sentimento do cumprimento dos nossos deveres e da execução das 
l~is não estivesse um pouco adormecido, o cidadão. que a pretexto 
de postura de câmara, fosse agravado com um· imposto oneroso, ln~ 
terporia recurso, e os juízes tinham obrigação: de· prover como é de 
direito. · 

O SR. DANT AS - Tratamos de jure constltueildo? 
O SR. PRESIDENTE - Atenção!. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A própria lei da ·res

ponsabilidade dos ·ministros de Estado previne o crime de concussão. 
Se um fiscal for tirar da minha propriedade uma.quantla qualquer que 
não é devida por lei, tendo .. o direito de apresentar um recurso con
tra a co.ncussão desse fiscal, e. o juiz tem o dever de me prover, de 
mandar que eu seja indenizado da minha propriedade, e de fazer res- . 
ponsável o concussionário. 

O SR. SOUZA FRANCO - H.á algum exemplo de se ter feito 
isso no Rio de Janeiro?. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas eu já disse que há 
a maior diferença que é possível sobre o gozo dos nossos direitos; 
além de que os juízes já acham isso matéria velha, e di~:em que esse· 

. não. é o nosso direito. (Há um aparte.) 
Sr. presidente, ouvi um aparte em que se disse: • Mas não é 

para legislação de posturas." Mas o que é postura? Queria que me 
dissessem se a postura não tem um limite, se a pretexto de postura 
pode-se derramar contribuições por toda a população:: (Há um apar
te.) Sim, não é' só aqui; as· partes devem recorrer de semelhante 
violência, e os jufzes devem provê-las no seu direito; mas não, está 
tudo. na· n:raior desordem, e a . razão da desordem·. é o pretexto de for
ça ao governo, como .se o excesso de vida não fosse tão prejudicial 
como a falta de força. 

O SR.' D. MANOEL dá. um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Logo falaremos. Cuida

se, senhores, que dá-se garantia à sociedade ~ncarregando o gover
no de coisas que não pode cumprir; e como criminarei o ministro que 
admite as posturas da câmara do Rio de Janeiro?'. Como é que o no
bre senador quer que a assembléia geral, cujas atribuições são lm-
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portantíssimas e estão marcadas na constituição,. tome conhecimento 
das posturas? · . 

. O SR. DANTAS -As atribuiçÕes .da assembléia geral.consis
tem em .fazer-leis e revogá-las; logo. podemos,. revogar., essas. postu
ras por meio de uma lei< _. · ' · • .• . ··' • . 

O SR.. VISCONDE. DE AlBUOliEf.IOUE •-:-: A :lei·. que. devramos fa-
. zer seria para .organizar a adiministração, municipaL. . . 

Senhorés." fez-se a reforma. da constituição, .que- não sei se já 
por lei se chama ato adiciÓnal; essa reforma tocou. em. pontos Jm:
portantíssiinos; .. e quereis .que .a ·le.g'i~lai;ão. anterior· à·· .. reforma.,esteja 
acomodada corri· a mesma reforma?. Isto. não_ é possíveL Imediata~ 
mente que a reforma prescreveu t~Íis e ·tais disposições. cumpria 
pôr a .legislação em .harmonia com aquilo que. estavil'decretado na 
lei fundam~r1t~L . . .·· . . . . ... .• __ ·_ .. ___ • : . _ · · .. ·: ;.· ~ .' · . , _ ·-· :.: :._ . 

· A reforma cometeu às assemblêiás provinciais: a legislaçãcf.so.;.. 
bre ·os orçamentos e ·posturas· das respectivas câlj:iâras .municipais·, 
e o conhecimento (não me lembro das palavras) •da.·marcha· dá admi
nistração municipal; mas excluiu· o múnicfpió da corte;" não o sujei- . 
tou à assembléia proviriciaf do Rio de '.Janeiro: existe urna lacúna~· 

, ,. . "- ···--- __ . _ ·.,·· .. ··. _,.,,. ,·:-.·~':•"'···-.;r_·,_. ···,r···----~-----~:r 

Alguns· ent~ndein que.--como não ·houve·'disposiÇão ·especial, esta: ma;.. 
téria. regula.:se. pelas leis anteriores; e quais são às :leis; antériores? 
E: que a assembléia geral tome conhecimento •das pÔsta:íràS' ;da :câ~ará 
municipal da corte. Ora, a assembléia geral não ê prÓprii:t' parà' esse 
fim; e o que acontece? E: qlie vaHsso marchando e ·não tomamos 
nunca· conhecimento des·ses negócios~· porque isto -não nos :é · P.os-
síver. · · ·· · ' · 

Se o nobre senador que chamou a atenção da casa sobre este · 
objeto fizesse·· um· exame e dissesse: "São :nulas tais·< e tais· postu
ras .•• " mas assim mesmo cumpre lembrar.;nos que temos algürria 
coisa mais ·do que a câmara municipal, tá mos a· nação ·inteira,.· que 
exige a nossa atenção. · · ··· · · · · · · · · · 

Senhores, é um erro que a assembléia geral seja ·quem tome cO; 
nhecimento das posturas da câmara municipal da ·corte. A assembléia 
geral deve organizar uma administração especial para este municfpio. 

o nobre senador apresenta. hoje um requerimento; e vêm umas 
poucas de disposições; amanhã será necessário outro exame; não 
somos aqui os fiscais da câmara municipal, não o devemos· ser. ·A 
câmara municipal tem melhores fiscais, tem seis vereadores; o ·go
verno tem-se convertido em câmara municipal da corte: e, como vê 
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que não pode atender a essas necessidades, comete-as à polícia; de 
maneira que a polícia é hoje câmara municipal da corte! ·. 

O nobre senador acha que· isso é bom? Acha razoável que uma 
população tão aglomerada como a da corte, seja órfã de uma muni
cipalidade? Eu acho que o remédio seria dar nova organização ••. 

OSR. DANTAS- Então a todas:do império. · · ··· 
O SR. VISCONDE· DE ALBUQUERQUE - Senhores, as outras 

câmaras não têm tanta necessidade disso como esta de que estamos 
encarregados. Por lei é a assembléia geral que deve tomar contas à 
câmara municipal da corte; nós. não temos . feito isso nern podemos 
fazer; por que não a· reformaremos? · · 

(H6 um aparta.) 
·Se a reformássemos, haveria administração, haveria os agentes 

de qu& falo. Mas não os criamos, deixamos as _coisas como estão, e 
cada um faz o que quer. . · . . .. 

(H6 um aparta.) 
E cuida o nobre senador que as minhas opiniões são só sobre a 

c~mara municipal da corte, e as das províncias? PorVentura. a admi
nistração provincial está organizada de modo .satisfatório?. Se der 
atenção aos conflitos que por aí vão, verá que é digno de ser atendi
do pela assembléia geral . o estado acéfalo em . que se acha a admi~ 

· nistração das províncias. · · 
Porventura a reforma da. constituição está em harmonia com as 

leis que regulam a administração p·rovincial? Entendo que não; exis
tem conflitos e conflitos graves que nos devem ser muito prejudi
ciais. 

. Não sei se o Senado .. obraria mais curialmente · criando uma co
missão externa para apresentar um tratado sobre a. organização mu
nicipal da. corte. Falando assim,. não digo que· isso é o· que se devia 
fazer, mas, se o Senado reconhece que esta parte da administração 
carece alguma reforma, carece alguma medida, o melhor meio é 
esse. 

A quem cumpria procurar esses trabalhos e habilitar a assem
bléia geral para tomar conhecimento deles era o governo. Nomean
do uma .comissão externa para cuidar desse negócio, o Senado faria 
uma grave censura ao ministério, que é quem tem meios de fazer 
Isso. Mas, senhores, vou vendo outro · princípio que se está desen
volvendo entre nós, e ponho as mãos na cabeça·; hoje o governo não 
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. . .. . ., ....... 

quer preparar trabalho· para apresentar à· assembléia ·geral:· o que 
quer é autorização para fazer tudo •. (Apoiados.) · ··.· .. 

O SR. DANTAS- Vai bem por af. . 
O SR.' D 1 

•. MANOEL -.~E:.multo .. bem~., .: :,(, .. · .. 
.. :·O~SR .•• VISCONDE·:DE·ALBUQUERQUE ~Estou vendo··o·,dla,em 

que O· governo pede~ autorizaÇão·. para .meter-nos ·a :todos.:na::cadela; 
.·· ... O.SA •. ·:D~~cMANOEL.~ E:Deus.nos•:livre que.ele:·a peça.:··: :::~ : 

O .. SR •. .VISCONDE .. DE:: ALBUQUERQUE ". ~•• Sim,: porque· .. tenho 
muito medo que se lhe vote isso •. Não sei como 'já. não pedlu.autorlza~ 
ção para; refoJ:mar a, .c~nstituição •. ' ,. .• r ' . :, .. , c· 

O SR. D. MANOEL.-.Vat:bem... _ . : ·.·.· : >.' . 
. : .. ·o SR. DANTAS.--.Não,quer::apresentar os trabalhos necessários • 
.. : ,·. ()._S_R.;,VI.SCONDE:DE:-ALBUQUERQUE ~Eu -d~go:mals~. não quer 
fazê-l.~s; , porque· note. o :nobre. senador que: aqul:ohás.3 • an~s:.: houve uma 
grande questão para se reformar as secretarias~ de ,estado;; :e:.•alnda 
hoje ·não _.s_e fez ·esse trabalho. ··O governo•· o'. que ·quer '_é' aLit~rizaÇio 
para tudo; e, como já disse, espero que peça· autorização para meter-
nos na cadeia·e.para:reformar &<constituição. c · · · · ·· · 

O SR •.. D. · MANOEL- Deus queira que V. Exa. ·não ·vote por•elá. 
0 SR. PRESIDENTE- Atençãol:: : •·. ·. · · 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE·- O nobre. senador: não . . - . 

tem razão_ para: dizer Isso. .:··_. · · ...... · 
O SR ~-·,PRESIDENTE . - O Sr. · senador: deve dirigir-se • ao presi-

dente ou à casa. . .. · -~ .· . . . · ... · 
·O .SR.. .VISCONDE DE ALBUQUERQUE __;, Estou . respondendo a 

um aparte. ·. :. : . .. . . ··· · · · 
... O SA. ~PRESIDENTE - Os apartes .não são permitidos:· mas ~aln· 

da que o fossem, o Sr. senador. devia dirigir-se à:·mesa ou:à:·casa~ 
O SR.VISCONDE DE ALBUQUERQUE:...:.;;_ Como''ô'.aparte~'veio ·de 

meu lado, eranatural que eu~mà::Jnclinasse:~para!;ess·e·ládô.;:• < 
O nôbre -s.enador não• tem :.direito de:dizér~oque::hel'tde;votar•por 

tais coisas, porque nunca votei por elas; mas:"ténho· meêló~·que se 
vote: já _tenho· .. visto. votar-se . por .. ·tantas •aUtorizaÇões, ··que- ··receio 
que um dia venha esse. pedido do governe;» e: quernós'.votemos. · · 

O que vejo é que o governo não~nos habilita: para tomarmos c~ 
nhecimento das coisas, e' o que quer é autorização .. • para .fazer. tudo. 
vejam-se os relatórios, em todos eles se pedem·.autorlzações. Não 
sei se o Sr. ministro do império já deu a entender que queria autori
zação para reformar a câmara municipal ••• 
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O SR. CANTAS- Ainda. não. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Tem falado nisso. 
O SR. D. MANOEL- Tem. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Ele é que nos deve ha

·bilitar para essa reforma. As posturas da câmara municipal da corte 
têm abusado. muito; há impostos · gravosíssimos: o nobre senador 
faria grande serviço se os designasse, e cumpre que o governo aten
da a todas essas coisas, cumpre que mande preparar trabalho que nos 
habilite a esse respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Já há algum trabalho feito nes
se sentido; creio que foi ao conselho de estado. · 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não • sei onde existe 
este trabalho; não O vejo aqui, e por iSSÇ) digo que se quisesse Criar 
uma comissão externa para apresentá-lo, talvez fosse' melhor do ·que 
aprovarmos este requerimento. · · · · · · 

. O SR .. SILVEIRA DA MOITA:·:- Não há melhor comlssão·do que 
o conselho de estado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ·-:-- Não duvido: mas sabe 
Deus o que vai por lá. Tenho dito já muitas vezes nesta càsà, e pa
rece que o governo também disse em um dos relatórios:. o conse
lho de estado é uma grande instituição ... 

. O SR. SILVEIRA DA MOITA- Foi feito para trabalhar. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não falando em mim, . 

vejo ali capacidades •.• 
O SR. SILVEIRA DA MOITA - Que devem ser aproveitadas. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ... ilustrações que 

devem ser aproveitadas: mas há defeitos na organização· do conse· 
lho de estado não; tem uma secretaria ... 

O SR. DANTAS- 1: só. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Há mais, senhores; é 

preciso um ministro especial para o conselho de estado. 
VOZES - 1: verdade. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O conselho de estado 

reúne-se um dia, uma hora, trata deste ou daquele negócio,· papel para 
aqui, papel para acolá, seis ministros para presidir suas sessões: 
não entendó isso. • 

O SR. DANTAS - O governo não quer. : 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE .:I> Não sei se quer: a 

opinião de haver um ministro presidente' esgeéial das seções do 
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conselho d~ estado não .é nqva; não é' a primeira vez que a· manifes
to nesta casa: mas a maioria, ou quem ' quer que seja, repele-a;. e 
que culpa tenho eu disso? . ., ' 

O que é fato é que a assembléia geral não tem: as ·Informações 
precisas para.atendel"·àsverdadelras:ne~essrdaC:.es.do::pars;:mas por 
isto hei de.aprovar·um .requerimento que ·não;faz.-beneffclo\algum::e 
paralisa. à. administração? Poro certo que· não~ :-Admito'; que<:se·:censu
re o governo; mas este. reque,.imento. tende '&'::desculpá-lo; .:porque 
.ele·dirá: ~Comas informações que as câmaras me: pedem,· não tenho 
tempo para fazer .coisa. nenhuma. • .. · · ,., · . . . . .. . · .••.. 

;Qualquer.dos nobres: senadores que-trouxeram esta .questão'ao 
debate é .capaz de apresentar um projeto. ~ ~· · ~ : · ' · ·· · 

· ·.O·. SR. CANTAS.--:. .Não·temos'as•posturas·;c~ .· .'. ·, · . . 
O SR·'' VISCONDE DE'ALBUQUEROUE ~:Não~se ·Jmp.orte; V /Exii'Z 

• -'•' - ' ~. • ~ ' ' ··-· • ... ...... ~( -- ,._. f~ .• ,. ~ .......... ""J .:. • .• '• ., ...... /"'· 

com as posturas; nao · se ·• importe· com o: pretérito~· importe-se com 
o presente'e com o ·.futllro~ orgánize a' irluríicipâlid.ade deb'àixo'de 'prirí~ 
cfpios sólidos; e' não :.queira dar reméâio's toli'icôs:~ 'qüando o irullá 
outro. De que serve tapar um buraco aqui~ se .oUtrô liuraco aparecê 
lá? ' '<' / ;, ' :.: ' ' • '! o::.:' I •··' 

0
' ' • 

' , •' , , ' O O. , • , "• ' • 'o ..... .::~ 0 •' •, ,-, .' ,' A~ , 0 :~·, <' ,' -~' 0
: ."'· • i ,. -' 

.O SR. SILVEIRA DA MOTTA ~Quem apresentará o· projeto? ·. 
······. •, ·.:·· ., .... ·-· ... _.~--- -·~:;· .· .. >·:-··· ';· .. ·.:.·~--_::::, 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE.-· Alguém; e peço ao go-
verno qúe ·habilite . ci Senado. para . pr~êeder . h a' orgár1iz~Ção da· 'muni-
cipalidade da êorte ~ · , ·.. . .. · , •·· · · ·· .· -

O_SR •. SI,LV~IRA DA MOTTÁ~E d~t_oda:J .a~·:~u.tras_. .•.... ·. 
O. SR •.. VISCONDE . DE ALBUQUERQUE -.· Concordo nisso •. mas 

não com o requerimento de que .se trata'. .. . :· .. · . .. · . . , 
.·· Repito~ . senhores, as .. lntençõ.es , dos .. nobr~~ sen.ad~l'eS .~ao· com 

efeito de tomar' álguÍna ni"edida. qúé m~lhore~ 'es~·e~.estado .de -~coisas: 
mas peÇo licença .. para divergir 'quàntó aos ·.n~ios que· empr~gam·.' ~·· 
. · Eu aprov~~ii,· p'riméirÓ ."o.>·equêrini.ent~· do: nob,.e;;:senador ,pelas 
Alagoas, · .cônquan.to:-c.reco_~f:t~ça __ q_IJe .não· produziria·: n,enhUm; benefr~ 
cio, .mas não produziria nenhum :mal, ao passo que;deste outro reque
rimento resultará. maior mal do. que beneficio. Se se ,quisesse fa· 
zer alguma recomendação ao. governo, a .fim de habilitar. a assembléia· 
geral corri .os meios necessários. para reorganizar· a -administração 
municipal, eu 'não duvidaria concorrer .com o meu voto. 

O SR .• SILVEIRA DA MOTTA - Organizem-se as municipalida· 
des, é o que a comissão .pode dizer • 

. i. '~ 
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sim, senhor, tratemos 
disso. 
. · O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Já existe um projeto, creio que 
está afeto ao conselho de estado. 

O SR. VISCONDE DE. ALBUQUERQUE- Por Incidente crelo.que 
se tem tocado no conselho de ·estado nessa inat.Srla, mas ao meu 
conhecimento ainda não chegou proposição alguma; o nobre senador 
sabe que esses negócios tratam-se por secções. 

E o que eu digo sobre a administração municipal tamb.Sm o di· 
go, e tinha muit~ que dizer, sobre a administração provincial; não é 
porém agora a ocasião. Senhores, eu lastimo uma 'coisa ·todos os 
dias: não vejo da parte dos brasileiros, da parte dos representantes 
da nação e da parte do governo, sen~o · uma boa dlsposlçlo ·para 
que toaas as coisas ·marchem bem; mas não. sei o que.;se mete nis
so, que nenhuma .obra aparece. Vejo boas disposições .de toda a 
parte, mas peço aos nobres senadores que· em lugar de nos ocupar
mos das posturas das . câmaras municipais, .. ocupemo-nos de coisas 
maiores. Quereria a~tes que se fixasse o prlncrpló ~e que ~a parte 
ofendida tem recurso para o juiz e que o juiz dese dar provimento. 
Eu creio que isto é da lei: mas se é preciso alguma nova lei. mais 
ampla para esse fim, estou pronto a votar. 

· Se não aparecer pois algum outro mot,vo que me faÇa r.tudar de 
opinião a respeito do requerimento, estou . deliberado a votar .. con
tra ele, desejando muito qu~ alguma coisa se faça, mas coisa que 
remedeie o mal de uma vez, para que não estejamos todos os . dias 
nestas vicissitudes, nestas alternativas. 

O SR. FERRAZ - Parecerá a alguém de pouco momento a dls· 
cussão que se tem levantado nesta casa sobre a IndicaÇão do nobre 
senador pelas Alagoas; eu julgo ao contrário que é . uma matéria.· que 
deve merecer toda a nossa atenção . Eu não · considero, · Sr.·· presi
dente, que possa haver uma· matéria mais Interessante para discutir 
no estado em que nos achamos do que aquela·que tende a conhecer o 
estado das nossas câmaras municipais, e ao mesmo tempo . cha
mar as mesmas câmaras à órbita dos seus deveres. . . . ~~ 

Também entendo, Sr. presidente, que nada )ha· hoje tão Interes-
sante como estabelecer sobre uma base o reg'lmento municipal; é · 
dela que nos hão de vir grandes bens, porqué;~~éomo o nobre sena
dor por ·Pernambuco acaba de declarar, tudo a ,fit~te respeito está por 
fazer, e sucede que todo o mundo recorre ao!if'governo geral como 
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fonte e base de todas as providências, o que certamente.-é :um• mal; 
porque o governo geral não tem tempo, não pode repartir a eua atenção 
por tudo. 1Este é o costume, .e tal costume-já vai sendo uma lei, e 
tal é a .extensão. que se Jhe:.dá, que·,se consldera~,·.que·,,o, govE)rno 
geral .. deve: pr:over_. a :tudo, de_vE) _com_ sua2·mão,·:benfazeja ·chegar ao 
último po_nto, ._cu i_ dar~. dos.· interesses ,,os ·.mais' remotos.; •. c:nio só :dos 
municípios.mas,;ainda. das,aldeias, das •.. paróquias;•. de ··tudo;;;~. ·por .. es-

. ta razão.· que vêm .. representaÇõês :de cãmaras'":exlgindo<dorpoder re
presentativo geral<subsídios para as matrizes;. Joterias~•'providências, 
etc. ~também por esta ·razão,e,costume.quajem ·muitos' lugares, du· 
rante.a ~calamidade por que: passamos :todos,-.e ·para tudo> recorriam ao 
governo ·e aos presidentes.:·.· e ... não·. havia· ninguém ;que .deixasse. de 
procurar su~ Jn.terferêncla _para ·.obter. remédios,,; médicos, etc~ .• •· e as· 
sim .a .:~ar:ldade~públiC::à-ficava .Inteiramente-à .margem; como-que es· 
quecendo-se ~o.s~cris~ãos dos,.seus:deveres~-. : .. -.. ~. .;~.-.... ·• . :·· .. -: •. ·· · 

· · Se porém;· Sr: presidente;':: se· tratàsse neste· momen~o de éori
feccionar. uma boa. lei para . reforma ·das câmaras'· 'munlci;lãís, eu aceJ:O . 
taria muitas 'das' considerações-feitas pelo nobre:sênadÔrque·acaba 

. l, ' , ' , , ' , , '•: :. ' ' '-, ', , , -, • r•. -. • o!'• ,,, "!. '·. •' '" ,~"'''' . • •''' ,. ,• • . ' ·, • 

de falar; ··mas nós •não temos por fiin · o que o· nobre senador deseja, 
nós. queremos, este e: ô pensamento -do· nobre· seríadÕr·'pêlas Alagoas~ 
reformar certas :posturas. que a ;câmara .•. mÚnlêlpal •aa· cortliftem • esta
belecido e se· executa~ sem aprovação definitiva êlo póêliltr-'éompetente; 

Há. dUas' questões nas quais.· deverhos intervir: co'mo __ autoridâde 
. . • -.' .• -.· · .. ,_ .•. -~.. ,'·,· .: ' • ··,. J: .-~- 1_ ,.-"-~- • ~.-.: ' ..• - 1;. •• : .... ,._ ,-,'i 

competente: a 1 ~·. ·é examinar se existem posturas, em tais .circuns· 
tâncias, não. aprovadas· pelo 'poder; legislativo;_ 2.·;· se. :e;ástem. Ímpos· 

·. . : ' ' ' • ·.. . .- . . . . . :·, ,_ · ; •'· ' :_ · .. ·. : . . t · ·· ' 'I ,. · ' - '· ' ' •. .. 'i.: .. : .. ·., : . ... - . 

tos cobrados sem autorização do··corpo legislativo. Pergunto, .serão 
estas questões ···ociosas?' Importam :atribuições .. do corpoJe'glsÍativo, 
deveres_····qüe témos·'de'cÚmprh· ••. a··· enquantõ''nio' se:')izer '·uma. _m&:; 
lhor lei de câmaras rriun'icipais;· ~ntendó :que. não~ devemos dê, manêi-: 
ra alguma prescindir:nem deêlinar do d~ver.:qúÊt":tel11o$,de:' examinar 
estas coisas·.·.. . . . . . . . .·. .. ·, '· ·: . ; ·, . ·: .. :o~."·.;. '. '. ' .. ·. ·' ... · . .. .· 

. . • Más, disse ó nobre. se~âdor, para que, .§; Íst6:?., Ó ,· go'Ve.rno · ~ê-se 
atrapalhado~ toma-se~lhe .·o tempo para· dar· estas:·Jnfor:maÇões~; .. mas 
ao inesmo·tempo o nobre s-enador disse: "Se ... tenderem .a.habllitar 
o Senado para ·a reforma municÍpal, então peçam-se. • Teme o -nobre 
senador, para· o exercíC:io de uma atribu.ição que nos cabe, para ·o 
desempenho do dever que temos, que vamos tomar tempo . ao go
verno: entretanto nada teme esse perigo ou mal se tais informações 

·: ~ .. · . . 
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tenderem ao exercfcio do direito que temos de reformar a lei das cli· 
maras municipais! 

Senhores, nem há esse trabalho, nem essa perda de tempo que 
o nobre senador imagina: nem quando se desse seria ocioso este 
requerimentó, ou seria prejudicial ao serviço público. Não se toma o 
tempo, porque essas informações se· limitam a saber· se· existem· Im
postos não aprovados pelo corpo legislativo: em ·s·egundo lugar, es
tas informações também se limitam ao pedido de cópia autêntica de 
todas as posturas que não têm tido a aprovação definitiva do corpo 
legislativo. Por ·quem têm de ser fornecidas tais informações? Pela 
câmara municipal por intermédio do governo, visto que nós não po
demos pedir diretamente à câmara municipal. · 

V.amos ver o trabalho da câmara municipal. ~ reunir em um 
feixe suas posturas e editais e remetê-los. Talvez somente·· isto se
ja suficiente, porque dessas mesmas posturas e editais nós reconhe
cemos a existência de alguns impostos não aprovados ainda, ou sua 
ausência. J: um dever nosso a aprovação definitiva :das posturas da 
câmara municipal, não podemos de modo algum prescindir dele, e 
para o cumprimento de um dever tais Informações não se podem 
reputar ociosas, ou prejudiciais do serviço público.. · 

Senhores, a lei, decreto ou resolução de 25 de outubro de 1831, 
dá apenas ao governo a faculdade de aprovar provisoriamente no In
tervalo das sessões do corpo legislativo as posturas da câmara mu
nicipal da corte, mas desde 1838 ou dantes, as posturas são aprova
das pelo governo, publicadas, e vigoram, sem que recebam a apro
vação definitiva do poder legislativo. Então o poder legislativo al
gumas vezes, como fez em 1841 e 1846, sobre reclamação de interes
sados, diz: "Fica revogado o título tal das posturas da câmara mu· 
nicipal da corte", o que implicitamente importá a aprovação dos 
mais títulos. Ora, este costume é uin costume mau, porque nós uni
camente examinamos a matéria que d.iz respeito a esse título~ em 
conseqüência da representação dos Interessados, e deixamos o exa
me de tudo o mais para quando houverem ·outras representações ou 
reclamações. O governo logo que aprova provisoriamente uma pos
tura deve remetê-la ao corpo legislativo para essa confirmação. 

Mas a persuasão de que ao. corpo legislativo não pertence a 
aprovação de tais posturas chegou a ponto de{CI:~e em 1853 o minis
tro do império aprovou mesmo durante a sessão das câmaras legis
lativas posturas, e entre elas uma que lmportà\ia um imposto; então 

166 



reclamando-se na câmara dos deputados contra ·tal precedente; •o 
ministro con~essou que tinha obrado . mal e·· mandou ... algumas postu· · 
ras àquela câmara-para sua aprovação. Essas posturas ainda não fo
ram aprovadas, e se nós quisermos marchar .. pelos princfpios•do,·no
bre senador, então a. cada passo, a cada hora; :devemos ,estar>desfâ
zendo a legislação .já feita, ·porque pela ra~ão·::de não :term()~> apl"~ 
vado estas: próprias. posturas, pode~se deduzir• .o/argumento :da refor
má da câmara municipal, porque. nós; não: cuidamos ·.de:.tais. objetos~ 
Creio que essa razão não-pc:)de. proce~e~ .. Então na.-falta.~:do.•cumpri· 
mento .. dos. deveres . do . executor .. de~e .basear~sera -r:eforma:::de ... uma 
Jéi? o 'corpo. Jég,islati'Ío. é que ~ão quer trabalhar em ;_tais: matérias; 
porque se o .corpo.legisÚtti'Ío,,tivesse procedidÓ·:.como.lhe cumpre~ 
d~via _exigi~,d~ g(Jyer':l~:ta .remes.sadas· posturas à."Proporção:.que :fos· 
sem sendo aprovadas, 'para:. depois de_. _examiná:las:.decretar: .a sua 

·aprovação: .Mas~por que.-.nós.·não:praticamos.:asstm,::segue-seque .. a 
matéria está mal Jegislada?)l;,ão~ .. . . ., t . • <. . . .. :: : .: ... : 

·. Não teremÓs, porém, ,tempo para .. tratar destas coisas? Não. sei; 
mas o fato é que hoje o corpo,Jegisli~tiv:o não dá: um:só-passo. sem·. 
ser sob- a opinião do governo, ou sob sua vontade;· não há: uma -lei 
que não depÉmdà da sua iniciativa ou da suá. vontade, .. e. o. ·governo 
vai-se costumando tanto a isto que . quer autorizàçãÔ. para tudo,. como 
disse ~ nobre senador. Mas creio que não-:pode. querer. essa~au~ori· 
zaÇão qe~e o nÓbre senador deu a entender 'pára: reformar ~a· consti
tuiÇão. Não, estas coisas devem ter úm paradeiro, não é possfvel que 
o corpo ·legislativo, qu'e o Senado, não. se compenetrem .da neces~ 
sidade de acabar com tal prática, que se funda exch.isivám'ente nessa 
doutrina de cega confiança que tem vigorado eritrê .riós::. ·... . . . 

Protesto que não hei de dar faculdade . àlguma ao gÔverrio de 
fazer reformas em certas partes da legis·Jai;ão que'· podem '·muito. bem 
ser •elaboradas pelo corpo legislativo~::,'(ApÓfado.) Há ~-porém .:certas 
matérias. que dependem de esclareciJnên1:os,. çla' pfática·'e experiên
cia do governo;' então não duvido dar-lhéi·depois>de e~tabelecfê:fas as 
bases gerais, a faculdade para em seus regulamentos dar o desen· 
volvimento necessário, a. essas bases. ; · 

Senhores, também não devemos seguir muito o principio de··que 
é mister reformar tudo o que existe, por nada prestar. •se as leis 
atuais· fossem executadas, estou· persuadido que· nós terfamos ga
nho alguma coisa, ao menos a experiência para bem resolvermos: o 
grande defeito é da sua não e~~~ução, vem de que quando se faz 
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uma lei em vez de cuidar de executá-la, dar-lhe desenvolvimento, tra
ta-se somente de ver o meio pelo qual há de ser reformada, e em bre-: 
ve; quer-se sempre legislar; e o que é mais, senhores, a mania da 
interpretação· vai acabando com tudo, a mania do governo Interpre
tar todas as leis, e interpretar, não doutrinalmente, porque. Isso não 
lhe podia competir; mas tomando tais arbftrlos como aquele que o 
nobre ministro da justiça tomou declarando que ao governo · devia 
pertencer. a Interpretação autêntica! 

Essa ~ania vai a tal ponto que abrange não só matárlas comer
ciais e civis, mas matéria de Impostos! Sim, há impostos que. têni to
mado uma grande classificação. por decisões do ministro da fazen
da e do tribunal do tesouro, há Impostos que têm abrangido maJor 
esfera do que aquela que lhe foi consignada pela lei da sua autoriza
ção. Voltando ao objeto em discussão, peço que note-se que são de 
suma importância os esclarecimentos que eu e o nobre senador pe
Jas Alagoas pedimos; cabe-nos a nós o estudar sobre tais matárlas, 
e para isso devemos ter esses esclarecimentos; ··e pedi-los.· 

O nobre senador por Pernambuco disse que não · devfamos dar 
esse passo, porque ramos dar muito trabalho ao governo~ 

Senhores, a discussão principiou como o Senado viu: eu não pu
de bem atender à matéria. Ultimamente foi exami!Jar algumàs des~ 
tas posturas, e declaro ao .Senado que .Impostos sobre diversos obj&-. 
tos encontrei criados por posturas, e que a câmara municipal· da cor
te até criou uma certa classe de empregados, e dando-lhe emolu
mentos que importam verdadeira finta sobre as partes. 

(Há um· aparte.) 

E como muito bem me alerta o nobre senador por Pernambuco, 
a quem muito respeito, não é só por posturas. mas atá por editais 
sem aprovação do próprio poder executivo; e devemos passar por es
tas aberrações, só pela razão de que devemos antes reformar a lei 
do que privar que essas ·autoridades assim procedam? · . 

Até certo tempo, Sr. presidente, como· bem . disse o nobre se-
nador, pelo receio do grande desenvolvimento que la tomando a 
insurbordinação entre os governados e a doutrina da resistência, 
nós procuramos dar força ao governo e ·à autoridade; mas hoje o 
que domina é a insubordinação dos governantes contra a autoridade 
das leis, é a usurpação da atribuição de Jegisla':~--e de fazer o que 
julgam conveniente e lhes vem à cabeça, da p~~e· dos delegados do 
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. p~d~.r.. ex~çp~ivo e.·· co.r'!tra a 'aüj~ridad.e do, podt;Jr Jegi:Siati~o ~ (~!•::: 
do~:r :·'· · · .···• · · .. ~-. ·:: :'.>.··· · .. ~: .. : ·"':·--· ,~ , ·. :::~, . .-~- .. - ~ . 

... ,, ..• ~ âssim' q'Ue vemos' . a . cada' 'passo,. ê .. aúuiâ'-rião ''há' müitó:'tempo,' 
-.~·-..-,, ,--

1 
, .• -c.,•, .... ,, ·1 ·_.,,.1 • .-.,.r··-•.1 .• • ... _ ,, ·, ,.,., .n ,~. • •. 

1
- J""•"• ,.··~,.,.''. ,,.·.,,,',.!,_·_.;""~ .. , .•...•.. , ..•• , '> 

ó''próp'rio ''córíselho''de:· estado: 'à' êl.i'"as' h.izes'~ nãó" êleixarêijãmais: 'de' 
fâi~~ if"H~v'fdà' JLí~i:lÇà;.: 'cô~rc~ai '~.n~cle~' ·~giiãifiô''"~'ràiicâ&ci~í:iêlo' .. 'êá'pi~ 

·iãô'1d6 NBrt6 'ciil)~io' êf~'J~ri~ifcf~ffi~ tiê· .. Pe~~édé~N~--éfe:iôélas~·&~:&üá~~ 
• ...... !"'."!{ ... P,,- ~--·· •!T't"• ··!•-· "'''(······' , . ....,., '!'"'' .• -.. ,':;q ' •. ,., ... -' ............. _. _____ .,, '"·1-' .... •_ ... "J .,, 

atH6ui 'õês;~êstabeleceuc·pâra'cêrtas'.ciâssesae o"'"~érários,_parà'::ã~u~" 
~~:~qJi!sfi.';é:üJaiBa .:ã',iC:óii~·t.=li'Çã~ó<;riavaí;',êfi~griã8';~tf.:i·9'áÇõ8j'::;e.;-nã'ô~.~éS:_ 
·c1ev~~eis~"Ei' o6?i9á'çõe~~·'cciriiô~;ii~Wã~;''·et~iii'âa''r;uüs;''re9urà·r~õ::;lróprÍo'' 

. ' ,., ., _, __ ,, -~:;."?_ :- .. -.• ~- ·, "•f ·.,r...~,., •. _,, ...... .-« .· •. ,. "l ' .......... 1···-··" -~~ .. -- ...... ,!>.;.· i:' '.- _;;~ .. , 

exercício da. profiss'ão/sem· aÜ~ÔrizaÇãô''algümã.~· TendÔ:sa···reéo.rrido' 
. . .. -.. - . ·-. .-.. . . . , .- ,., . -- "'. . , "":t··· ... , .............. -~ r·- ,. , 

corí.trà·'esi:é•ílrocêcrr~e-ntôtaa·•càPi1:ã&'dâ' 1ponõ~ão··ministí-õ,.:r&specth;o, 
" " . . ·•' .. ' . . . . . ., -·· . ; ' . ·. . ''" ' . . .'· - '• . . . ' ' ~ .. , ' ..... ,·,... . · ........ ' .. · ·- . 
e':estê•·c'ôfimfrmado:;tais~::.n~cridás!:;fof:mistêl;'>'i-ecÕrré'r'áó~"coiuielho'de' 
. estadõi.;.; sôrilêfite·l-ê~té ~rêêurso"'pódà 1bbte'r) do 'ministro: maf;ínfórl11á~1 

do' ümafdecisãõ';depois'''Cfe86êm''i'nf'oJ!kâa(t:" • 3 ''~' 1''"'qr:- .;(:':;r,:.:::-::,:·' ·wct:'·;::; 
-~ :, · S'enr1óres; ~·é'" vaidade; ~~niis'ter' rl:i'éônileêer~quê:3â'i'il8.:1l)õ·,;cun~~~~~ 
ciue'estava· aía<'classe':aosJ!9ové';ijàaos;'iiassot.··'E{~.ê.siá;tllojê'"'r.a:'CiasíJ'e' 
dos '9oveman~es: 1fiá: uina ;·con~írtração' jcontra<=âs ·~tril3üiÇõ~s !êfo''lloCier
lé9isra1:ivo! N.ão'lhá'-rlin9uén1·:·êiúê:{'nãr)·C,lieira:·reoi~láf:';:à·!:mania ·aa~·iuéfo' 
reformar :nàscé. insênsivélinêritê;·~'ifli~levà~~à;·ao "p8ntC:tiíê-:'êrestrUiçãÕ; 
de:·ltUÔO'~.o·~.que •::existe;( serfiTfazer,;.se"'>hâéfá '<cfé ~bc)JriÇf:Eu '"esperoCuma 
boa:::organizaç·ão f'das ;câmaràs rri'unicipais;>:mas·::·quandot:essa. 'organr-· 
zaçãorpÜderJ:terL:Jcigar•:=-=iNãoe;xÜitefri·: projétos;:.:nãd haviâ1 "úiíia 'êo·mrs~: 
são~ da: p-arte·::_do :-podér' ·executivo' e·ncarregada, da1 ·súâ' 'c0:nfeci;ãof ; Nio' 
entraram •· •nela :pessoas ;ê bêm~ c habll it'aê:ias;.::'o: :propriÓt;SFi ·:ministro;; do· 
império?-:0:: que <é -:déssê: proJeto?~Não:: ser::1sehliores~éqilal··!o->ffm· que· 
ele levou;.o•fato é·querdestáreforma:não se·.,tratou'.:até·:f1oJe~ · '· .-: ·· .. · 

. ' o· nobreJ senador;~falou·a:respeito' daS'"po~turàs~ dà8-!'Ôutras ;câ-' 
maras .·. municipais~··e, disse.· qúe'.:pa'rá'; âFfnós<aevíâni'os~ tâmberri';volvér' 
os olhos;~·~;:: · '"'"~:·.: ~:::.:~-·c''"'·"·:;; :h:.::_,~; ;,_;i:,:l·; ::;._;.:,,·;:;·o :::~l: ':::::;:::::: 

Nãó o duvido; rria~r nêssa'S _posturas·~ há"áirida ~ uiriil' gararitra·.'que 
nós .. não ·temÓs:;para:as postllraS..:da :corte~· :As•:pos'l:urâsí éfessas::câma
ras municipais são:publicàdas;:vêm·;ào:éonselho:de~estàdo,'rvêrri ·aà .. cor~. 
po legislativo: :as ~posturas.: da ::câmara':,in~nic;:ipai :~cià;~córte: ·são :apro-: 
vadas. por,:avisos.:· são· publicadàs· por :editais, não ·são:;femetldos ao 
corpo legislati\lo;.,o corpo lt:)gislativo as ignora;. ~por pareceres· do; cor.; 
selho de estado, as posturas. das .outras câmaras têm :tido· algumas 
modificações~ o .conselho de e.stàdo tem, proposto a .revogação· de ai:-.. . . -' ' '• ' . . ~ . ' ' . ' . -

gumas; mas sobre as. da corte nada há .. 
· Lastimo que a administração provincial vá como o nobre senador 
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' . . . ' 

revelou, lastimo-o multo, mas Isso é por falta de bom p~s~oal .' auan.::: 
do o presidente é esclarecido, e tirado dentre a. classe das .. pessôas · 
habilitadas' e amestradas. na marcha' dos negÓ'clos públ_icôs: •. póucas. 
assembléias'·'têm :.existido ·que 'iião' sigam .os· ditarríes das..; süa~:'cón~: 
veniênclas, daqUilo· que é conveniente aci'~·e·fii.;iç_~:p.úblico-:' ··Mãs:.'quan~ 
do-. esses 'presidentes são'· homens' 'que só' têni Lirri'fini~ 'o 'de '"tratar 
de ·eJeiÇões;·'c:fe ·pequenas' coisas. e' ê'~tallêlêc-~?um"'·fM.iJrrií~ .. ·~;r:.· '.fé.:·. 
vor deste óu daquele; entãô ~as. ass~IT.J~Iéias· f~~_ãm'_oc quê'qu~refli:. ~· 
não se dirigem-ao mélhor;·'não.p()dê'have(b_ôa:.dh:~9ão.· ··~ .· __ ' ...... :·-: 

-·· .,_:.",, __ · ... · -... · .. , :: ... '·''~"·', ,, ···~:t~-·v-... · .. - l ..... · ...... ...,, .. , .• 

-.Dependem. pois, senhor:es, os negócios· .. das.provínclas, .. da _sua 
.!loa direÇão, 'da sua boa 'ádministraÇã(), ciê': u~'à'.'âdnlinistraÇãõ. e~clâ: 
recida; ·chéia de luzes,- e . dotadà de. patriotismo·: M .. anciai:-&e;: üm: mo~-~ 

.,,.. •"•I'·'• • •"'' ,. ,_ , . .'. -• ., ·- -• ,.>•~ _ .... ~,·;1• ...... .,- ,1 '-··· -- ,,.._. ..... ~·•'-<•'', ~., .. 1..,1 1_., ,,.,,• 

ço, por exemplo, apenas saído dos. bancos da.academia,~romper as. 
faixas da infância em-. umá administraÇão . provincial, ''às', :vezês. 'de. 
uma provfncla pequena, sim, mas :onéie 'a administração:. é -.:.lais com~. 
plica'da, é m'ais cheia-de. ab~olhos, .c·~ei'ó: .qlie"'é 'um' .ma'l, que:, talvez . 

• •• _ : , • • c 1_.. . .. . . · • ·' ··"'• ~-' I-.' .... , ,, · ~J· ·•~' •••• ~ .,, .,. --·~ •.••...•• - • ., , · .. -· 

devesse ser curado .pelo poder competente,_. porque pode nascer. de 
um- borri coração·; mas não dos deveres: d'e um 'hoine~ de .. estadÓ .. !- ·, ... 

' ' • .-, -_, - •. < > ' < 'N' •• '>o • ', •• ...... ~ ...... '. .,,.o' O' 0 -

Qual. era o mal que ,se sentia .nos tempos passados ;das~,judicatu~. 
ras que então _existiam, dos juízes _de- fqra?.:Era_ :tômar~sé~para.(essa• 
posição um moço inexperiente, que mai's tinha: ad-quirido ~na ::acade
mia o métodÓ de estudar, e mandar-se.julgar e ·dirigir:o;povo~ Isto·. 
existe. atualmente a respeito das nomeações ·dÓs ,presidentes·. Te-. 

· nho visto. preside~te_s nomeados ·que, além· de . destituídos.:;de:' ta! en
tos, não têm a experiência nem capacidade necessária: para: dirigir 
uma província! E o que farão eles?_Têmpor acaso_em.roda.de si um 
conselho de. pessoas_ experientes que. os coadjuvem ; nos . seus, .tra~ 
balhos? Não. O que os rodela é tudo o que há demais exagerado,nos: 
partidos que dominam na provfncla. (Apoiados.) . . .. ·~· . . __ , 

Se eles .dispõem de amigos na corte; têm influências ·que o pro~ 
jetam, então não hão de .ser destitufdÔs; e-presidente que não tiver 
raízes nesta corte, .. por mais experiente que seja; .há de desgostar, há. 
de ser imediatamente destinado, émbora pratique. o bem: aquele 
que praticar o mal, tendo essas raízes na' corte, há de melhorar· ·e 
conservar-se pelo tempo que quiser. .9 

Poderia, senhores; Ir I'Tfals ao longe .neste~< pOnto, poderià expor 
ao nobre senador e ao Senado·. os · receios qu~~~:~e assombram por 
essa política que hoje se quer Introduzir de i(â:~acabar com as ln-
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fluências.: legftimas dos: .lugares, ·para rsubstltur~las: -POJ"'~'.Jnfluênclas: . 
meramente- oficiais. - :. __ .,; .. ;: ·~··- · 

-- ·::O :SR; ---VISCONDE :oE:·ALBUOUEROUE ~-Ja··fol: mais;:.: ::;._ · : 
.. , ·-· • ·• • .... : ., ~~ ._:----.~··· ..• · ........ , ..... ;::-;~-.~-.i, ....... ,-..-.. _'·~·•"'''·~·:.·) 

-•- · O· SR~ ·FERRAZ .~ ... ;:.senhores~~ o ·nobre .. senador .. tem 'razão 'éfe' 'dizer 
Isso~· pórqüe llo tem pô' 'á'!qúe'; se';. refe're ·apertávâm!lfie~ a'Jifiveia:~'Hojê' 
cànta''\(itó"ria;':"pôrérrr'as·;mais··prôvrnciá'st~estão':lno"hleiJmô'!àstâêlo'icíuer 

·." ... ., ·-. · -·· · · · - :-. ···• .. ~-~~ •. ,.~~~:-, ..... "':~ ~- --~'""' .-.,_j·-·t-: ~,_.)tl~: .. -~ ... ;.,...,~-. "•-r··· . .:' 
outrora· despertava_ os 'clamores , do·· nobre._;;senad.or~::'; __ :;;- _ _>;.:. ·· :'. ;:· ;c;'·: -·- , 

- o -SR.· VISCONDE;rbE· AlBÚÕÚEÁÕUE~::::.2 'ô~~s'êriéclõ · ·.Y.ódrflcou 
Isso'. · ,.. . .... . _ . _·-•-·-- .. · ___ .: ·:"::~'';:_! :)_,. ,? 1 :,··~>~::··.;,-.;;~:t;:·.~:' .. :.-~::·' ~:"'· · 

__ ~-·:os,~:.;~~-~.~*-·~-. ;N,~p.·.~~~~~~ '9p~ ~,J?i~YJ~g!~:·)~-~~n~~~~ :~,~.~~~().:, 
~:~a~~~~J~,~~~~o~~~~~~-·h~~~;~r~~~~~~~-~t1:~::~d~~~~·~Y~~-~~~~~-
sef!ador,_ se a11!Óih~ ó mats. .. b.elo?,!; .. , ; ,: ·::,.;., :·;;.;;;,.. ... <:·~·.c ,-; -" ·;:-~ ';:·· : 
~.-.'-- ··J -;r,·'-•"~~1".,·-~;-:;_.~-;.(_··) .;_, ... , .. - ... ~· ... ')I.·•·.• .• ::J.~.•'-:~·r.·.,}""--':·~ .. -.. ~"~·· --~·---~'\"r··.:._,tt,.,~! ., '".i, .• . -·.··; 

.... · \f~ltando_pàfs. à matér.fa,jUrel ao.nobre senador;que,:.se:ele.>des~ 
- ., ·;' ~ 1 '''1''1,'"4' f ... ,,(..o .......... :",· .j.'..~r:,:; •. ~- .... ,.J,l•; .. "·' • . :'• .. J .. ,, • ........ ._ ... .,... .... .-, '.' ;.,._.,.,_, ··~ ~ ......... :.1 ...... _. ·'"/' 

Já' a refqrm~í-dá'' lei mlliiicipáC.não ·duvido,com ,todos;·os :meús.,esfor-
.. ', .•.• ' · .......... ,, •. _ .',J··· _ _,· ....... , •• ,,,'!.• .. -:.~:;.~ .... -·.·-~--·~ .. ·~~., :··'·""'.·• , ...... ~ ..... _4.•·1~--·-J'·.··..J_, 

ços ·coadjuv:á-lo: mas., que .o ; fim .. do,,.r,equerimen:to; ;que;~se .acha; em 
d,i_::JP~:3,:3,ã~:. é'.:. ~i:'.~-: ~~.l,~t«ml'la. -~~;;~~(:-~~n.rC?.•P~! ·Jfi!a~-~-iela!: -~8_ ;prea:~oga-
tivas_ que competem ao poder legislativo; e .. fazer:, cessar .esse., proce:, 

'--· ~ .. ·~··. -,,.'-:·-, .. .,, ___ ,_. ••. .' :·, .... ~- ._,; ---·.Ji•·,. .,_.,_,·,·:··:·' __ - ••.•. ·~-··· _j.. ·- .... --· ..... ~-· . 
dimento.·" ilegal.•da :.criação., de::hnpostos · port:.motlvos.-de Jlcenças,;que. 

;· ~-'·t~--_; ~~~·, .:· ,_._ ... .-.: ... ;, •: .. ··-..··· •.. --;~' ·-'~-· '· •,'' ~ •. -. ~ -~'<·., ·- .. ··-· ' ..... -··-· .· . : 

~~'!1 ,,si~~)lp_toy~~~~.,p-~J~,~PO,~~réR~mP.~!~I:t~~. q~e0não~ tê~:~o çun~~ 
de legitimidade q~~~~.~~-~f!~:l~~~i·po,~e.lll ~cf.a.r.,)~.;> .;':'.''-'; _ :u·:-~;e: ;;~.'i;:;,;_::.~ 

' .-J~..,verdade.que uma lel,-crelo,queL_de.) 1~851;~ al:terou;;,a;base .do im
posto' 'sóbre ~lí"CeiíÇas' d~ 'armázé.ns, -lojas, -etc. ,-.e mandou ~estende~: 
ess~, 'impós1:o.,às'ccí:líxlnhãs .. de. nia~c~tes;_ .é:tc.:': ~as:;nenhumadel; ne-. 
ríll'u'm àto. de) podê r. iegfslativo. au:tor:fzou. a;. câmara:: muniçfpal ;_a, lançar 
impostos, .sobre_,o •. exercício- de,_qualquer, profissão:.':nenhuma ·Jef- a 
aÜtorizÓu a' h:ln'Çàr 'iinpostos:· a .pretexto de licença, aos:;escravos. que 
andam ao ,ganho; (apoiados); ·pode . ser,. que ;convenhaco;;seu .restabele
c)~-~n~~':,; ~ ,q~~~t~o -.-~!i!a:c e~ ,que~ ag~~a me .:nãO; i envolvo; trato"· ,se>.. 
m~1,1_t~ ·:-~a; J egali~ad!!,;: ,~o'· me_s_mo_,, i mpos:to;:.::".'' .. :·.·:: ;:: ;:• ::i ··,_·, '-1 ·:. .. :·: s 21:" .,,.": :) :>:k; 

1:, senhores, ·não..: há.Y._matéria:, ___ nenhuma::.: mals:;.dellcada,:::imatérla: 
sobre que repousam os direltÓs do povo, . matérla':Ique,t:em:.;-todos os 
par ses tem feito. aparecer essa garantia q~e ;~.o. sistema representatl· 
vo consagra, a da intervenção:·do, povo,.por.melo-dosF·seus .represen
tante à vista da. constituição de todos ,os ,povos como:a-::;matérfa de 
impostos. (Apoiados.) · '· : ·. ·· .. : " . •· " 

E.na verdade, Sr. presidente, se nós delegados do povo-havemos 
de consentir que se não respeite essa .prerrogativa da assembléia 
geral, melhor é que digamos que estamos aqui somente para perc& 
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ber os _nossos subsídios, e que: não prestamos, nem servimos . para 
mais nada. 

O meu requerimento pois ·tende a habilitar as comissões com
petentes para iniciar- sobre .esta matéria qualquer ~edida ,que: achem 
consentâneas para conseguir o grande.fim de/manter as nossas Prer
rogativas, . que, se fundam sobJ:.e a larga. base. do .interesse comum~ 
Voto po'rtanto pelo meú requerimento.. · · · · _· · ·· · .. _ 

o SR. PRESIDENTE-. Tem a palavra o Sr. Dantas . 
. · O SR. DANIAS -.Cedo da palavra. . . . .. , .. · 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o· Sr. visconde de .Albu

querque; mas recomendo aos Sr~~ ~enàdores que se cinjam ao. obje~ 
to do requerimento, que se não ocupem de matéria. que lhe seja 'es~ 
tranha. • . · · · ··· · :: · . · :· .· · . ' ·. ·. ..: ·- .. ·._ .-~- .• ~·:;· 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ~ As observações . que 
se fizeram tinham' relação com a· conveniênCia ou inconveniência do 
requerimento, nãô lhe eram.' portanto estranhas. . . '. . .· .. ... . .. . .. 

: O SR. PRESIDENTE _:._ EÚ entendo que o fcmim~ 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE .;..;__;·Segundo. a explicà(;ãó 

do nobre senador. autor do requerimento. ern 'discussão,. trata-se' de 
despertar a assembléia geral para o cumprirnen~o do: dever que a 
lei lhe impôs de tomar conhecimento das' posturás da' câmara munf.: 
cipal da corte, dever que . não tem. sidô 'cumprido. . . . .. . 

Eu não discordo; Sr: presidente, do princípio de) nobre senador; 
temos de cumprir esse dever, e até ignorava que as posturas não 
nos tivessem sido remetidas;· supunha que todos os anos nos vinha 
o que quer que fosse a esse ·respeito. : · 

O SR. FERRAZ ~ As posturas não vêm, o que vem uniêamente 
é o orçamento. · · 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Eu suponha ··que nos· 
relatórios dos ministros ·se fazia- menção·· disso. · Todâvia farei': ..:unà 
observação. Há quanto tempo temos nós deixado de tomar··conhêci~ 
mento das posturas da câmara municipal da corte? "' 

(Há . um aparte.) 
Há·· vinte cinco anos .para cá. · 
O SR. FERRAZ __:'Não, desde 1838 para cá. 
O SR. DANTAS dá um aparte. 
O SR. VISCON_DE DE ALBUQUERQUE - Se há vinte e cinco anos 

que a assembléia geral não tem tomado ·conhecimento das posturas 
da câmara municipal da corte, ou é porque há algum Inconveniente, 
ou porque out1·os negócios a têm distraído, oú:::porque não·· o tem 
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julgado· necessário. Ao ministro ·respectivo foi cometida- ~:r atribuição · ·· 
de aprovar'' provisoriamente essas posturas, ·e ;·corrio', 'elas 'estão apro
vadas; a assembléia geral :rouva-se,;na· aprovação; do governo.::; 
· · · ·.o: SR; .OANTAS _:Não pode• fazê-lo,· porqúe'a'J Jéi' màridáó'que as 
posturas- se)am-:remetidas' ao·::co·rpo·legis.lativo~,;- ·'r:· .:. : •:: ,., ., ····;:,: .. 

O SR. VISCONDE DE ALBUOUEROUE':'~'·Se êssas''posturá'si'não. 
nos.têm sido remetidas, então-o-requerimento do noore senador pela 

'Bàhià'3âéve;·:·ser· para q'úe'~;as'·;posti.Jrâs;CJâ;·câmará municipal 'êla':corte 
sejám •rêmetiâas·'àci seÍlâdô: rú:i' :fórma da>leC •·· :: ·- ·· ~ · .. _ ;;,. ·• '<~' ·: · · 
. · • · ·o SR:·i=ERRAZ ~-:~ isso 'mesmo' Õ;qiu3:eii'rl'eço:nà requérimé'iitô:·. 
até· cito a lei.·· · · •····'··;•···~:::):.•, <;. ;,·>; .... 

":~:::.-o sfi?\iJSCONÔE.OE:AlêuáúEROÚE :..:....; Pô.is·;·6e'rri; rnEis.:.q~ero . 
.. ,_- .'-~.-· .. :,·'!' -~~~- .''.Jf~"!.:.~-~~·,t·~·l'·, •"::,y ~~-~~\·l;•:,:·:~;-··~ . .;.l"'l-f"·lr>· .;.;.···· ":~.~~_.,~,:;.,,. •. , ...... , .. :.·_~-•. , ... ,_,., ..... ~~":~.·.•.·;,·,·'!· _ ....... -.,·-~"-' 

·_!a~7~ ~~~~_tir. ~~: ry,·o~r~ · s.,~p:~~~r · ~"'~i9.~~--~P.!~l~~:·.-~~;~~~e,~;r:~s~~i~e;. :~~t.~. 
atnbwçao "do· corpo leg1slat1vo ·deve ser 'reformada~ porque: _se. há 

, "'r.-·· .... , .• , ···- -~(·• .. -.."':'~ .... -,..., .... .. ,_ ~::_-· .. ~::. .. ;;:, _ _ ,.·~·.· '~~· .~,.-.! .'• -........ _~.,.;:.,·~ (··-. , .. , :·- . ·.· _-·. . ' 
·vinte 'e éinco:ariàs não tem· sido por ·nós~acataâa~·:,é:-.ci~e)t"lef rj~CJ,· ;e 
boa. . r . .. 

...... .·· ; ,_. . . , . .., :. -· ·•.:... ',-..' ;--: -~, ', . ---~ ... : ···. · ... · . ~.-·· ,. -" , ·-/'" : ~:: r:, • . .. ' " ·. 

,_, O.SR .. DANTAS'-Vil1te· e cinco ànos"não. . ' . . .. . 
• .. • •· .· ,-,..-· r{,r'r.-:,···,!""\", ;"-!.· ... ~-·:' '.'l.•o•. -~ ::•''!.'' ·.·'· ... • .• •;' •··::'"": .._,_. :~-:~:),"'." · ·, 

. ·-· · . ~-; s~.::· ,Y!~;9,8NJ?.F}),E .1L~yqyg~,puE· 2<En_t~o de_s.de: ~9~ánc:fô? ·. 
O SR. FERRAZ - Desde ._1838. , . . -:· . 

. o SR.-VISCONDE ... DE,ALBUOlJEROUE•·-· .. ·se ·rtãose:-tem tratado 
dl~s~.:-é ::PP.r~u.e .• ·h~ 01diflcul~~d~,,p~átipa. :Sup~~~an;·~_s.,n1esmo q~e · .. haja 
falta nos~a. minha, decerto; que~ nã(), _ porque_ a') minha: consciência .não 

.. ITJe, ~cusa de ê-fal:t~ ··. algll_m~:·a: :e~tei ;respei1:o;;';porér:n.: .con1o;;dizi~"·.su-
• po!Jdo: q~e, a falta. é .n()ssa,, eu .. digo.,que .-a-;ex~cução. da; lei>: deve, co
meter-se sempre a agentes responsáveis, e todas as: opiniões ;do. no
bre senador pe.Ja Ba~ia -não faze~) s,enão;.confirJ!lar:-' o-pr,incfpio de que . 
o que nós,· .devemos:. faze.r é,~organiza~:;a administraçã()·:municlpal de . 

. maneira.-,qÚe ela se .torne: exeqüiveL~t~.:.~ .. , •. _::.~ I ' :.;~ ,,: -~;::.:. ,':. ;;'.".; . 

. . ··. Eu diss~ que essa, ati:Íbu.ição era antigamente··cometida: aos • cor
.. r:-egedo;es,, e: não, poderemos --nós:;por.~ ;Ú~a; -.lei : cometê-la:·;a~;alguém 
.a,_ fim ··de .-tornar. mais· .efetiva ·.a. execuç~o da.··lel: e ~~a. responsabilidade 
dos ,·que,·a.:infringirem? Eis.:aqui: a~.minha,.opinião~ ., ·.: . ·.:· '' ..... > 

Eu receio muito que· ainda'.~quando ;venhàm · essas;• informações 
pedi dás . no requerimento: do:, nobre: seoodor. pela 'oBahia, ·.nós não :fa
çamos nada: a prática da assembléia geral é que me .faz· ter :esse 
mau conceito. Entretanto digo que· o objeto: é· digno de consideração, 
e;que o exemplo que nós temos dado é que-tem habituado o:governo 
a não ser muito severo no cumprimento desse dever. Estou pers'ua
dldo que não é falta de vontade do· góverno que os· embaraços são 
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mais complicados do que. muita gente presume, e que o defeito está 
mais na dificuldade de executar a lei do que_nos seus executores.-

E, demais, note ai rida o nobre senador que os- prejudicados po
dem resistir; veja o nobre senador esta palavra· res_istir; podem re
correr nos termos da Jei do concessionário -para: os tribunais, e os 
tribunais. devem, dar ·provimento~ .• - . · · 

(Há um aparte.) . , · . . . . . . . . . . . .. 
Não . s_ei se é administr.ativo . se: judiciário, mas como.;quer ,que 

seja pode recorrer-se, porque se a matéria for administrativa . recor-
- . - . . . . . .. " . .. ·- .... -· ' ' ' . ·-· 

re-se aos tribunais administrativos,. se .. for judiciária vai-se :aos tri-
bunais . iucliciárfos. · · · · ·- -· · ·· ·· -· ·· ·· · · . · · · · 

, , , , ' >• •,I, ••/ , 1, 

O nobré senador mesmo acerca da ... matéria de -impostos trouxe-
nos ·um exemplo,_ dizendo. que os· pagamê,.tos -do _g~vêrrio ,se· têm ex
cedido; e eu estou persuadido que mesmo éôiítra'- esses-, regutà-

..... ,• :•",' ; ,1", ,J .'q• ._, :, • ,. ,.J: ,.,.,\\,,'~• ,'t., ,• cJI!,'. ,, •r 

mentos do governo há recurso, _porque aJei.tem pr:otegido.a proprie-
dade do particular. ·- · · ·• · ·- -· · · · · · 

Sou o primeiro a reconhecer, Sr. presidente, .que, não vejo más 
intenções, e que os erros qu'e ·ponientúra se::-ienhain ~cometido são 
mais filhos de embaraços na execução da Jei,'do' que: da ~ontade de 
errar. : -· .-·· .. -:.\,,~:--- ·····_ 

Senhores, é mui -fácil estabelecer -teorias, ~atribuir 'males: à no
meação de um empregado; não sou apÓJogista' :riem· defensor de écer
tas ·nomeações; mas o próprio nobre senador,- que tão fácil- achà ·a 
direção dos· negócios· nas administrações;- Deus permita que nunca 
tenha ocasião de reconhecer pela experiência as dificuldades::: com 
que tenho lutado. ·· · · ' ·· · 

Se a administração· dos municípios estivesse bem definida; se 
a sua lei orgânica fosse habitualmente ·executada, não havia ne
cessidade de tal habiJ.idade dos administradores. :o que há nos. muni
cípios há também nas províncias;. eu. ainda.-não- pude· bem:-· definir e 
bem conhecer em que consiste a habilidade de um bom pres-idente 
de província. Suponho que a primeira qualidade :de um 'administrador 
é a execução da lei; mas, quando as leis se embaraçam, quando há 
conflitos, quando há inteligências diversas, o que é que o adminis-

. trador pode fazer? Recorrer ao bom. senso; mas. ainda assim. errará 
muitas vezes. 

Tenho receio de -responder ao nobre senador acerca de . muitas 
questões em que ele tocou, porque v .. _Exa. quando principiei a falar, 
advertiu que me cingisse à matéria. Não sei quais são as Influências 
legítimas ou ilegítimas; cá para mim influênéia legítima é aquela 
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. q~.e-.~á. g~rar:tti_a_~ n~.Cl!I)1Prlm_ef!t0 1do seu ;dev~e•>.O que.p.ois.desf~JO:é o 

. cumprimento. do dever .. de.cada um· ... E.o, .. que é.:~c:Ju.e;:vejo·~nesta~:ques
-tão? VeJo~ .pel9, que expôs-o r1ohre~se~acior-. que~·a,;·repr:esentaçãolená
. c~~rl~at n.ã~,~~n.:i-;~U·n,~r,i,dq o ;se.~:~:.déver; Ora' (J; me. i o :QUe;presiJme;.capaz 
!}~. C~~J1l~T::-,!'!~: ~-~lJ~,~.sc:a9; .. S,e':J; !U.g~r :c;~ :.COf.llfo!ter..: a OUtrem; Oc-:>qU~) está 
cometido .. à ,assembléia. geral.1;. : ... '"'~· "·, .. : . . ;. , ; .•. c>, .. :. ,., c·i·:-cr: ::. ·.-.,-;:-;•. "":·::.·:··.: .._ ...... --·~ .. ~"""i" ...... ~"-~· , ......... ~~---······' .--..~.· .. , · .. ·. :~·,; ,.· .... , .. " ....... ·' ... ·',,-'""-# ,_ .. ' .. "" -. ' ' ~ 

::: .. :, >::P ·. ~~·::.:!?:~~~~ "7:·•fc~~t:tQdt:~rtes.1 ~e, .desta~amento~ f.eltosJ dele-
gados de .. polícia e decidindo de tüdo. · . ··· ·· · ·· .···· :rr,,~~,>:r:.,;, __ .. , 

, ,., .~:Q:·S~: ~~·~.S.JO..~NTE, -:--J~t~!l.Ç~t!_!r~_;/', .:::·:: ; ·> : __:,,~ .:;: ;\/ . ::.;.~; ·.:; 
O. SR. Vl,SCONDE DE ALBUQUERQUE --:: Esta questão é~~multo 

'longa;r.e suponlio.qüe .e.stou.fáze'ndo ,aqui-de moderado:~_ e: o.~nobre se-
.• • .. ......... "'-~-- ~--~·~ ~_.,~<,..,._. ~..... ... ,• ...• : -· ~-- _·· .•• ',." • -~ ' ... . ·- ' .• 

_~~~~r.:~"~~ ~~~!IJ~~~o.:-:.:··-~·.~>.·, ... _ =·-~.:.c·:-~1;:~:~..:~:,~.;.F:.j.:\ .. ;;c1 ?:.:~;,.,1<;c;.f.~t\l .. r? :::) .. 
.. · .; · .. .9;:~~:.(~9Y.~ ~~ANÇ(?,.:.;~ .trrocar:am.:s~ .. ;osJ(papéls~~-;~.: · .• ::.;::~-;;,::~-: 
... ~ '"':PlêB ·;~Y:'ê~Q.~J?E~,D,I:'.AL~~(;>.lJ.ERQ~E-~,.Senhor:es .• ·ín.ã~. d.f3s_a_cc:»r~o
çoemol:; •. n.ão_ :desijninierrios,'"porquê~ a bãs.e _ _ex~ste; '~t:tJ.o_disposiÇ~oj pà-

;. ra, a p~~·:r.P~r~.,~ ~.:. or~.el)l;",~que.~; m.elf:JÕ.r.;; 1 oca~ião...:.pàf,á;:;de$apalx()'n.ados 
· . ~.e.m~'~'~!'!l_~sj: .9~~19!J.i?.r. (ef11b~:~~;ç_~_: ·-~'-'!' ~P~.r:v.em::u.r;~,:: ·a~: ~PI:!i.~(jf:'s? np~ ~e- · 
::_"~~'.":' ,~ct:~~r~~!'l-~~?r:l;i~:P~r,:,qy~ ~tomo.:; parte ,n.es.ta rdJ~cus~ao~.: ;:.Vejo.:que · 
os nobres senadores .. que, a. encetaram, ~trouxeram ,~à::a~sembléia;.geral 
.~".1~-'o6i;;~~:~~ign~: ;~~~ ~~~ --~~n..síci~râção_:i ··o~·.Ciue! ,digo. <é.{que?-os'~-nobres 
~ena~pr~~ · n-ªp:-qori~.egu_eÍll) (),.; s~u ·f.ir:n,·:porque"_este:;não~é~o~~melo:.,Não 
,~C?.I:'.~,~~fe.J'!s~r:: .• d~;gQy~!'-'.'lc!.;, ._nuls;:.~.ejo ·1quej \Sem; ;o!~seu,tconcur.so.•Jnada 
fare.mos; é melhor esper~_r;;;Pr.ocur,ar:.:::,tEmtar, .,esse cem curso, :do· que 
_o~~ar;c.c:>,IJl .u~a , ~esconfiança .. _qüe~.Ji.Jigó ·não,.s_er.; fundada;,-· .. :-.~,_. ; 

.. · O,._SR;rSOUZA.c..FRÀNCQ ,..:_,, Está(muito ·minlsteriâl! ,;'.:;--~: : o:·; ··.; 

· .· .. --~:: p .:S~-~;o\ij_s,Çó~riE ib.~ ALBUOUERO_UE \~-:Que: :tal!, (Riso.):, c t: L: r 
. -Manifestamos-a. nossa~·opinião;io~;desejo que tenfos:;de::fazer::::al

.guma êousa:a-.estê'~respêito: .ds,,nobres::sena.dores ·dizem:quesexlstem 
tràbaíhos ~sôll;e. -esta;:. m·até~ia:::.pois; rião.:sedà. ,mellléu:;::que:iofict~Joou 

... •••••• ,J ~· _,.. --"'--··· ,_,,J,...,.-._.,- _., -,. '_' -~ ·-·~- •.' ~ .. ' ' ·. _ . .'- •,,,' !.. ., •' ....... 

confidencialmente .. procurássêriíôsn,lnforniar-no&~;::;d~sses:: :trabalhos? 
. Não. seriarlsso .. mellior .. ,dó ';qUe:._éste -melo)· prÔjetàdo?J-j::-l~( :;::s·· cy···· -~ 

• o ,, -" o.o., A ·• • • t ·' ~ • •·. ,) - o .. •c • 0 ~. ,- ' • ~ _" , , "L, , o _• • • , '"':, 

· :. ·· Os .. nobres .. senadores .. têm·. razão l.quârido:::. dizem):qúe/ é:=! dever· da 
·''·'" ··~•·"'·• -~.~ .. -·~·••-•.,•,''"•,'. -~-, ' " ..• · ," •,,,•'. ''• I .,",•, o.~ •·~ .\. ,:,,.,-_..~:·.', ,,-, \ 

.representação :.nacional .tomar- conhecimento .dessas. :cousàs;~·nãof:me 
. opÕnhÔ :à' ÍssÔ;:o-que .;éú'go. 'é ,q~e' pelà:expefiêncii;de~conflo~que:~não 
possamo; .. -cu.mprir esse· dever: esta minha désconfiança -~.e .fundada 
na prática. i ____ .. • ... , . ..·~-{:J·::·:<l.~;:.: .· .. --·-~: .,. __ ~~j··:·:-:··:]:.~ F~-? .. ~-~ 

. Pois havemos. de estar ·aqui. apr(Jvando e.; ·reprovando :~posturas? 
Não tenh.o jeito pa~à .corr,egedor; quando nasci isso pertenc_la:a. esses 
magistrados. Semelhante tarefa· deve ser , comE!tida : a :,alguém que 
não à assembléia geral, que tem outros negócios a tratar; ·eu que-
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reria antes que a assembléia geral, em· vez · de tomar· ·conta das 
posturas, empregasse esse- tempo em reorganizar a administração 
municipal, porque -assim· faria um serviço ao país,· ao :passo que se 
aplicar esse tempo à reforma das posturas o :màl continua a existir. 
Eu quereria antes que ·protegêssemos, ·c;ue'·animássemos;~_qt.ie lo'u~ 
vássemos a todo o cidadão que reclamasse cónt'ra 'tais posturâs; '::-

0 SR.' FERRAZ ~ De sorte qi.íe só os devem.ós: protege-~ quando 
' . . •, ' .. -' . .--. ... : .. . . '-"·· -,; .... ,-., ··: .. --. ·. (•, ;· ., . reclamarem! ·· · · ·.· · ··· '·· " ···· -· ~- -~ .. -

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ~ "0e.vemÔs protegê-los 
sempre. . . · · · · ·· ··- : · ·.' ~ · · · · · ... ;,. ;~-: ~_::-, ·,' ~:- >~ -, __ 

·o SR. DANTAS- Não esperes que ó infeliz·te· bata'~à porta. •· 
·-',.~: ...... ~C''' ... ,-~ .. -· .. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Qual- é·maior ·proteção, 
reformar uma ou outra postiirà, ou prevénir qÚe ·tái's':pósiu·ras' exis- ·· 
tam? Os criminalistas nos dizem que é.'rrielhor preveni:~ os i:felitos do 
que. puni-los.· · · · · · · .. -. · · · · : . .-:- · · · ·· . ' : .. . ):·,:.:; - • · · ·· · 

.. O SR. FERRAZ -·A primeira. obrigaÇão é :rê mover ··o maL.·; 
. O SR. 'VISCONDE DE ALBUQUERQUE·~ O rrial'riãô é'stinías :pos

turas; está na organização da :admiliistração>Qu~m -:sabe 'se· o nob're 
senador não cairia· nesses males~ se ponlentura fosse vereador. · · ·· 

Há questões, senhores, que apresentadas· àssirri · córriÔ 'ci ·nobre 
senador apresentou ·essa relativa ao prócedimentõ 'dê capitão 'do 
porto, não podem. deixar de ter· resposta, e portanto ·V>Exa: p~rrriita 
que eu diga duas palavras a ·este :respeito.·· :'. · · ·· ·· ,; 

Suponho que tive parte nesse negócio, e creio que· o :êápitão· •do 
porto obrou bem, assim como creio que -o govern·o taínbém·:·obrou 
muito bem dando-lhe provimento;· 'estarei mâl ·infórmàdo?· Senhores, 
fico admirado de que se considerem -certos· atas· como· ·violência. 
A nossa constituição é bem sábia: ela· não admite o hábito; o princí
pio dessas liberdades contra a seguranÇa do Estado. ·Todo o. mürido 
sabe que falo •acerca de marinheiros. . . · ·' > · < .,: ·: :- ·: ··' · ': ·· · 

O SR. FERRAZ~ A questão não foi com•· marinheiros. ·· 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE --:. Ou irmãos•·gêrrieos: Não 

acho compatível com a segurança pública essa· liberdade ·que se: dá 
a todo o mundo de ser marinheiro, e que tem feito com que não te-
nhamos marinheiros. · ., 

O SR. FERRAZ - A questão não foi essa. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Ft>i · acerca dos cons

~rutores. 

O SR. FERRAZ - Não foi. -
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Então não sei qual é. 
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.. ~:: .P ... S.R: . . f7E~R~ :c~ . . F:~i;::estab~lecer-:-se..,, que., ninguém ·:•:poderia 
exercer sem.licença-.o-ofíclo ,d.e~carpinteiro.:;naval •.... ·;~:,; ;~o .ci:;.:.:·>) 
-, .. ·· :•9·--;~~· .. :Y:fS~QN.DE.bE. AL:~l.JO.UEROUE. ~.:Suponho :que.~: não ~foi 
._iss~~~; . ..,..::-.-:-: ::;~:F:~~.-:.'::·.~;·;·:~ .:.~ ._,,:;..'.:· .c.~ 4 !·_r1;a-:, .~::;f··;-!;:..1 .:~.,,. . . ..,;~('::~.::--: ·": .. -_~;:~ -::~··.Gnr -:;.-~-.. ~--~ 
< iY"· Q .. SR •. EERRAZ --::;;:_Fuiradvogado·d.essa;;causa.l::;r;~-,,.~ r;.; ;):n::;:::m :;; 
··· ···· c>"síi .. vi'scoNo·E of: .ALsuauÉROUE ~.c"f:alvez·:não~.esteJa;,bem 
~le.m.bra_dt!;_dulgo_-_qu~::.a.:: quE~stão_. foi.::~obre:J os·-~ estaleiros,;; sobre./a . ma-
trícula ·- ...... , .. ii .. -~ ..•.••.• :.~_ ... - • ..-, .... - ..... ~ --··- .............. , .. : . .r.r,.~~~- ---~~----· ~· --i) .. ~----,·l·:· 

-~----: ... -~ -~ "..;t.:::· l;.,_!,..,_;·.' ... ;f .. il!;;~.: ;;,;.;\~.;,1'.: .... \ J .• •t.,,·~:-~~-~·; \ .. ; ... ~ ,.':!.t..· ... ~· k.ii, •• .- .. ~ ;.,,:: .. ·-· 1---;. ~t- ..... -... 

.. :· : .. ;.Q~;~~-:1 F:E;R!3_AZ::~~.,Jsso .me.smo ..... 'l:~,.,_.,·,o;::.;; •:>:;;;:,.1; r;·''·':':~:~..:;;-;.:-:. 
-~>.: :·:1P ~~-· 'OS.CP..NPEJ:~_E_,ALBl.JqU_EFIOUE.:::::-=!Então ê-,muito:diferente:. 
a questão é a legislação vigente. .oJii::', ::;:·!f'!C1 :::<:,) ";-·!', ef!'1 

o. s~;~~,,.~EJ:I.~A? :-::-,:ft:,ião~J'senh~r:.::,ordenou-serque -nenhurn :êstalel-
.. ro;-1J?IJ.~~ss_~::reç~b.er:,_c~r~~!:'ltEtiJ:oJ~algum.1. ~em lfc~nça~~3:+:: .F:8 C .· .... 

O ·SR. VISCONDE DE ALBUOUEROUE:__;;.~A' rninhiÍJopinião:.ic·omo. · 
.c;:.o~s~lh.E!.i~o; ;~~:.~s~a_dq,;J~J;cr~lo ;,que.;o.:, goyêrno],a:.adotoúl:lfoi; !qúe · ·o···· .. 
~estªcjº~d~~~por.tq; ~~Z,f.O{:s.eu;tdever~:n:J:<._:.; r;t:,'\,-_,~;::r:; ·ç..·):,);:, .:::;);c~:.::;.::.; !·-~!:1~;~:. · 

... , O SR •. FERRAZ -.Na ·fórmula; mas· lmedlatamentei·:i·evogoü:/ó 
seudecreto ... ·ro: .. -.-· -· .;; ..... ,.• · ·~····'·.·,,: ..... ,., ., .. :~ . . ····:-··.:.if- · ·· ·· 

~ .::.~ ~~·.-· -~· ,,):,,,._.,-~ •• \' • .. ,;.,....r..,..< /.Jio~/~1···-' lo_;.~..-'-''·'"·''·'''"·''-·" •"'! ...... ~} ~·/ '•"·~--1 '1.•-.-o -· ·'. ~. 

::.::; ;,;P,.;$R.sYif)QQ~QE .QE-:'ALBU,OUEROUE·:~~~ão confundamosi:a.:ll- . 
berdade-.'coin,"a'segúr:anÇa.~·~·J::: "'''~:i\/ :.:::.: .. o~ i:; c;': . ê::. :;;;:.: ç,;i~>t(.·:·o·n:; · 
,.... • ••• "" ,_ •• ,. • --- •. • .J t,.. - . . . - . 

. -· o SR .FERRAZ...:.:.seguran,.a;ar? ,, ·. : ... ,_:··· .. :;. . '"',-..... --· .. ,·:; ..... ··:' ..... ,,.; ........ ··-·· .. ·-·-~ ··- . ,~ .......... ' .. Y . .... I; ·~J·~.t• ',· ........... _ ..... ,} ' . ~ ,.,_,.., 

Oc.SR · PRESIDENTE: ..... ;:Atenç· ão! :: ... ,, " ._:. : .. : ;, .. · · ,,-.. -... ,. ·. ···.•c;.-;Í:J':•··<· ·: :· ... • .... _,._, ··-- ... , .. _, ,~~.,t...,_. '·A . ._ .;•# , .. • ...,,.IL ....... 1.-\;,J,·I..J t.)4,) "'•'' '""'.'"'.,, • 

:..· ... . s9::~~: 'YJ~.GP.~RE QE:)~LBU_qU.Et;I,O.UE;:~~ A::.liberdade.t:deve ser 
p()mpa!í~et PC!n::t' ~' segur:an,ça ·Pú,blica:~ .uma· _yez··,que.'efa té ,inéo".'lpatível _ 

.. CC!m a segurança:~_e!~a ... de .. s.er31rcita.,-3·-:· ... · ,,.,· _; ' .. ::>J!::•';..,_r;: .;~~e··~--~, ... ~ 
O SR. FERRAZ......;;. Não tenha medo; ela é tão:.;seqüestradar .. : ·~. ·. 

·. O .SR. VISCONDE DE .. ALBUOUEFIO(JE.::;-:=-~;Estousde:cacor:do com 
o nobre senador sobre a necessidade :de' m~dldàs; aceito . o seu· 
concurso e ofereço-lhê o::meu para •qualquer: dlsp"osiÇão:'que''bem' or'"' .. 
ganize a. ·administração municipal: mas- 'dlgéf; qÚe·~·nãô' · faÇâiTu)s'' isso 
sem audiência do: governo; -e· digo mais que·o 'requerimento não vai 
a esse fim: melhor seria que fosse retlrad~. :Digo finalmente que 
esta censura feita ao nobre ministro do império poderia ser tomada 
em consideração pelo Sr. presidente do conselho, informando a casa 
do que na· realidade existe so.bre este objeto. · 

Não quero que o nobre· senador fique supondo· que lhe oponto 
a que se examinem as posturas: e como o nobre senador acha que 
isto é objeto muito importante, não duvido mudar de opinião, e votar 
pelo seu requerimento; mas prevenindo-o sempre que é um voto 
que não vai ao seu fim. O nobre ... ~enador deve aplicar o seu talento, 
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a sua prática,· os seus esforços, para remover· a desarmonia i ~(-negli
gência, OS erros que yão peJa câmara municipal~· ·por(JUe 'eSt~ negó
CiO toca~nps diretamente, .este m'unicíplo é:·: o. nÓSSO; ·eu, COnciuanto 
não moro no município da corte, tenho todo o interesse por ele;·:e 
já mesmQ no princípio desta sess'ão làstimefaqul 'á áusêncÍa·;de uma 
administração· municipal;; - ~·' .::.. :>: · .. ~\ ::,.:-i-::,_:.:: :: .. >-:-;l· ·. ,;~ . 

·. As··outras;quéstões-•ficam ;para~ ocasião•oportúná;.:ríote':o·nobre 
senador pela Bahia que não largou palavra nenhuma que eu:..:não 
apanhasse; em tempo competente- há--de ter irespostáfao;:pcFéláletra, 
não··me esquecerei Cio :negócio:ácerêa- dos' senãdorês) Por ora ·limito
me ao que tenho dito. ·-·- :.·. -:-.·.:_,;.~;ir-::::··: "' ·::{.~:··:_:~: :; 

· Verificando-se·· não· haver casa;i ficou :-adiada :a: éll'scussão. ·, 
o SR. PRESIDENTE deu: para ordein;do·:ctia,'·'além dâs :matérias 

• - -I d . . - . ' .. ' -.. •"'' . . ~· e ":·· •• ,. .. ,,r';(~"-•'' ·.:.~·.·, / .-~--~-:-;.. ,-~\ Ja·ua as,. mais::::: •. ·. -. ...... · · ·:. · ..... _,,_.,-;_:,, ... '-'· --'"' ..... , ........ · · .. . 
' ' 'ú I ti ma :.discussão: do ·parecer'-da comiss'ãó' .'da''mesa.::::sobre ::'a <:Ji

cença pedida pelo oficial da secretarla·do,seríado~: Cândldo: .. Jõsé'de 
Araujo VIana " '.. . ' ' ' . ', ' . .. ' c ,_... ::::.. ·,··.- •• ' '• :.:·.:· .. :· '·: __ : , .. _. . . . . . . . " . . ... ' . ,. ' ' . 

1.• discussão das proposições da câmara· dos· deputactosi ::apro
vando as pensões concedidas à-viúva e-filhos i::fo :êliéfe:Cfe ·;polícia da 
província de S. Pedro, José ·Vieira Rodrigl.les :de~ Câniâlho 'e~"SHvá5; 
à viúva e filhos de Cipriano Bi:i'rbos·a··setâmlo; ·e:·.à:"vfúva 'do:·'vice
presidente da província do Para, Angelo' custódio ·Corrêa.· ·:-,z:;_ 

3T discussão~: da proposiÇão--dó ,:sEmaCJo ãuto'fizànCio ·á .. .:cása de 
Misericórdia da • cidade de' Rezende para :possüir~ ô edifício •erri'.que - . tem o seu hospital, e os terrenos anexos :e. oiitrós ·berís de· raiz até 
o valor de 60:000$. · · .· · ·· .. · 

Levantou-se a-sessão às 13:1s horas.· 

'~- .. ' . 
. . 

I '·~ 

' - .. _.;..,._' 

··.· 
I ... ' 

,,. ,'. 

'' 

,· ·-' ... 
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,. · :~~ .. / '·· :·: · .. :../: ·~..: -: ... ~ ;:.: · .. ~~ · ; -~:· ~:: . -~ .. ·:; .A~2':~;_-: ~-: :~: 

ATA DE 11 DE JUNHO DÉ 1856 
.. .-.-~ .. _·_ ··-~_:_, ·.:...~:- ... -.. ~·: :~_::-- :.;..::. :·.: . .:;.;~-:'".:! -~:~:;·L.;;,.;· .. ~.;<~ ·:._;_:. .. .-::.~~:.,:;,L.·; • ~;~~ ..:;::::: --~:~:.;.:..:·~~~..:.::.8~:~ 

. Presidência do Sr~ Manoel lgnaclo Cavalcanti de Lacerda · · ·· 
._-· .. :.·::.í, ~ .. r:~. ~:;t.: · .. ~:- 1:<: ... :;1·"~-~\.:;~·:..~~ -~--~ ~-.:dh-: ·ut-:··--~:--::~}:;·$t> ~-'~-LJ~fi~~.~t0·~; ·. · · ·; .-,_ ... , · · 

___ ,:· A.s~, 1 ~..::.horas, ,da c maól)ã •. : Jelta.:;:a ::chamadai;i:acharam~se.3:presente8 
28: -Srs:.:.senadores;<,faltandó.,.;com ,' causa,:.os,~·Srs. barão:'ideyMurltlba, 
Gonç_á·I~~~::.M~:rti!J~;·:~~a~.JaÚ~~~so.a~i~aode~l.ey,;..Sfly~lra:.dalMotta,•Sou
_za .e ... MeiJo.~::..n:a!'!rquê~ :,.dê;,,. 'c~ia.s~icn:tar:qu_ês:déer:?araná~. ,.marquês de Va
lença, Vergueiro, .. e visconde de Uruguai;.;ensem,ela,.os:"Srs. barão .da 
Boa ~ista, barão do Pontal, barão de Suàssuna, Souza . Franco, Bap
tlsta'·'de··oli~éirã;·:aueirc)z ~outihtiÓ',:~.sÓuz~·, ra~éir6z •. 11~a~lil ~AI6ucjuer
que, Mendes dos _santos, ... Jiê·rr~trãBPeilriii;.fPinieiítã~:isiienôf-:Fori'sêclí, 
marquês ·da·:olirida?:,e. ~vtsé(jntlê;;.;êfê~Mãraguaifé.E·c zt~ ~: ~~"! .... ~~-t:.u: .·· · · 

. O SR. 1.07SECRETA:RIO leÚ~uriVoffêiÓ !êf(,9sf.~'m'iíiiS'trô~ do-iim'"'p6rio, 
participando que sua MaJestade o -~~per:àC:tor receberá.tioJé~p~la).ima 
hora da, tarde,' no paço, da cidãi:ie:==ã;;êii,putàÇão . do 'senãdo qüe ~tem 
de apresentar ao mesmo augusto senhor: o voto de graças , em res
posta·à' fala do:·tró'rlô.:;;·J .c,-•. , .•. :;: :1 -:>c\·'~"'-:'-'~ ·'·.;· ·~·~· ,_:_~,,;c,:r.:<:.::·.•: 

... : ··o :sR·:·· PREs.toENtE::c::o~~iéfou':''a":deputaÇão:.'a::-:e~eseiílpenil&P(süa 
· · -·~- .-. • __ -:-.··~,'··_ .. _,h· ,.~ .•• •,..,.., ··., .• _,. -' : •.•.. · "' .··••·• •.. ·' •• ·., ~:--... --·r·~"'···"·.-oor-· ,t' ~:'t··-· ~ .. ~~~..l·r.·:-;.-~ 

- rriissão na·-hora' indicada/'e declàroit' que·~não :podendo ·haver~ sessao 
por falt:â:de ~·número· 1e9ã1·· éfê1·srs: senáêfores;; cônvíC!àvâ' :âê»"S'·:Présêniàs 
para: sé 'ôcúparãní"êm ·-traballlos~Cie (ccimiãsões~:,:~~c .. r·. :é."":~;:; .• :.".(':·;c -~.s::; 
··:. ... :. _ ..... _.- :. · ... _ .. _ .·. __ ,.. _ _,·;-.'··~<--;--:·:~~·-:·· .·.-::.·· -~-,~~··:·;._--.t .. :.:.::~ -~·;-~.~- =·1~~ .. -- --·_: .. _. ... :~:- ~:·..- .. -.'1-c~q ,(;.n 

.. ' ... , 
• • • I •--' - • ~ ' 

" : ·- :_ ... - ·: ; .. ~ '-- '·" . 

. . ·. . 
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... 

SESSAO EM 13 DE JUNHO DE 1856 
. 

Presidência do Sr. Manoellgnacio C&valcantl de Lacerda 
,. 

. ' ... 
~ , .. ' '··.· -.· ' 

"·:. ~. . .. : -· . ·' 

SUMARIO - Ordem do dia. - Matrrculas de. estudan-
. · tes; Discursos dos: ·srs. Slhieira ~da Motta, .:Ferraz,: Marquês 

· de Olinda • ....;... :pagamento· a 'Manoei··'Antonio''Bastéis ·Ràcfcliff. 
· Adiamento;·...;.. .. Autoffzação à sarita·casa· éla:··Miserlcórdia:dà 
cidade de Rezende~ Discursos 'do5 Srs:· Marquês de: Olinda 
e Cantas. Aprovação.· < :: . · " · ·. · · ·· · -~ ·,. · · 

' .. , .. ,_ .. -. 
' .. • 

As 11 horas da manhã, depois de .feita a. chamada,. abriu-se ,a ses-
são est~mdo prese.~tes 29 Srs .. senadores . . ::c< .. '.·: .. , .• _, .. • ..•.. 

Lidas as atas de .-10, 11 e: 12 do corrente, .. foram ·aprovadas •.. 
O SR. 1.0-SECRETÁRIO.é:ieu. cêinta do seguinte: · .; , · 

- •' . . .. ' ' ' -· -·· . . ' . ,(, 

., • ,. .- ·• • ·'' r • 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr: ~-inistro do império, re-metendo um 'exemplo 
impresso, .. autenticado pelo oficial-maior' interino -da respectiva . se
cretaria, do dé'creto n.O 1 .477, de, 22"éfe novembro'. de 1854,' e condi
ções com ciue.foi cÔnce.dido .aó Dr. Felippe Iopes~NetÔ ··prh.ÍilégiÔ por 
dez a·nos para'(). éstabelecimento·. do. estafeiro .pàtente' (Pàtént SlipÍ. 
no porto da capital da província éfe Perrian11)uco. ...:..::. A quem fez a 
requisição. · 

Dois ofícios do 1.0 -secretárlo da câmara dos deputados, acom
panhando as seguintes 

PROPOSIÇOES 

"A assembléia geral legislativa resolve: . .. 
"Artigo único. Fica revogada a lei provincial ... ~e Mato Grosso 

sob n.0 4, de 8 de agosto de 1835, que faz extensivas aos membros 
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da ·assembléia legislativa da mesma .. província .. , as .,disposições; dos 
arts .. 27. e 28 da constituição .dc)império~, .:·: ? ~ .••• • '. ~ ~ ,· • :.: . • ,": 

• •• i ·,,:_:. _:,~. •" ,.'_;. ~.:. ·1,; :~-··t·~-~·~,.1\l; ... : .- .. '. ··--·- ,; ··~"~···-···· "~ ........ ~ .•. ).; .• .... ~-" 'I.J'' l.!..i'·-··· 

.. · •. :Paço. da cãr:n~ra.,dos. dep_utado_s, ,em; .:H) de_. ;Junhp 1 det.A 85~.:,-~ 
Visconde_ .de ~,Baep~ndi,. _. presid.~nte ~ ( ·Fr:an~is.co, dà,,f,!aula:i.~.Cinclldo, 
1 ... ~-secretá~i.o.: -~ JC)~o .Wilke~s. êle':;Matt~s.:~2.~:s~cr,etár:lo~r:tr;i~·!i ~'~-·. :: 
-::' ::"A:assembléià> geral: legislativa t:resolvê:i•.i ~- .. ' .o!:.;;:;u(!3() e;:n?~:~·:·; 

• . • . ·.. : :' ' ' ' . • ·-·. . ' ' . ,... '•, {, 1,,•, 

~Art. único. Fica· aprovada a pensão anual de 600$,conce'dida; 
por·~·decreto:•éie' 21· 'de·~atí'rÜ de'~-11854~'-'aõ :,côns~ihêlro rJÔ'ãô~Mâria'r.Jaco
b i r.â / erri • ~pi ena • :-re-rriuneraÇão ~' ite':.lseus~.'sÉtrviÇiis~··: éôm~"â ::.êláusulit:a&· 

. verificar-se depois'·;'dê: 'séii! fiÚechrientô':íem :·suasc-'ql.í'âtfo~iletãs~~oo:: 
Maria Alexandrina . Gualberta · Jã'coiSina;•.:;;Aritoiiia1i'-'Bar6osiHf.íacoblna, 
Pauli nas Àdelaide:.:Jacobina ',e, ldalina ::Henriqueta; ·Ja~àbina?' repârtlda- · 
mente; :.revogadas :;para:r este ;.flm~:qualsquer-·disposições>:em(C0i1~árfo;, 

. ~Paço da ~ãmara dos deputados, e~ 11 de junhól~éie1, 1'85õ'!k~ 
Visc_on_de .:de:t Baependy~t;presidênte· .:-,;.,;;;.~ Franêisc:O 'Cle:rpàÚia:-iCinCIIdo,· 
1.0-secretá~ió:;.::·'·.~·João···wifkens 'de 1.Mattos~ 2~0.:seci.etáriô.:-.:~-~ ... :;::c::; ., • , > 
· ,-: ·. •A :·assembléia i''gel"áf légis.lãtivá''resôlve':1 .(, u(;·:,,:,i:;:.ó~J- · .::~: ;~Y-W•;: cl 

;· ~;- _ ..... ,r_,,., .. ..,~.~!··, .. ·.-~ .. JI.;,.'l;'·~~··, ;"< .~~· 1 ':"1_..,;··· 1~r·~o'·.·~.-~·:•·; "•.l't~(~~~.j- --:~~_,-•. _;.• ... ~. !"•~·~"'.' -~-'-;, 

• Art~ · 1:0 ··· Fica aprovada a pens~o anual de "SOO$ i' concedida; 'por 
decreto do governo ·.de 21 de 'setembro de 1855, · ·· repartidamente','~; à' 
vi .:fva· ··a:: filhos· ·:cf<Vcapítãó: ::dei: ·córpo ''pol.iciál :r êfa·'· 'prôvíiicfa~ a&·~ Bahia 
Frànciscó1':)óaqulm · dá:':Silveirâ:~' ''em ,.-'remunêraÇã(:ftdôs : serviÇós·''qüe' 
prestou_ :por :ocasião da··•;epideniia'· rêinanie:')~saél"lfica.rido·r;côirí·~::dedi:: 
càÇão ~a SUá Vida :em' desênipenflO' Cfa ''co'missãÔ:c: 'á::~q'üê foi CfTíandaCfo· 
na cidade de Santo Am·arô~'<: o:: ·: ·; ... :.:·:· ·, ·-''""''-<~~<; .;:h .• ,,s•u,· c!·;·:: ~; ,;;:' 

' ... ~ ..,• •. ~,,..-"-, ....... :;·-_·.' ...... >'·)··.··.;:-,: -~r.·1··., ~·;·: .. ·,.t•~ .-· 1
• ;- ';' t".'"lllll.;_. ··•i"~::,-" 1 ;•,:.~~ •• ~r 1 '; _.-•• •·• .• -• .-~·- ·• 

"Art. '2:0 · 'Fica Igualmente aprovada a· pensão" anual 'de '480$ con-
cedida, por decreto do governo de s de jari:eirÓ,'di" 1856: &:·o!"'"Mãriâ' 
Amá I ia dos-'· santos~ : ·vidva ~· dêi' -&I fEires ''do' 'êorpõ ''policial ~·dá.· pro\irriêia 
de' s :· · Pedrô ~dif 'su 1--· Vii:êriie·,,' Francisco~ o las 1: ~üniôrt a· r~& ~seu : rfullo 
Vicente. Francisco Diàs~:;repartldàmentel emtlrerhân·ij;.açãó'JéÍotJ:':Servi;; 
Ços·:que:.(); dito.:aJferes:.prestou .. por;;ocasiãoi:da: epidemla·trei~ah'té;, sa~ 
crificando· com dedicação a sua vida no :desempenho .,dai comissão :de 
que fora encarregadó. :. · :· < ,, , >< .::.;, •. _ .. , .·_··, ,-.;.;L··.::· •. :_: ;y::, .~:.:-, ·•! :. ··. · · 

• Art. a.o Os agraciados perceberão o estas::.: pensões· desde· B' da-
ta dos. respectivos '~ecreto. . . .·. ;' :,! "'··· ;; ,:: ·;;( :. . 

"Art. 4.0 .·Ficam. revogadas ·as. disposj.ções"·em contrário~ ·:::: ::. 
. "Paço da Câmara dos.'Deputados,_.:em··1.1.'de :junho.de:18562:

Visconde de Baependi, P.residente~ - Francisco de. Paula •Cindido; 
1.0-secretário. - João. Wilkens ';de Mattos, 2.0-Secretário~" • 
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Foram a·:imprimir,•não o· estándo.: ·. ·- ·· · ---~ · -· . . ::-

Outro do mesmo 1.0 -Secretário, remetendo a decisão da sobre
dita câmara para que. continue o' processo •em ·que foi 'pronunêiado 
o deputado.· Manoél Joaquim~~Pinto Paccaf:e·: bem:'assim o ••seu• respec
tivo trasládo; acompanhado·:~de ··uma representaÇão ·documentada·· do 
mesmo deputado. - Mandou-se -autuar,,; e, fazer: depois· o ·feito con-

~-~.~~.~:-::.:.-:·-:-.. <,_·~-'~-- ·. ~.. .: .. ~:~ .. ·-,_ ~-·. f' .:· ~:.'.::.:··:·. ,_,~,,:.: ... ~· • .:·..:~-=: .·.: .. :.-.::~ .. - .·:· ·.-·' 
Um requerimento . de ... José da -.Costa Ferreira,, pedindo . a-· revo-. ' ... '· ~-···. .. .. '· '-• .. ,:;~ .......... -. -~·,.·· . · ......... _ . -· . •· ....... ,· ~- , .. "' ,_. ' 

gação da. postu~a .a_ respeito da mudança das .. oficinas de caldeireiros 
no prazo.dé 6 inesés. ~A comiss.ãci de legúii&Çãà... . . - -

· Leram-s·~~ os seguÍ~tes~ par~ce_~es: --~-. . ; -.·~_:_• · -- · .. , ,~. · · ·· . . -~: . 
- "1.0

. , 0·. capitão .. reformado -Francisco José. Camará; ·queixando-se 
do destino que se lhe dera.·na ~organização .do>exército; pede- voltar 
à .. classe ativa., ._ . . .. _ _ _ _ . : .. ·: :··-· .:· _ 

. "- Õ-:supl ic~nte foi- reformado por: .dec~eto .·de 19 ·de:.agosto de ·1842, 
em conformidade da· lei. n;o 41.de 20 de-setembro.de.'1S38. Consultado 
o governo. declarou o respectivo ministro; em oficio. de 29. de junho 
de 1850, que não julgava conveniente- oc regresso desse .·_ofÍcial .à 1.• 
classe. ·: · . _--__ -• ._ _ · -___ ---- · ' - _-_ · . .. · · . · .- .; . __ - ·. . . 

. ''' - . ' . . . .· . ' - '• . ' .... :..,:,..,) v: .. ;. .. --· . ' ·- .. - .. : .. 
. "A comissão. de marinha ·e. guerra, considerando a~. informação. 

do .governo, e . convencida de. que .sem motivos muito urgentes de 
pública convEmiência não é oportuno modifiêar· a •. ordem dafi. cóisãs 
resultante da"o'rganizaÇão do .exército, é 'de parecer 'que serlão' áten~· 
da à pretensão- do. capitão reformado Camàrá... _ .. - _- __ . . . . -- . 

"Paço do Senado, em 13 de junho de 1-SSS_-~~ Vlseonde de Albu-
querque ~ J. A. Miranda." · ·- · · 

-:2.0 ~ Pede Francisco _Duarte. da ·Costa Vi dai,-- 1.~-tenente -da ar
mada, que _lhe seja_. contadà a •. su_~;antiguida~e a ·data~ d~s prlmeirc~~ 
serviços que_ prestara coíno praticante_ de piloto. _ -· _ · 

~ ~ a comissão de marinha e .guerra de parecer :que se peçam ·a 
respeito informações ao governo ... - -- · · · · · .. · 

"Paço do Senado, em 13 de junho d_e 1856.- J. A. de Mlrànda. 
- Visconde de Albuquerque."'. · ··- · 

.. 3.0 A comissão de rriarinha e guerra, a quem foi presente o 
ofício do ministro da gue_rra com data de 23:de abril findo, em o 
qual comunicara o falecimento do tenente :;_reformado José Xavier 
Pereira de Brito, é de parecer que se arqulv.em os papéis que se 
achavam submetidos a seu exame, e que sãÔÚelativos:·à proposição 

. . 
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da .. Câmara•: . dos Deputados. ;.que . autoriza·, .a .. passageinJ do .. áobredlto 
oficial ) para a .. classe:,:ativa. ~"" ;, :::.A·; :;u 2:-' · .... ; ~. :. · .. : ·-:.!:" ·:· :· ::_.,, :: .,.; ;q··; ::: ~x:.~ 

·~;: ... "Paço .. do Senado, em·.s13:,dejunho;de .1856:-~J~.A. de Miranda; 
-::.Viscondé,de·,AJbuquerque.~c; :;r.,:,~;;; ..• :. : ·, .:<: ·,.:: ::.,·.: .: •,n: c:::· .. -; Y .• ,:. i;:,~.; ~ .• ,, '-1···' 

.. · . 0.:· 1~~~ parecer. ficÓu .·sobre ;a ·:mesa~: e; o. 2.0 :e; 3.0, .. foram 'aprovados.~;; 
: .. ;-; :~ ~.~: ··,- ~~ ~ ~~ ,:·.~·- ·: ·.·.:: :_· __ -:Y~ -:.'~ ··~~-.1:. -;~ .... : >~-~- 1i:~q- t: :::,'l~J- ::; .:~te; -.:-~ b ~·.;-,;:~r:.~~~~~-,-:; (J· -~~ ·;_~_. -_· ~...t d: . ..: .-.~; .: · -. :::.~ !.; y_:: _ .:~ t<~.: ~~ , .. _ 

··:·-:~,);~~- --~-~-;~ .. - .. ·.~::;-·;···'"<·-_:: .- ---~~ ... -·.: -:·.:·"'!"'J,!:JORDEM;~DO;:Dik·~r~<~:j -~..1 ·-:-::· •. ":<,~,; ~F~:-~-~~:.: · _, .. _'>i:-t:~i 
.. :~o.;.Ji::f:~l:-~:;c:l· .:::.r~::~ -~0 .. \.'ü~:-,· ~<:..;) .-:.;~}t-1:·; 't··.;:-_:.·_;;;;-~ ;.:d·:~.Y~---·..: ~::r;._.;; 

._ ;; ·; Contin~:~.ou; .a· di.scussão,,·,adláda~~.em:;~1 O;·do:·tcorrente, ·~do: ;requer:l
mento~ :.dos iSrs .. F~rraz::~1 D_antas;.:propondo: o adiamento ;da dndicação 
do Sr.: Oal)tas, :datad_a :.d.e !27;:d.e;::malo;úl.tlmo:!relatlva~às: pos:turas~da• · 
c_~mara. mUJ:wicipal .. da~ co~e; at~. vlrem~a~xinformações.,.,queJ:são .. ~p~di: 
d.a.s;· Qo:;.;~:r,t~smo ::r:e_quer:imento .• ~~Julgada;:dlscutid.aca:~batéria,·.~Joi?.-·ap.r~ 
vado :.o:~ requerimento •. :,._.~.;. -~~!r~': tr~" '·' :,:...,·-!-.i·•·""';,..':"' •.~ ·•,".,•· t".~~,., ··: e•~V : ·•~N' ·.;""''" ......... r:·-of:'".· .. lf>·r.·.~~,:.~)oj...·~ ! . .("-.,...-4"';o0 

- .... ,..... .. •• .I. ' '' .... ' ............... ,. ......... ~t ............. ~.t~t .... .;...' .... ,, ..... ~~.:..r. -i../'14~-- .•-...:· .. ) "''j~f"~ .~ ..... ~ .... ~·>:~~1:.:.-';·~ 

',.Entrou em 1! discussão,: e.passou à 2~•;ca-proposlção do .. Senado· 
que:.autcirizaco g.o_verno ·para·. mandar.;::matr:icular'='nas~,escolas,:malores 
do ~~~pér:_io~os;,a,lunos, que;~,por.~ motivos ·,justiflcados;e;não .. ~iver:em~ com-; 
par,e_cid~.:·Qo;:p.razo~fixado .• para?as,matr,ículas;(nOJ:pr:esenteíanode~lv~;, 
·· :(·~ :Foi';apr.~vado.w~!Tlc:.úl~ima,. discussão: O<:Par:ecer:~daDcomlssãé:mda 
mesa,;concedendoAicença,:pelo :tempo~•da~,atuaL:sessão ao ;oficial~ da 
secr:etaria; do 1Senado,.;Cândido:-José:de :Araújo.2VIarma;-·a;flm: de-tratar: 
de .::sua --saúde::.;:e;.~lgualmente,·J,prop_ondo :~para :rportelro 1;do.c:senado:::a 
José ··Mart!lis:·~Vianna;.· e:·para. ·contfnuopa ~Agostlnhor.Perelrardaf.Cunhai 
. ; ~·· .O .'SR ~·> .. Sil:VEIRA·DA ·MOTT A1::-JSr::!presldente."!parece-me•:que :,é
incurável a moléstia. que :.há'itantortempo~afeta,,o 1corp.o:. legislativo; de 
quer:e·r_ autor.izar o: gov.er:no!'•para :..tudo::::sem:-tomaryo;.trabalhotde ;regu
lar: ~o; serviço :público;· :sobre-to·: qual mós; Jeglslamos:;-;oQ.,país:.:.jál r.ecla• 
ma:.:altamenter:contra.;esserslstemá·<vic.loso~Ido~.corpoj~Jeglslatlvos:dar 
autô.rização:rao;,;gover.norípara:<rêvogar:~as:.tlelsflexlstentes.,·s'em~estàb~· 
lecer)·:as tbases~: .rêstriÇões;.~e.:,cl rcünstãnclas:·!sêgunétor.ra·aJ.·qualsi.'essas· 
derrogaçõ·es·poderão···ter•·,lugah·e·m•~vlsta'ide;:.eqüldade~.:.: já1Jtempo~:~sr;.: 
presidênte,';.;de.::- ir. :acolhendor::essas·:reclamações::rda . oplnlãoj do~ pais 
contra essa~.enfermidade. 'crônlca~ "éfo: ·corpo·' legislativo: í:i:) preciso r;que 
ele.:vá·:.tomando~a :·si: o.: trabalho~ que lhe ;:competeiJei!do~quaJrlnão~deve 
decÍinar, de:..fazer· as .coisaSi>'e·.de<não~mandar, :por• preguiçã·~·àswêzes; 
ao governo~ que as.:. faça: correndo ·o .risco. dEJJ que.~ele:.comet~r:erros 
e ·abusos.. · .. · · · - ·· ·· .. , ···· ·· · · ·· ~ ··- ·.· ·.· .. · .. · •.. • ... · ·. · · · ·· .. ·.~_, .'··.··. ·:/·" -~c-·• • .·,. ".·.,·.. . __ ,··-:· ,;.:.)· .,;__ ... , ........ ' ...... _:_·.... . .. 

Qual será, Sr. presidente," ·a· .. razão· que· ditou este., projeto?· Eú' 
não sei.se eleé·de.comlssão.:~··:>- .• :-:-.:: · ··: ~·· .·· -· ·.·:<~ 

o. SR. ·MAFRA - !: da comissão de Instrução pública. • 
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·O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Eu creio. que.:a comissão·.viu-se 
tão importunada pelas pretensões particulares, que•achou que .O mais 
acertado era não continuar o. corpo legislativo nQ.:erro multo· antigo 
d_e estar fazendo leis individuais. dispensando os .efeitos>dá .•lei.~vigen-· 
te a. favor .. de:tal .ou.tal indivíduo."Creio· que· sem: dúvida foi: esta. a 
razão que levou a comissão de instrução pública a :Propor esta reso
lução, para salvar o corpo.legislathlo':--do::::erro sistemático em que 
estava de fazer leis em favor de indivíduos. 

·. •· Mas, Sr. presidente·; a· comissão>parecê~me:·qúe 11aJ•aplicação do 
remédio a ::esse··· mal.foi além· dos · seus:.rdésejos;···o•·remédio<por · he;,;. 
róico~matará O•cdoente. isto -é,' fará ·mai~bil'al do q'ue':a moléstia.· :-:. :.· 

... ·Qual: é;·. senhores; ·o:-expàdiente que adotou~:a 'comissão?: ~Fica 
o· governo autorizado. para" conceder ·dispensa' a''todos _:os cal unos .das~ 
escolas · maiÓres que se apresentarem· nelas fora 'do iterripo 'das r: ma-· 
trfculas. "':.: ·, ·.. .. .... . :~ , ,_ ...• :· .. ::~: · c:<'s:;;:.u~-·;;:..: ··. •· :·.::: ·.<::-r r.::• 

.. Mas,.senhores,•isto. é o ·mesmo·que dizer que-não há prazo·legal· 
. para .. as .matrículas; é.; invalidar 4ntelrarTiênte · o'·• princípio ':qúi:f:.rege ·· ó 

nosso· sistema de estudos; 'é inutilizar ·a condiÇão 'êle 'freqüência~:oes~: 
ta maneira o governo estará autorizado para,>ao seu-:.bel' prazer~:·faz~r 
os favores os mais:escandalosos~ e eu -devo-dizer'com ·franqueza~que;· 
passando esta resolução,::conto ~:com·'os· maióres<:escândàlos·ta >este· 
respeito; pode dar-se o caso de·:que quase nos~<últlmos·~dias dô•anó 
letivo apareçam. indivíduos .·a.quererem matricular-sé\•alegando que 
estiveram doentes durante todo:o ano; e-só·serão··a·amitidos-:~nas·es-

. colas maiores qu~se na .véspera: de :fazere~ ato. • • : ·· · .> .:: • .•. :~::·::: ·,: 
E então, senhores, .para·. que ·:serve a :freqüência? Aqueles senho-· 

res que:entendem que o sistema :de .freqüência:·de.:aulas -não' apro_. 
veita; devem.· propor a alteração desse sistema; e :dizer::·--.~ Inscreva
se fulano. de .tal, e. no .fim, do ;;-ano_;• seja admitido a:.:·exame,': indepen• 
dente de. f~eqüêricia. "· Se. sair::-.ou~ não: 'aprovado~· é: coisa que não Jrn.: 
Porta ·porque quem ·na-o quer- na-o· vá·· lá,.··' .,..'~. ··· ·•, ·,. ·· ·• <·· ·•·· . .., ... : '· • ··' ', ·' ' •. ~·~-~.\o ... _.,,., .. ~ \ :··.- .... ··-........ ' . 

. Senhores, o sistema seguido nas:.escolas: maiores ·do. império· é 
o da :fr.eqüência •. e :enquanto' este sistema não'.::: for. revogado deve~ 
mos sujeitar-nos .. a- todas as .suas conseqüências.: E •estará·;o,·projeto 
em discussão de acordo. com essa idéia de .freqüência· qu·e a-lei exige 
de qualquer estudante. por um certo. tempo; para· que elé possa apro
veitar dos seus estudos? Creio que não, é. portanto não posso :dar-
lhe o meu voto. .' . · · ... 

Quando no corpo legislativo tem aparecido esses projetas de 
dispensa .a fulano ou· beltrano, eu tenho-me oposto\ sempre a eles • .. 
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porque acho que são leis Inconstitucionais que se têm feito; :a lei 
não pode faz'er~se senão por utilidade pública, e • não por· utilidade 
individual. : ' · · · · 

.· . Acho, senhores,• que· convém uma medida geral qÚe autorize al
guém para acomodar os casos de eqüldade, ·que: sã·o· níúltôs •. -Mi:altas 
vezes adOecê o. estudante nas vésperas da matrrcúia; · ~· não :podê :ir 
para a suâ:acadeinia;' perde unía viag~m de: vapor, e efs arúm lnt~r
valo: maior com. que •ele não' col'ltávà, e tudo .Isto 'são coisas cque· nio 
estãô·em sêú poder removei", e ciue''n"ão deixam' de'~er"rêr1:1ovldás 

. por falta dé zelo. ·· · · · · · · " ' · 
.·. ·. · Entretanto,. é · dé · eqüldade que o êstudantê • que, em vírtuéléi. 'de 

qualquer destas circunstâncias,. não pode :comparecer à~ inàtrrcula, 
seja ainda admitido~ Mas dizer :que o governÕ·pocferá admitir à'matl"f
cula .. aqueles que.' por' motivos Justificados· nãé{ tlver~rri •• éompâ'ré~rd6. 
se"m determinar •. nem a. natureza 'desses mÔtlvos, 'nem','"os sê.J8.:.Jiml-
tesf, creio que é piorar ô maL ··· . . ' ' . . . . ·. ·. . . 

Sr. presidente, entendo que esta autorização' para.:pâssar deve 
ter 'ao inenos duas limitações·: a primeira «f qüe o governo óu quem 
quer que seja não 'poss;f conceder essa dispensa por mais um mês 
àlém 'do ·prazo· ·marcado; é· em·.· segundo 'lugar ··entendo. ·q'ue''o: ·corpo 
legislativo; querendo escolher uma: entidade a quem eritiijg'uê' â fis
calização dessas dispensas; não deve ··escolher· c{goveriu)~'·mas sim 
as faculdades, 'que são as que'· estão mais ao 'fáto. 'de' 'cÚ:nnpreender 
a procedência. desses motivos, e que,. mais ein 'rélaÇã() com ôs estú
dantes,. ,·melhor. dei que ·o govêrnó', .• poderão verificâl" ;~ 'procedência 
das alegações dos 'que ·não compareceram em tempo à matrfcula. 
E depois, se as faculdades procederem de modo que os estudantes 
que pedem éssas dispensas julguem>que ·não se atendeu à· justiça 
de suas pretensões; há 'o: recurso dà decisão ::da' faculda:de J pará':-o 
governo, porqúe não deve. haver .. nessa; matéria' decisão. algunul) des
sas faculdades quê não hàJá ·recu~so pàra::o governo:~ ;, . :. ::: ' 

. Ponderarei alndá que há'vantagem niesmô ~m'favor 'dos 'álunôs 
em que se dê esta autorização às faculdades/à não·'ao governô~ ·' ' 

Se esta dependênciá for só'do ministério do Império,· há 'de ha
ver multo' necessitado 'nas faculdades .ciue não ~e 'há de atrever ·a 
pedir aó governo geral coisa alguma/ por ter ·a certeza de nãc{ ser 
bem sucedido. Há muita gente lá· do interior das provfnclas que· não 
tem · relações nenhumas · na corte, e que portanto não pode fazer 
chegar aqui o seu requerimento, porque,._para que um 'requerfm~nto 
possa chegar à altura de obter despacho, é preciso que haja alguma 

... · 
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energia da parte de quem o apresenta (apoiados), porque um reque
rimento sem protetores muito facilmente cai debaixo de uma mesa. 
(Apoiados.) 

Assim, o provinciano que não tem protetores ·na corte, ainda 
mesmo tendo necessidade de dispensa, não mandará. o seu reque
rimento . ao ministro do império, e ficará sem. ela. Ora, .. se acaso a 
autorização for dada às faculdades, não se .dará este inconveniente, 
e com- mais facilidade qualquer estudante poderá obter licença para 
matricular-se até um mês depois de findo o prázo das matrículas. 

Assim, senhores, não posso dar o meu voto ao.prÓjeto em dis
cussão; voto por agora contra ele, e . em segunda discussão votarei 
a favor se . for emendado neste sentido; isto é, se as faculdades 
superiores puderem conceder a dispensa ao· àluno que apresentar 
motivos que o impedissem de comparecer no tempo da matrícÚia até 
um mês depois dela encerrada. Votar, porém, por esta autÓr~zàção 
ilimitada e discricionária ao governo é coisa que· eu não farei, por-
que isso é um arbítrio insuportável. · ··· .. · · 

O SR. FERRAZ - Vejo-me na necessidade de sustentar o pro
jeto nesta discussão, atentas as razões que: o :motivaram.·. 

Achava-me na minha. província na época em que os estudantes 
da faculdade do Recife· deviam partir, para matricularem-se. Quase 
no momento em que iam embarcar chegaram as notícias as mais 
tristes, e infelizmente exatas, dos estragos que na. cidade do Recife, 
e lugares circunvizinhos, la fazendo o cholara níorbus. Nessa • conjun
tura os estudantes em grande número, acompanhados de seus pais, 
tutores ou correspondentes, se reuniram para concordarem no que 
deviam fazer. 

E qual seria a deliberação? VIrem para S. Paulo? Faltava-lhes o 
competente passe, e corria, e era certo que havia· qÍJarentena no 
porto de Santos; e então tarde chegariam, ainda que passê tivessem. 

Irem para Pernambuco? Era sujeitarem-se a todos os ... rlscos da 
epidemia, que lavrava com Intensidade. Colocados nesta situação, 
recorreram ao governo. 

Antes de chegar à corte o seu requerimento, o governo tomou a 
deliberação de mandar adiar a abertura das aulas, mas o conheci
mento dessa providência chegou em tempo êm que apenas podia 
mediar o espaço de 8 a 1 O dias entre a data em que sua notícia foi 
recebida e a chegada do próximo vapor, e o estado da cidade do Re-

~·~ . 
cife continuava do mesmo modo. Senhores, então as notícias de Per-
nambuco eram cada v~~ mais opressivas e lastimosas, porque davam 
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a mor:tandade na razão . de 129 pessoas . por ·dia; fato não.· conhecido 
ainda nas outras localidades .do império onde .a cólera .• lavrou.:~ Que 
deviam fazer esses moços? Partirem logo no vapor imediato,.arriscan· 
do-se. a tudo? Cert~mente que: não seria prudente. <: ·· · · · ·· · 

· Nestas .circunstâncias. comprometi-me- a i fazer· nesta. corte·êalgu· 
ma c_ois.a .em seu favor; e quando aqui; cheguei, asseverou-me pessoa 
que · devia estar . muito_ ao ,• corrente" destes; negócios ( de matrrculàs 
e academias, que.o ,diretor,:da faculdade.do Recife· tinha=.autorizaçlo 

. para adiar ainda a matrrcula e abertura das aulas, caso continuasse no 
mesmo pé, recrudescesse ou. aumentasse o. mal •.. ·· . · ::~ · 

Mas de repente passou .pela Bahia. um vapor, e as notrcias·:fo
ram que o. mar ti~ha atenuado •. Os que:· puderaJTI embarcaram no pró
ximo vapor, aproveitaram a matrrcula, eos-Óutros:·Já>a-acharam··fe-
chada > ·.. . .. :. . . . . ;··:i' .••. . . ; . •.·.. , . -

.Tenha _-o Se~do ainda;·em consideração. outra:.circunstlncia: •o 
vapor;-.que~ passou, .. ohegou:·antes do: dia.;marcado,, e anunciaélo<:pela 
gerência, e.demorou-se .. pouco tempo; de ·sorte que·.aquelesique e&-;. 
tavam nas vilas, quando . chegaram à capital,: em' tem pó para em bar· 
car n~ dia_ anunciado; ,Já. não .acharam: vapor para ·Sair, porque 'todo o 
mundo sabe que .na Bahia.o•vapor.demora-se um dia·:e às· vezes ape
nas 1 o horas ou menos, conforme o ·quer o presidente. • : ·' . • ·· • -· 

Esses estudantes partiram~ e chegaram 2, ··3, '4; 5 ou' m_ais dias 
depois do . encerramento • da · matrrcüla~ :são·· ôuvintés' :da .aéàdemia, 
não podem ser matriculados; hão de perder· este ano?• Em- tOdÔs os 
tempos e em.todos·os pafses~·quand<)epldemlaálavram;se~âdlám as 
matrrculas além do tempo ordinário, fecham-se as aulas, fecham:.se 
as matrrculas, fecham-se .asi•únl~ersldades, -como vulgarmente dize
mos. Entre nós.: tomaram-se as providências · de. modo -• que ninguém 
soube como devia proceder; marcou-se a ... abertura das aulas'(pâfâ 
uma época multo·: prâxlma, quando o·. mal: la": garihándo-' forç&: ' e' nin· 
guém quer Ir' para um lugar• Infecto correndo::() risco de 'perder··ã 
vida~ · · · · ·· · · : · .. · · · . ··· · · 

Trata-se neste momento do requerimento •de · bariÓ '·da Pararbã 
do Sul, cujo filho. chegou a S. Paulo dois· dias• depois 'da matrrcula. 
Ora, pela falta de dois dias por motivo ·de: moi estia, como o 'pétlcio
nário mostra, não havemos de conceder a dispensa? Certo que não. 
Mas qual o melo?· · 

. O . nobre senador por .Goiás tem multa razão: quer estabelecer 
Isso como uma regra fixa para .livrar o corpo legislativo :de andar 
legislando sobre objetos especiais; .~e . pode-se ·dizer mesquinhos. To-
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dos os dias. aparecem requerimentos de estudantes; e a nossa· co
leção de leis já tem mais de uma resolução nesse sentido. Entendo 
que deve haver alguma medida geral; mas creio que o· nobre sena
dor por Goiás deve votar pela resolução em primeira ·discussão, 
mesmo para ter ocasião de oferecer uma· emenda ·na :segunda dis
cussão no sentido em que orou; porque há de reconhecer,-comoreco
nhece, no correr do seu. discurso, que· há ·utilidade em adotarmos 
uma medida geral a este respeito,· qualquer que seja a redação do 
projeto. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA.- Tenho reclamado por ela há 
multo tem pó. 

. O SR. FER.RAZ - Vote pois pela resolução, para poder propor 
isso na 2.• discussão. 

. Eu não temo da ditadura que val-se dar ao governo neste caso; 
temo mais do abuso que· poder ter .lugar, .do trabaiho · que • tem o 
pretendente em requerer na. corte; e portanto preferiria: adotar que 
as. congregações tivessem .o :direito de. examinar os motivos que 
deram aso à falta .do estudante. Também não: dÚvida· concordar que 
a medida seja unicamente. para o presente ano. . 

No meu tempo, enquanto o estudante não · tinha preenchido ·o 
- número de faltas necessárias para perder o ano, a congregação acei-

tava sua matrícula com a dedução das .. faltas que tinha. dado. 
O SR. SILVEIRA DA MOITA- Sim, senhor. . :. 
O SR. FERRAZ - Daí nunca resultou mal algum. 
O SR. SILVEIRA DA MOITA - Contava-se como faltas justi

ficadas. 
O SR. FERRAZ - Era preciso justificar essas faltas, como acon

tece a respeito das outras, sem o que o estudante não· era aceito à 
matrícula. 

Portanto não temo a ditadura neste caso; adoto a Idéia do nobre 
senador para que a medida seja permanente e como atribuição das 
faculdades; o que não desejo é que a resolução cala em _1.• discussão, 
porque atualmente será um grande· mal,. depois do terrível estado 
em que estivemos, principalmente na província de Pernambuco. 

O SR. MAROÜES DI: "OLINDA pronuncia um discurso. 
Entrou em primeira discussão a proposição da Câmara dos Depu

tados autorizando o governo· a mandar pa·gar a -Manoel. Antonio Bas
tos Ractcliff, o· ordenado de ·carcereiro da cadela da vila do Pilar, 
na província da Paraíba. 

Q SR. FERRAZ - Não quero opor-me ao projeto, mas não co-
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nheço a justiça do ato, e-desejava obter algumas Informações. Acho 
melhor que este negócio seja remetido. a uma comissão. · 

. O ··SR. ·VISCONDE •· DE · JEQUITINHONHA - À comissão de fa":' 
zenda. -· ... · - · · · . . . . .. .- · '· · 

o· SR.: .PRESIDENTE - Este :.negócio veio o, ano . passado·· ln~ 
. cluído ,na lei _do. orçamento _sem documento· nenhum ••• ;. : .,.· ·. ·· 

. o SR. FERRAZ:~ Neste caso ofereêerêi um .. acflamento. ' . ' 
. Foi,_apoiado e aprovado. o'. se.gu'inté. requerimento': ..... _... : : 

. ~PeÇo o· adiamento .. do_ 'projeto pa-ra ·'que sêjà -ouvidà- ,a: comissão 
de fazenda sóbre . a sua. utii idade. e justiça •. :.:.._ Silva Ferraz.,;.· ... -. . -

EJ"!traram. em 1 :• discussão· é passaram à .2~i; e"desta'"à'· a·~·. as 
' . • . '- ' -'- • . t.· ' - .·. . \' - -~ :· ' " •• i • •' .- 1 ' " .... ( ''" •' ', '' - ._~. ·' : ·, '" 

proposições 'da Câmara dos ·Deputados: ·1.•: ·autorizando o'· governo 
a conceder ao juiz de direito Carlos AntÓnio· dê' 'BulhÕ.es'~RÍÍ)el~ó 
licença com todos os seus vencimentos, por espaço de· um:' ano, 
para -~rata,r •.• ~e- su~ .. saúde ,onde)he,.c_onvier:;. 2.~. ,a.• e,4.•, apr:ovando 
as pensões ,concedidas à viúva. e filhos do,chefe de polícia ,da pro~ 
víncia de~São Pedro;~() o·,;: 'Jos'é. Vieir:a -Rodrigues- de .. Carvalho :e .SII-

. . ·' r .. .,_ .. -·' ··-· . '--~ ·.-. ·-·...-· --··-~·· ,, . - ... •- .· ....... ~ '·· ~ 

va, à viúva e filhos do Dr. Cypriano _Barbosa Betamio, e à Y:i.úva do 
vi ce-presidente da. provínêia do Pará, .Ange-lo CustÓdio Corres; . 5.• 
e 6.•, autorizando o governo a conceder -carta 'de:·naturallzação de 
cidadão brasileiro a _José .da ,Costa. Ferreira Cardoso, padre José Do
mingues Nogu_eirà -da Silva, Bernardo :Teixeira Borges,· CaetanO:• Eva
ri~to Vieira de. Sá, Luís de. Freitas Arruda,. Joaquim de _Castr:() .. ~llva, 
José· Joaquim Pereira ArÜrara, João· Fernandes· Vai dez, Joãô ·cowle, 
e . João Óetsi; · à Joãri' Ebeling, GIJilhermo 'Evàns, Pedro '·Guilh~rmê 
M·ayer, Lu.iz Francisco cie·Carvalho;''~ a'Jo~q~lín Avelêz •. :·· :: .. :'·. 

Entra em a.• discussão a· proposição 'do . Senado_, autorizando' a i'r:
mandade dà santa. casa da MisericÓrdia" da cidade de' Rezende,'"pro~ 
\/fncia dÓ ··Rio .. de Janeiro, párà' pCsdér·· possuir: bens· de )~alfZ' até .. · ao 
valor de 6o:ooos:· ' .. · .... •. . .. . .. ;.., ' ...... :·· : "· .... --c -- •.. 

O SR. MARQUI:S DE OLINDA pronuncia um discurso•: r : .: 
_ O SR. CANTAS~ Sr._.presidente, eu,chamo:a;aten.ção.da:casa 

acerca. desta mane!_ra de: legislar-se. sobre doações qu~ ()"Senado .não 
sabe se estão feitas legalmente. Não sei como_ o Senado_ pode_, dizer: 
fica tal ou tal irmandade autorizada a ,possuir este _ou aquele :ter
reno que lhe foi doado. por Fulano, s~m ter conhecim~nto da lega
lidade de· tal doação. Já. nesta casa apareceram reclamações contra 
uma autorizàção que,· se me nãó .Em~ano, pedia a irmandade· da Can~ 
delária para possuir ce.rto prédio s'ôbre o qual pendia questão. no foro 
contencioso; assim, pois, entendo que o poder ·legislativo deve so-
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mente dar faculdade para que tal irmandade possua em bens de raiz 
até o valor de tanto, sem designar quais sejam esses beris; pois há 
juízes que pensam que, havendo um ·ato legislativo· que permita a 
uma irm~dade· possuir tal prédio ou tal terreno, não é mais permi
tido disputar-se em jurzo acerca da legitimidade dessa doação. 

· Voltand9 a questão ao caso da presente ·resolução, . pergunto 
eu: sabemos nós se estes terrenos· que esta ·Irmandade quer pos
suir foram ou não legitimamente doados? . Se ·:quem os doou tinha 
ou não· domrnio neles? Se eles se achavam ou· não litigiosos? 

· E pois . eu entendo que se deve dizer unicamente que .tal Irman
dade pode possuir bens de raiz no valor de tanto, mas . não deter-
minar-se quais esses bens. • • · 

(H6 um apt~rte.) 

Existe nesta- casa, ou na câmara dos deputados, meus senho
res, . um requerimento de um lndlvfduo que pede· ao corpo legisla
tivo não autorizá a um hospital de caridade a possüir bens que· lhe 
foram doados, e cujo domínio se disputa em jurzo. 

(Há diferentes apartes.) 

Mas dizem os nobres senadores que a resolução não inibe que 
no foro competente se questione acerca da legitimidade da doação. 

Senhores, há juízes. que têm mais pontas do que cabeça, e en
tendem que uma vez que exista um ato legislativo facilitando a uma 
confraria a possuir tal propriedade, não podem el.es decidir mais 
coisa alguma acerca do domínio de tal propriedade. Entendo' por
tanto que autorizando-se qualquer irmandade a possuir bens de raiz · 
não devemos designar quais sejam esses bens, porque nós não . sa- . 

· · bemos se tal ou tal terreno que lhe ·foi doado podia. sê-lo. 

(H6 um aparte.) 
O nobre senador diz que existe anexa a esta resolução a escri

tura de doação, Isto não prova nada; porque ou posso ir· a um car
tório e passar escritura de 'doação de um prédio que me não per
tença ou que se acha litigioso. 

Ainda há outra questão: é saber se com efeito as ·irmandades 
que têm sido autorizadas a converter em apólices os seus bens o 
têm feito, eu creio que nenhuma .•. 

UM SR. SENADOR - Multas têm vendido .. 

'1.90 



O SR. CANTAS- Enfim, eu faço estas observações e entendo 
que as comissões quando houverem de fazer tais concessões, não 
designem quais os bens sobre que recai a concessão, porque isso 
pode trazer inconvenientes, como já disse. 

O SR. PRESIDENTE declarou esgotada a ordem do dia, e· deu 
para a do seguinte . trabalhos de comissões. . 

. '•. 

191 



ATA DE '14 DE JUNHO DE 1856 

Presidência do Sr. Manoel lgnacio Cavalcanti de Lacerda 

As 11 horas da manhã. o Sr. presidente, ocupando a cadeira, con
vidou aos Srs . senadores presentes para. trabalharem nas comissões, 
por ser a ordem do. dia: e deu para a da 1.• sessão: . 

Primeira discussão das proposições da Câmara dos Deputados; 
1.• revogando a lei provincial de Mato Grosso que faz extensivas aos 
membros da assembléia legislativa da mesma província as disposi
ções dos arts. 27 e 28 da constituição do império; 2.• aprovando.as 
pensões concedidas à viúva e filhos do capitão do corpo policial . da 
província da Bahia, Francisco Joaquim da Silveira, e à viúva e filho 
do alferes do corpo policial da província de S. Pedro, Vicente Francisco 
Dias Júnior: 3.• aprovando o privilégio concedido a Francisco Antonio 
Pereira Rocha para estabelecer no porto da capital da província da 
Bahia uma caJe-à-haler. 
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ATA DE' 16 DE JÍIN.HO DE 1Ss6 

Préafélinéia do sr. ·· Mán~l· 'l&~cf~·i:avalêa.dl.~e~ ·í--cenla 
'. •• -·. • ",•' ' ' ' ' , ' '•. • "' o : : •··: ,# ~ ,.. ·::. " ·: ' '•'' ., ·' • 1' , : • ,'. • ' ; ·' !'' • " . -, ' · :I ~...,. ;· ;·; _; ·.. ·.' • . ·, 

·As 11-horas· da manhã;· feita a chàriuída,· achâràm-se ·presentes .28 
•. • . •. " . . •.. ,-. ,··· .··• ·-.. -·- -· ... • . . . ·, ._, l .' '· ., ; '' ) '•- ' .• - t i·, - .... __ '·:. ,_· -~-· .·• 

Srs; seriadores,·faltando com cáusâ'ôs Srs". barãô de:rVJúrltlba, Gon· 
• ,·_. - • -• ,. ~ J ' .~ •, • ;, ' 0 o"' r ,., ' 1 <_:, '·--' ·, "·.,, ',, '' , ·.' •' .' '•: ..; • •or,o ><, O• ',''O 0 " ••''•·' 

çalves'Martins; S()uza · e Me fio,_ mat:quês· Cfê~C~Ias: ·marquês de. Pa~ 
raiiá~:mârqUÉis ·de ·Valença; VergueÍro'~· visconde de Jequltinhonha,· vis· 

. .... . '· . . . . ,. - '. '' :. ' ~- . ~ ' ., '. ·' -· ' ' ,• ·v -.. '. ',.,. ·: '- r '•' ·' .• ,__ • ..,/ 

conde de'ltáboraf e visconde· da··uruguai; a··sain·~elá,os_:srs .• ,.Munlz, 
, . . . _.·, ·, .. •· •.. , .. · • <;· I,. ~·' ..... - ,·, ,·-. ,, ' ._·· ,,.-. .-, ·' i .. •·- •,/.', ••· • , . ,-,. ·- " •· 

barões da' Bóa'Vista; Pindaré, Pontare Stiassuna, Baptista de Oliveira, 
.. - ·•I. ·." -.. · .... ,,. . (",-~_r 'l-.. ,-_.., .. -,: ·•, •. - - ' ,. __ • ..,. ~_· .. - ~.:.' -·,,,-.,.. ',- - . . • . 

Mello Mattos; Ouel~oz, Coutinho~ Soüza.· Queiroz,. Paula Albuquerque, 
Mendes dós santos, .Ferreira Penna~ Fon~eca,:.e . .Aiêncár:. · · ·... ..· <• -

. . " "-· . '.··· ~ . '--~ . .. : . ' ' ~ \ " .. . ' ... \ ' . .• . ' ~ ' . ;. ' ' . . ' ' . . 

O SR~ PRESIDENTE'deélarou·.·não haver sessão._por falta de nú-
mero legal de Srs. sénadores,. e con~Jdou aos' presentes para. traba· 
I h arem rias c'órnissões. . . . . . . . . . . ·: .-. ' . ... . . 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira~ compareceram 
os Srs. se_naéforês Munlz, Alencar e marquês de Paraná.' .· ....... . 

. . .· ' •' - ' . ~ . . . 
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ATA DE 17 DE JUNHO DE 1856 

Presidência do Sr. Manoel lgnacio Cavalcantl de Lacerda 
. 

As 11 horas da manhã, feita a chamada, acharam-se presentes 27 
Srs. senadores, ·faltando com causa os Srs. bai-ão .. de MÍJritiba, Gon· 
çalves Martins, Paula Pessoa, Wanderley, ·Souza e Mello, marqUês .de 
Caxias, marquês de Paraná, marquês de Valença, Ve~gueiro~ visconde 
de Jequitinhonha, visconde de Sapucaf, e visconde de. Uruguaf: e sem 
ela os Srs. barão de Antonina, barão da Boa Vista,. bàrãél' de ·Pindaré, 
barão do Pontal, barão de Suassuna, Souza Franco, Baptista· de OU· 
veirá, Queiroz Coutinho, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, MerlCfes 
dos Santos, Ferreira Penna, Pimenta Bueno, e Fonseca. · .. : .. · ·· · · . 

O SR. PRESIDENTE declarou não haver sessão, por .falta de nú
mero legal de Srs·: senadores, e convidou aos presentes para traba-
lharem nas comissões. · ·· · 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira compareceram 
os Srs. Baptista de Oliveira, Souza Franco, e marquês .de Paraná. · 
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SESSAO EM 18 DE·JUNHO DE 1856 

Presidência do. Sr. Manoel lgnaclo C~valcantl' de: Lacerda · 
' . ,. : .•' . ' ,. . . ·~' •· 'j y. :. 

SUMARIO - Ordem· do dia ...;_ Revogação <de:'·uma lei 
. provincial de Mato Grosso - Dlscursos~dos Srs. Miranda e 

Dantas ;..;,._ Adiamento - Privilégio para a construção de uma 
cale-.,haler - Discursos dos Srs~ Silveira da: Motta, e· Dan
tas __; Adiamentó. · 

Às 11 horas da manhã, depois de feita a chamada, abriu-se a ses
são, estando presentes 29 Srs. senadores. · · 

Lidas as atas de 13, 114, 16 e 17 do corrente~ foram aprovadas. 
O SR. 1.0 -SECRET AR IO deu conta do segúlnte · 

EXPEDIENTE . 

Um ofício do ·Sr. ministro da fazenda remetendo· o mapa n.o 571 
das operações ocorridas na seção de substituição do papel-moeda em 
o mês de maio IJitimo. - À comissão: de fa2:enda·. . . . . · ... 

Outro do Sr. ministro do império, participando :te,..;se por aviso 
do mesmo. ministério, datado de 14 deste mês, ordenado ao presl· 
dente da província da Paraíba que fizesse responsabilizar a mesa .pa
roquial da freguesia de Nossa Senhora da Gula da Vila de Patos, pe
Jos fatos que contra ela ·se alegam, praticados na eleição primária 
a que se procedeu para a de um senador ultimamente ali feita __;, 
Ficou o Senado inteirado. 

Outro d·o mesmo. Sr. ministro, remetendo um dos autógr~fos 
sancionados da resolução da assembléia geral declarando que Her· 
culano Antonio da Fonseca, estudante da faculdade de medicina da 
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Bahia, pode ser admitido a fazer exame das matérias do 3.0 e 4.0 

ano, conforme os estatutos que regiam em 1852. -Ficou· o Senado 
inteirado, e mandou-se comunicar à Câmara dos Deputados. 

Outro do Sr. ministro da marinha, 'em resposta ao do Senado 
de 2 do corr~nte, remetendo uma cópia do ofício n.0 5, que lhe en
dereçou o presidente da província de S. Pedro, comunicando a causa 
que deu lugar aos naufrágios ultimamente ocorridos na barra do Rio 
Grande. - A quem fez· a requisição. 

O SR. JOBIM (pela ordem) - Peço a leitura do ofício do presi
dente do Rio Grande do Sul,· em que dá bem a. entender que há fàlta, 
relaxação ou má direção no serviço da praticagem da barra daquela 
província.· O mesmo ministro que. o remeteu diz que vem para ser 
presente ao Senado; peço pois que se faça a leitura dele. 

foi satisfeito o pedido do Sr. senador. 
Outro ofício do mesmo, remetendo as informações que lhe foram 

pedidas em 3 do corrente mês, sobre o requerimento do. comenda
dor João Pereira de Andrade, em que pede se lhe mande. pagar a 
importância das presas retomadas na guerra do Rio da Prata, como 
representante de títulos dos. represadores o tenente Charles Lidley 
e outros. - A quem fez a ·requisição. · · 

Dois ofícios do 1.0 -secretário da Câmara dos Deputados, acom-
panhando as seguintes proposições: · 

"A assembléia geral resolve: 
"Art. 1.0 

;_ Fica aprovada a pensão anual de 1:800$, concedida 
por decreto de 24 de novembro de 1855, repartida mente a O. Maria 
Joaquina de Lima e Silva, O. Maria Eulalia de Lima e Silva, e O. Ma
ria Amalia de Lima e Silva, filhas legítimas do falecido marechal do 
exército, visconde de Magé, em remúneração dos serviços prestados 
pelo mesmo visconde, incluindo-se na referida pensão o melo soldo 
que já percebem. 

"Art. 2.0 
- As agraciadas perceberão esta pensão desde a data 

do decreto que a concedeu. 
"Paço da Câmara dos Deputados, em 14 de junho de 1856. -

Visconde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Cândido, 
1.0 -secretário - João Wilkens de Mattos, 2.0 -secretário. ~ 

"A assembléia geral resolve: 
"Art. 1.0 

- Fica aprovada ·a pensão anual concedida por decre
to de 3 de setembro de 1855 a O. Maria dos Santos Lucas, viúva do 
tenente do batalhão n.o 12 de Infantaria do exército lgnaclo Marinho 
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da Silva, correspondente ao melo soldo de seu marido, sem prejufzo 
do que por lei lhe compete. . · • . 
. . "Art .. 2.0.- Esta pensão será .. paga desde a data do decreto que 
a conferiu, ficando ·para .este fim revogadas :quaisquer: disposições 
em contrário. · · · .: .., .: . .. : , . · : .. •: · .·•· · 

"Paço. da Câmara dos Deputados, em 14:;de .junho de 1856·~.:
Visconde •.de Baependi,. presidente.-:--- FrancisCo. de ·.Paula .cindidO, . 
1.0-secretário. - João_ Wilkens d8 Mattos; :2.<>,-secretário .·" - · --.- - . 

Vão .. a impri-mir, não :0. estando... .., •.. ___ . . _. 
Uma representação:da ·câmara municipat.da .. cidade .-.de·:S. :. João 

da Barra,. pedindo. que. seja elevada à,_.categ~~:fa:de · pr:oyfncia .a .comar-
ca de ·Campos. --- A comissão de estatfstica. _ .· _ 

Um reque~fmento de .. Luiz EmiUo·Vieira Lisboa, .. bacharel formado 
em direi1:a··pela: universidade Cle Coimbri. .pedii-iéJo ser áétmiticio.a.fa
zer exame:.das" matériãs :que )azem. ÔbJetÓs 'dos:.·cÜrsos iurfdicos do 

_ impérú) .. ~ A' ccmíissão de iegisJ~Ção •. ~ .· .... ·: :~ .. _ _. . . . ~ .. 
Ficou sobre' a mesa a redação da proposiÇã9·;_do_~-SenadÓ que 

auto.riza ._ a -h·maridade. 'dá M isêricórdia. da_ ,cidade· : éfê Rezen'de .-para 
', ••• _:,-· ... ~.- ": "~ - __ ., ><• ', •• - ·- }: ',: •••.• r._.~ ......... / .... ' .... -~-~· ......... ·. 
possuir· bens de rafzes até o valo_r de 60:000$ .. _·-- . . . . . . _ . _ ·. .. 
. . Foi àpoiado"''ea imprimir no jornaL que'.pubíiêá as sessÕes do 

Senado,. ó proj~to que ficou sobre a mesa:_ein)o .deste, mês,· assina~ 
do pelosSrs. Silveira'da Motta;marqUê~(de Montê'Aiegre e barão de 
Antonina ~ - · · · · · · 

Forarn· Üdos e aprovados os seguÚites páiecer~s: . . . 
"A comissão de assembléias provinciafs,_p~râ poder interpor seu 

juízo sobre à inclusa representação da assembléia provincial Cie: Mi
nas Gerais, requer que se peçam· informâçõé·s'ao-governo; po~ Intel';. 
rnédio da secreta; ia· ·de' estàdo ·dos· negócios:;dá _justiÇa; f!âÇo d~ Se
nado, 14 de junho d~ 1856~· ...:_Silva Ferraz.:-~: D:·:M}'A! .M ....... 
nhaá~ __..; B~ :souza Frllrica." L-.:- ···- ·- : ::: -· ,- • 

-"A'· comissão··· de 'assembléias· · .. provJncfais~', pal"a· poêlar·.-:rnte,Pôr 
seu juízo a respeito da inclusa representaÇão da' assembléia provln-

. cial de S. Pedro do. Rio' Gran-de do Sul, precisa ·e• requer ~ê peÇarn 
ao governo cópias autênticas das leis provinciais das provrncfas do 
Paraná e S. Paulo, relativas à criação e modificação· dos impostos 
de importação de 'animais que se cobraram no registro do Rio Negro, 
e atualmente na estrada de Sorocaba a Castro, sob o trtulo de im-

- posto de barreira por parte d~ provrncfa de S .. Paulo, e no . próprio 
registro do Rio Negro por parte da do Paraná, assim como Informa-
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ções sobre a importância arrecadada nos 3 últimos anos provenien
tes de tal fonte de renda provincial. 

"A comissão igualmente requer cópia autêntica das leis provin
ciais da província de Santa Catarina, que criaram um Igual Imposto 
sobre os animais que da província do Rio Grande procuram os mer
cados das províncias limítrofes. e passam pelo seu território, e ln
formação sobre as quantias arrecadadas e provenientes d_, tal Im
posto nos três últimos anos. 

"Paço do Senado, 14 de junho de 1856. - Silva Farra. -
D. M. A. Mascarenhas. - 8. de Souza Franco. '" 

·A comissão de assembléias provinciais requer que se exija do 
governo: 

"1.0 
- A remessa anual não interrompida de todos os atos le

gislativos das assembléias provinciais e dos regulamentos · e · Ins
truções dos presiCfentes das províncias para boa ·execução de tais 
atos e para a cobrança e arrecadação dos impostos. 

"2.0 
- Os atos Íegislatlvos das assembléias provinciais publica

dos durante os últimos quatro anos, e com urgência os da província 
da Bahia, e de quaisquer outros· anos dessa e de outras provrnclas 
que faltarem para completar a coleção da secretaria do Senado. 

• 3.0 
- A legislação fiscal de cada província, relativa . à sua ad

ministração de fazenda, publicada até o presente, e que sé acha em 
vigor, incluídos os regulamentos, instruções, e ordens sobre a per
cepção, lançamento, etc., dos impostos. 

Paço do Senado, 16 de junho de 1856. - Silva Ferraz - D. M • 
A. Mascarenhas - Souza Franco.'". · · 

·À comissão de legislação foi presente o requerimento de José 
da Costa Ferreira, cidadão brasileiro, proprietário da casa n.o 44 da 
rua das VIolas, pedindo a revogação da postura da câmara munlcl· 
pai desta corte, publicada por edital de 26 de fevereiro do corrente 
ano, pela qual se ordenou a mudança das oficinas de caldeireiro de 
certas ruas da cidade, para fora dela, no prazo de 6 meses. 

"O suplicante invoca em favor de sua pretensão os princípios 
de liberdade das indústrias, o favor que se deve a esta indústria na
cional, cuja aprendizagem se dificulta com a remoção das oficinas 
para lugar distante, e a ilegalidade com que procedeu a câmara res
taurando uma postura que .por ato expresso do poder legislativo geral 
fora revogada no decreto n.0 256 de 30 de novembro de 1841.. ' 

.: .. -··-
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A comissão, para poder emitir Juízo sobre a Uegalfdade1 com que 
procedeu porventura a câmara. municipal, e para·:apre.cfar os ·incon· 
venientes que possam resultar à indústria . cujas:.·:oficinas ·são· remo
vidas do centro .. da cidade~-é.de parecer.que se:peçarifao governo os 
seguintes· .esclarecimentos::. · • > · ·: ··.;~i·-:. · .:: ::. · ...-.,: , ·, ·. :~:. 

- -~ •• ·•-'.• -:·.-· ,-•-.•• --~-:""-~ -·-·-:· .... ,. 1 .•• __ .... ·.-, ~- ~-.·· • .•• .; .• :.;:"" ..... , (:'.;:) ;""•;-'"·'_,-~_.:-·--~ ·:··;:· 

"1.0 _;;,·se ·o·editar·aa câmara ·múnicipàr dê 26de fevereh·ó deste 
ano foi pÚblicado depois. de: ~pfov;ii'da pro~i~oriãrTienté ;,a: postúra;. " 

·- \ ' ' ' :.·-.: ·_:_;,: : ... ·- _; ·--·~ ·,.. . ., "'~i·;~i> ....... ..,..-·;/ .• ···---·• .. :. • 

"2.0
-:-:-: Quais são .os lugares)destinados::para; as.:oficinas de cal· 

deireiro, e as ':JOVas razões qÚe teve a câmara e;o.cgoverno. para res-
tabelecer. a ··postura ·revogada. · · · :· :. · ... -:.:,:: ·. · :. 

·"Paço do Senado, 17 de junho de 1856 • .;_Silveira da Motta~ -
VIsconde ·de Maranguape. ~.: · · · : .,:: - · 

.. ·.· . ..... ,_ 

ORDEM DO· DIA 

Ent~oü em 1.• discu~~ão ·a prop~~ição. ~a Cil~~r~ . dos·, .Deputados 
revogando a i e i pr_ovincial de Mato ~Grosso .. n.o 4 _de 8. de. agosto de 
1835,~_que faz extensivas ao .membros -da. assembléia ,legislativa :da 
mesma provfncia as disposições dos arts •. 27,_e 28 da constituição 
do império. · · · ... 

O'SR·~ MIRANDA~ Pedi a palavrà:para informar ao Senado de 
que a .• fé i provincial · cuja revogação ·se: decreta . POI" 'està . resoluÇão 
está révogada há.: seis anos~ Existe na. casa' uma' cópia autêntica dá 
lei provincial a que me refiro: é de 1850 ~ob o n.-...1, ·e tem' a data de 
31 de maio. ·(Lê.) · · .. . · . .. ; 

Â vista desta lei; parece que está preJuéUcadà a resoluçlo cuJa 
leitura acaba de ser'feita; . . : . ..... . ... :' .· <' ·.'. -~ .....• 

'Foi· únlcâmente pàrá dar esta informaçiió :que· pédi a- Pala_;tâ.. .· . 
. ',. •'• . . ,, . " .- . . . ' . ·-.' .. ·. ·, . , .. ' . ... '. ' 

' ' J· • ' ( -· •• ~' ~ -~· •: ' •• ' > \ .r' • • • 

O SR~ DANT AS ~ Sr. presidente, não sei se o· ·nobre senador 
que m~ precedeu, estará bem certo de que esta ·ler· não foi ·restab& 
lecida outra vez, porque ·a sua revogação foi proposta posteriormen
te a 1850 por um Sr. · deputado por Mato Grosso, que foi também 
presidente daquela província, e não é natural que esse Sr. deputado 
ignorasse semelhante revogação. Não duvido que exista a lei que o 
nobre senador acaba de citar: mas é preciso verificar se depois foi 
restabelecida a lei que se trata de revogar. 

O SR. MIRANDA ~ Não foi. 
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O SR. DANTAS- Convém estar bem certo disso, porque não 
é natural, como disse, que um deputado por Mato . Grosso viesse · 
propor a revogação de uma lei já revogada. 

O SR. MIRANDA ---, ·Para que . pudesse proceder a opinião ·do 
nobre senador que fez-me a honra de impugnar o que eu disse~· seria 
necessário que o autor: do .Projeto em discussão declara~se que fi
cava revogada. não só a lei n.o 4 de 1835, comô tamlié·m a que.a 
havia restabelecido." masnão é istó o que acontece; pois que o pro
jeto de· que se. trata refere-se tão-somente à IQI de 1835, que já mos
trei que estava revogada. 

Para proceder com prudência em semelhante assunto, recorri à 
colação das leis provinciais· de Mato Grosso, e vi que havia apenas 
a lei de 1850 sobre o n.o 1 revogando a de n.o 4 de 1835; a qual não 
aparece na coleç.ão restabelecida ou restaurada por lei alguma. Se 
porém o nobre senador entende que eu posso achar-me em erro quan
do asseguro que a lei está efetivamente revogada, neste caso há um 
meio de chegarmos à verdade e de resolvermos com prLiCfência, e 
vem a ser remetendo a lei de que se trata à comissão de assembléias 
provinciais, para ·que estudando a matéria veja· se com efeito pro
cede ou não. a contestação com que eu entendi dever impugnar a 
resolução de que se trata. 

O SR. DANTAS -·sr. presidente; à vista do que acabade dizer 
o nobre senador, não. me oponho a que o projeto que se discute seja 
remetido à comissão para que ela Interponha o seu parecer; todavia 
parece-me que não é mui conveniente que, tendo passado na câmara 
dos Srs. Deputados esta resolução, ela caia nesta ·casa sem que as 
assembléias provinciais saibam por que. Julgo mesmo que não im
portava que passasse esta lei, porque é un:aa interpretação. da co_ns
tituição e dd ato adicional, e. para que todas as assembléias prÓvin
ciais saibam os motivos de semelhante revogaÇão, . e não pensem 
que podem fazer o mesmo que praticou a ·assembléia provincial de 
Mato Grosso. Portanto se o nobre senador acha que o projeto deve 

· ir à comissão, não me oporei a isso, mas em todo o caso parece-me 
· que -seja útil que ele passasse visto Importar uma interpretação do 
'ato adicional. 

Foi apoiado o seguinte requerimento: .,,. 
"Requeiro que a presente 'resolução vá à comissão de assem

bléias provinciais para interpor· a respeito seu~ parecer. - Souza 
Ramos" 

200 



. I 

' 

I 

~ aprovado sem debate. 
Entrou em 1.a discussão, e passou à 2.•, e desta à 3.•, a propo.

sição da Câmara dos Deputados aprovando as pensões concedidas 
à viúva e filhos do capitão do corpo policial da Bahia Francisco Joa~ 
quim da Silveira, e à viúvà e filho do alferes do corpo ·policial da 
província de S. Pedro Vicente Francisco Dias Junior. 

Teve lugar a 1.a discussão da proposição da mesma câmara apro
. vando o privilégio concedido a Francisco Antonio Pereira Rocha para 
estabelecer no porto da capital da província da Bahia · un:ta cale·à
haler. 

o SR. SILVEIRA DA MOTTA ~Creio que este projeto ainda não 
foi a comissão alguma, e eu julgava que a: prática . era serem man
dados à comissão respectiva, antes de submetidos à discussão no 
Senado, todos os projetas remetidos da outra câmara: · . . 

o SR.· PRESIDENTE- Só tem esse destino p~r decisão. do Se
nado, a requerimento de algum de seus· membros. ~ Ó que o regi
mento determina. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Pois bem, então tenho de re· 
querer que este projeto seja remetido à comissão respectiva. 

Ainda o . outro dia, Sr. presidente, se criou na . casa uma comis
são nova com o título de comissão de . obras públicas e empresas 
privilegiadas. Creio que não há ocasião mais oportuna de experi
mentar essa comissão do que agora que se trata de uma empresa 
privilegiada. 

Este projeto por si só não esclarece nada; é a aprovação de um 
privilégio exclusivo concedido pelo governo, e cumpre que o Senado 
seja cabalmente informado das conveniências e da necessidade de 
semelhante privilégio e sua extensão. · 

Acho que o Senado não deve votar sobre esta matéria sem 
ouvir uma comissão sua, que diga que o privilégio é útil; é necessá
rio, que está bem concedido, que as conveniências são tais e tais, 
que estão· bem justificadas as restrições que se fazem. à Hberdade 
da indústria com esta concessão. 

Todas estas questões têm uma importância tal que me. parece 
que para este fim foi que se criou no Senado uma comissão· de em
presas privilegiadas, à qual vou requerer que seja remetido este pro
jeto. 

~ apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
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"Requeiro que o projeto seja remetido à comissão de empresas 
privilegiadas para dar seu parecer. -·Silveira da Motta." 

O SR. DANTAS - Sr. presidente, não acho de necessidade. que 
esta resoluÇão seja remetida à comissão de empresas privilegiadas, 
exceto se é para uma experiência, pela novidade da criação dessa . . 
comissão .. 

O 11egócio de que se trata é da primeira intuição. Não se podem 
reparar, ou consertar as nossas embarcações de guerra ou mer
cantes sem que tenhamos um dique; é uma coisa de absoluta neces
sidade entre nós. Já ·causa uma espécie de esmorecimento a de
mora da confirmação deste privilégio; em Pernam.buco também se 
julga que não será ratificado o privilégio para um estabelecimento 
idêntico, em conseqüência da grande demora que tem havido na 
decisão de tão importante negócio, entretant'o que o estabelecimento 
se acha em andamento, e já chegaram 70 e tantas toneladas de ma
teriais e utensílios para a obra. 

Para que fim este adiamento, o que poderá dizer a comissão de 
empresas privilegiadas? . . 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Para não se votar às escuras. 
O SR. DANT AS - Pois o nobre senador não viu tudo isto no 

Jornal do Commercio, e na legislação não vem anexo o decreto da 
concessão ·feita· pelo governo? Para que esta demora? Pois temos 
tanto que fazl3r hoje, que não possamos discutir este negócio? 

No entanto se passar o adiamento, quero mandar à mesa uma 
emenda relativa· ao estabelecimento de Pernambuco. 

O SR. PRESJDENTE - Por ora não pode ter lugar. 
O SR. DANT ~S - Mas veja V. Exa. que depois tem de voltar 

à comissão este negócio. 
O SR. PRESIDENTE - Por ora está suspensa a discussão da. 

matéria principal. 
O SR. DANTAS - Mas se passar o adiamento? 
O SR. PRESIDENTE - Vai a proposição à comissão .. 

. O SR. DANTAS - E quando voltar, se eu mandar então a emen
da, terá de voltar outra ve~ à comissão? 

UM SR. SENADOR - Conforme. 
O SR. DANT AS - Faça V. Exa. o favor de informar-me se pos

so mandar um aditamento para que a comissão conheça também do 
que é relativo ao estabelecimento idêntico de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE - Pode mandar. 
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Vai à mesa e entra conjuntamente em discussão o seguinte adi· 
tamento: . 

"Requeiro que também seja remetido à camisão de empresas 
privilegiadas o decreto de 22 de novembro de 1854, que concedeu 
ao Dr. Felippe Lopes Neto privilégio por 10 anos para o estabeleci
mento do estaleiro .Patente (patent slip) no porto da capital de Per
nambuco, bem como as . condições anexas ao mesmo decreto. Paço 
do Senado, 18 de junho de 1856. - Dantas." 

Não havendo quem peça a palavra, procede-se à votação e· apro-
vam-se os requerimentos. . . · 

O SR. PRESIDENTE .declarou esgotada a ordem do dia, e deu 
para a do seguinte: discussão da redação .que se ácha .sobre a mesa; 
2.• discussão da proposição. do Senado autorizando o governo para 
mandar matricular nas escolas maiores do . império ·os·· alunos que 
por motivos justificados não tiverem co·mparecido no prazo fixado· 
para as matrículas no presente ·ano letivo; 3.• discussão. das propo
s:ções da Câmara dos Deputados: .1.0

, autorizando o governo a con
ceder um .. ano de licença, com todos os seus vencimentos, ao juiz 
de direito Carlos Antonio ·de Bulhões Ribeiro; 2.•, 3.• e 4!, aprovan· 
do as pensões concedidas à viúva e filhos do chefe de polfcia da pro
víncia de S. Pedro José Vieirà Rodrigues. de Carvalho e Silva; à 
viúva e filhos do Dr. Cypriano Barbosa Betamio, e à viúva do vi ce
presidente da província do Pará Angelo Custodio Corrêa; 1.• discus~ 
são das proposições· da mesma câmara: 1.•, aprovando a primeira 
condição a que se refere. o decreto de 22 de novembro de 1854", e 
que aumenta a subvenção concedida à companhia pernambucana de 
navegação a vapor; e 2.• declarando que as licenças que se concede
rem aos faiscadores só o serão nos lugares que não estiverem ar
rendados, ou concedidos a companhias; 3!, discussão de duas pro
posições sobre naturalização de estrangeiros. 

Levantou-se a sessão ao melo dia e 1 O minutos • 

• 
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ATA DE"19 DE JUNHO DE 1856 

Presidência do ·Sr. Manoel lgnacio Cavalcanti de Lacerda 

As ·11 horas da manhã, feita a chamada, acharam-se presentes 
24 Srs. senadores, faltando com causa os Srs. barão de Muritiba, 
Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Wanderley, ·Souza e Mello, mar
quês de Caxias, marquês de ltanhaém, marquês de Valemça, marquês 
de Paraná, Vergueiro, visconde de Abaeté, visconde de Jeqúitinho
nha, visconde de Sapucaí, visconde de Uruguai; e sem ela os Srs. 
barão do Pontal, barão de Suassuna, Mello Mattos, Souza Queiroz, 
Paula Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, Miranda, 
Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Fonseca, Alencar, marquês de 
Abrantes, marquês de Olinda, e marquês de Monte Alegre. 

O SR. PRESIDENTE declarou que não podia haver sessão por 
falta de número legal de Srs. senadores, e convidou ·aos presentes 
a trabalharem nas comissões. 
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SESSÃO EM 20 ·DE JUNHO DE 1856 

Presidência· do Sr. Manoel lgnacio Cavalcanti de Lacerda 
. . . - ~ . . 

SUMARIO -:-- Ordem do dia -·Matrículas de. estudan.; 
tes. - Emenda - Discurso do ·Sr. ma~qUês de Olinda -
Emenda - Discursos dos Srs. Dantas, Silvei~a da 'Motta, 
marqu8s de Olinda, e Jobim - Aprovação da proposição. 

As 1 O horas e 2/4 da manhã, estando presentes 31 Srs. senado- · 
res, abriu-se a sessão. · 

Lidas as atas de 18 e 19 do corrente, foram aprovadas. 
O SR. 1.0 -SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro da marinha, remetendo as informa
ções que lhe foram pedidas sobre o requerimento do 1.0·tenente da 

.armada Francisco Duarte da Costa Vida! • ......;.. A quem fez a requisição~ 
Outro do 1.0 ·Secretário da Câmara dos Deputados acompanhando 

as seguintes . 
Emendas· feitas e aprovadas pela Câmara dos Deputados. à proposta 

do poder executivo que fixa as forças de mar para o ano finan· 
ceiro de 1857 a 1858. · 
Acrescente-se no lugar competente: 
"A assembléia geral decreta: 
"Art. 4.0 (aditivo) - O gover(lo fica autorizado desde já: 
"§ 1.0 

- A conceder aos guardas-marinhas a 5.• parte adicional 
do soldo. 

"§ 2.0
- A aumentar as vantagens dos oficiais de apito e náutica. 
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"§ 3.0 
- A rever os artigos de guerra aprovados e mandados· 

executar pelo alvará de 26 de abril de 1800, e a reformar o processo, 
não podendo todavia agravar as penas atualmente estabelecidas, pon
do provisoriamente em execução, e submetendo à final aprovação do 
corpo legislativo na sua· primeira reunião. 

"Art. 5.0 (aditivo) - Fica também autorizado o governo a alterar 
o decreto n.o 739 de 25 de novembro de 1850, e a fixar o número dos 
cirurgiões que forem necessários para o serviço de saúde da arma
da, equiparando os postos aos dos cirurgiões do corpo de saúde do 
exército, de 2.0 tenente para cima. . 

"O art. 4.0 da proposta passa a ser 6.0
• 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 19 de junho de 1856. 
Visconde de Ba~pendi, presidente - Francisco de Paula Cândido, 
1.0 -secretário. - João Wilkens de Mattos, 2.0-secretário. " 

Mais dois ofícios do mesmo 1.0-secretário, acompanhando as 
seguintes proposições: 

"A ·assembléia geral resolve: 
"Art. 1.0 

- Os cirurgiões do corpo de saúde da armada impe
rial têm direito a ser compreendidos como os demais oficiais no 
montepio da marinha, fazendo-se extensivos às suas famílias os mes
mos direit~s que foram conferidos a estes. 

"Art. 2.0 
- Os referidos cirurgiões deverão contribuir para o 

dito montepio desde as épocas em que tiverem sido admitidos ao 
respectivo corpo de saúde, criado por decreto n.o 783 de 24 de abril 
de 1851. · 

"Art. 3.0
. - Os cirurgiões que já tiverem preenchido 25 anos de 

serviço, ou que não quiserem ser compreendidos por lhes faltar pou
co tempo para o complemento dos 25 anos exigidos, não serão con
templados no montepio, e gozarão das disposições anteriormente 
estabelecidas. 

"Art. 4.0 
- Ficam revogadas as disposições em contrário. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 19 de junho de 1856. -
Visconde de Baependi, presidente - Francisco de Paula Cândido, 
1.0 -secretário. - João Wilkens de MaHos, 2.0 -secretário. " 

"A assembléia geral resolve: c.,•;:·,; 
"Art. 1.0 

- O governo mandará admitir. á ~-exàme do 2.0 ano do 
curso farmacêutico o aluno Pedro José de .Aràujo Pamplona Corte 
Real, Jogo que tenha pago a segunda prestação da matrícula d~quele 
ano; e outrossim o mandará admitir à matrfqula.do terceiro, se jus-
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tificar que tem freqüentado as ·respectivas aulas na forma do regu
lamento em vigor. 

"Art. 2.0 
- Ficam revogadas as disposições em contrário. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 19 de junho de 1856. 
\r~aconde de Baependi, presidente. - José Wilkens de MaHos, 2.0

• 

secretário servindo de 1.0 
- Francisco Soares Bernardes de Gouvea, 

3.0 ·secretário servindo de 2.0
• • 

Foram a imprimir, não o estando. 
Um requer.imento do tenente-coronel. Deffino de Souza Lima, 

pedindo o pagamento da .importância das armas que forneceu em. 
1842 ao batalhão das guardas nacionais da ci.dade da Franca. - A 
comissão de fazenda. 

ORDEM. DO DIA 

Foi aprovada a redação · da proposição do Senado que permite 
à santa casa de misericórdia da cit;!2de de Rezende possuir bens de 
raiz até o vafor de 60:000$, a fim de ser remetida a dita proposição 
à Câmara dos Deputados. 

Entrou em 2.• discussão a proposição do Senado autorizando ó 
governo a mandar matricular nas escolas maiores do império os alu
nos que por motivos justificados não tiverem comparecido no prazo 
fixado para as matrículas no presente ano letivo. 

1: apoiada a seguinte emenda: 
"O governo e as faculdades de direito e medicina ficam autoriza

das a admitir à matrícula os alunos que comparecerem até um mês 
depois do prazo legal do encerramento das matrículas, provando 
eles o impedimento que tiveram para comparecer em tempo. -
S. R. - Silveira da Motta." 

O SR. MAROU~S DE OLINDA entende que a emenda proposta 
não satisfaz o fim que se teve em vista com o projeto (apoiados), 
que ela destrói completamente o benefício que se quer fazer aos es
tudantes que, por motivos justificados, não puderam comparecer à 
matrícula no prazo legal marcado pelos estatutos das faculdades. 
Esse prazo acaba regularmente na ocasião da abertura das aulas, 
que é a 15 de março, e portanto as matrículas fecham-se por 12 do 
mês. Neste ano, porém, em conseqüência das circunstâncias extra
ordinárias do país, o governo, por um ato seu, concedeu mais um 
mês para as matrículas, e portanto estenderam-se elas até ao meio de 
abril. 

. .. 
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Ora, dando a emenda apenas mais. um mês além do prazo legal, 
e acabando esse prazo em 15 de março, é evidente que os estudan
tes que este ano, por motivos justificados não puderam matricular
se em tempo ·não poderão aproveitar no mês de junho um favor que 
só lhe teria sido conceéfido até ao meio de abril. 

· 1: preciso pois dar aos estudantes que por motivos justificados 
não puderam matricular-se este ano um prazo que os salve isto é, 
admiti-los à matrícula até um mês, ou quando menos quinze dias, 
depois da publicação. desta resolução. 

Neste sentido manda à mesa a seguinte emenda, que é apoiada: 

. . "Contanto que o número das faltas não exceda dos que faz per
der o ano. - Marquês de Olinda." 

O SR. DANTAS - Sr. presidente, eu prefiro o projeto a ambãs 
as emendas, porque as autorizações que aqui se têm dado para ma
trículas depois de fechadas estas estão de acordo com as que vamos 
conceder neste projeto. O que adiantam pois as emendas? A pri
meira dá faculdade .ao governo para mandar matricular def:Jtro do 
prazo de um mês aqueles estudantes que não se matricularam em 
tempo. Esta emenda não é necessária, porque o governo sempre 
teve essa faculdade. 

O SR~ SILVEIRA DA MOITA- Abuso pode ser, mas faculdade 
não. 

O SR. DANTAS - Demais, acho que esta emenda traz um gran
de inconveniente; o estudante que, já pelos estatutos da faculdade, 
pode dar quarenta faltas justificadas, poderá segundo esta emenda, 
dar mais vinte faltas ou, isto é, pode-se-lhe abonar três meses de 
aula, o que tanto importam 60 dias. Ora, as aulas não ·funcionam 
mais do que seis meses, segue-se que o estudante a quem forem 
abonadas as sessenta faltas não terá mais que três meses de estudo. 

A segunda emenda dá uma faculdade de que o governo tem usa
do sem autorização. O governo, todas as vezes que o estudante não 
se- pode matricular em tempo por motivos justos manda admiti-lo à 
matrícula, uma vez que se não tenham passado mais dias dos que 
os necessários para perder o ano, segundo o estàtuto. Quando, po
rém, o estudante não se acha neste caso e o governo lhe não pode 
conceder a matrícula, efe recorre ao corpo legislativo, e de confor
midade com esta prática está o projeto que veio da Câmara dos Srs. 
Deputados, pelo qual voto. 
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·'Portanto, prefiro o projeto às emendas, e continue o governo no 
direito de tais concessões quando o tempo que se seguir depois de 
fechada a matrícula não exceder às faltas. que o .estudante pode dar 
no ano letivo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - O governo não pode fazer isso. 
O SR. DANTAS- Porque? ~-lhe proibido? . 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- ~-

0 SR~ DANT AS - Pois o estüdànte que mostre que por motivos 
justificados··· ultrapassou o dia do encerramento. da .matrícula> não 
pode matricular-se? quando no caso de se ter matriculado podia dar 
quarenta faltas?· . · . · . · . 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Não pode; o prazo é fatal~ 
O SR. DANTAS- Não há mais .prazo? . 
O SR. SILVEIRA DA MOITA...::.._ Nós estatutos, não~ V. ·Exa. 

foi estudante 'e há de saber disso~. 
O. SR: PRESIDENTE._ Atenção I 
O SR. DANTAS- Não sei; as nossas leis revogam-se. todos os 

dias, mas em todo o caso, como disse; acho que o projeto é preferí-
vel às .emendas, e. portanto votó por ele. · · · .· · ·· 

O SR. SILVEIRA DA MOITA pronunciou um discurso. 
O SR. MAROUt:S DE OLINDA - As _observações do nobre. se

nador pelas Alagoas apenas mostram _que não há nada que não se 
possa· impugnar. O nobre senador argumentou de modo que não sei 
como explicar os seus raciocínios. "O governo, disse o nobre sena
dor, sempre fez essas concessões;" mas quem lhe deu essa facul
dade? Pois hoje é coisa que entre em dúvida que o governo não as 
pode fazer? · 

. O nobre senador por Goiás quer uma medida geral: . mas, senho-
res, a medida geral já a. temos nos estatutos; para que alterá-los? 

~ certo que podem haver cicunstâncias que justifiquem o não 
comparecimento dos estudantes no prazo marcado.: ma~; senhores, 
isto é de todas as leis que marcam prazo. A lei das terras obriga o 
proprietário a fazer suas declarações dentro de certo prazo, ·depois 
do que sofrerá uma multa; e nãa haverá muitas circunstâncias que 
justifiquem a não declaração? A ausência do dono, uma moléstia 
mental e outros muitos casos, podem justificá-la. Se passou o prazo, 
tenham paciência, submetam-se à disposição da lei; é a regra geral. 

(Há um aparte.) 
... 
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Essa faculdade· dada. ao governo ou às congregações não apro
veitará senão aos estudantes que tiverem bons padrinhos. O gover
no ou as congregações não poderão deixar de conceder tais dispen
sas em presença de certos nomes, ao passo que hão de negá-la 
àqueles que não se acharem nas mesmas circunstâncias .. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA ~ O governo está mais próximo 
desse precipfcio. 
· o ~R. MAROU~S DE OLINDA -A lei deve ser igual para todos; 
o estudante que não comparecer a tempo perca a matricula. A des
culpa de que não teve vapor para viagem não é atendível; é porque 
quis esperar pelo último vapor para assistir à festa do parente, etc., 
etc., e o último vapor deixou de sair.no dia em que devia. 

O SR. SILVEIRA MOITA - ~ verdade. 
O SR. MA~OU~S DE OLINDA - O motivo. de moléstia é por

certo muito atendível; mas nós queremos a fraqüência, é preciso 
marcar prazo, e desde que há prazo marcado, cumpre observá-lo. 

Portanto declaro que hei de votar sempre contra concessões 
individuais. Se ·voto pela resolução, é porque contém uma disposi-

. ção geral; houve uma calamidade pública que fez com que ó governo 
prorrogasse o termo da abertura das aulas; isto fala em favor da 
resolução; o mesmo governo já reconheceu a necessidade de pror
rogar o termo das matrículas. ,:. 

Não voto pela emenda do n_obre senador, porque não a julgo no 
caso de ser adotada, à vista das razões que já expus. 

O SR. JOBIM - Sr. presidente. estou disposto a votar contra 
esta resolução, não porque entenda que os estudantes que se acham 
compreendidos nela não merecem toda a· proteção e. favor, atentas 
as circunstâncias em que se acharam, mas porque à vista do que se 
tem passado relativamente às faculdades de direito e de medicina . 
me parece que esta autorização é inteiramente ociosa e desneces
sária. 

O governo entende que tem um poder discricionário indefinlto 
para fazer o que julga conveniente a respeito dos cursos jurídicos e 
das escolas de medicina. Com efeito, há 4 ou 5 anos foi-lhe dada a 
faculdade de reformar estes estabelecimentos, e ele a conserva sem 
que chegue nunca o termo desta autorização, que passou no corpo 
legislativo com restrição do tempo que devia durar. 

Ora, prolongando o governo esta autorização até agora e por 
um tempo indeterminado. levado sem dúvida por motivos louváveis, 
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porque, segundo ouço dizer, quer que a experiência sancione as -re
formas feitas, é certo que não podemos prever quais serão as conse
qüências desta prolongação indefinida,· e é .. mesmo. natural_. que. ac~_n
teça a respeito dos cursos jurídicos e das e.scolas de medicin_a. o que 
já aconteceu com a academia militar; tendo sido. o gover11o autoriza
do para reformá-la, as reformas sucederam~se rapidamentf3 ·L,Jmas às 
outras por· muitos anos, e assim andou ela continuamente de: baixo 
para cima, e de ciina ·para baixo, sem. assentar-se em .coisa·. alguma 
certa. 

e de esperar que com este governo as coisas feitas permane
çam e que se _procure tirar algum fruto da experiência; mas do que 
valerá esta experiência se houver uma mudança de. ministério,- como 
pode acontecer de um momento para outro? Éntão ô que;s,erá destes 
estabelecimentos? Virão •novas idéias,. novas bases, e tudo ficará 
ainda no àr: ·todas as nomeações. feitas, todas. as Jdéi,as adotadas 
por este ministério ficarão, completamente subvertidas . ou em risco 
de o serem. . . . .. . 

Se faço estas observações de passagem é unicamente com o 
fito de mostrar que a resolução de que se trata é inútil. e ociosa; se 
é certo que o governo tem um arbítrio indefinito para . continuar 
a fazer ·destes estabelecimentos o que quiser, que necessidade há 
desta resolução? Nós sabemos que a respeito das· escolas de medi· 
cinà cujos estatutos são nesta parte como os das escolas de direito, 
o governo determinou que os alunos daquela escola que estivessem 
impedidos por causa da· epidemia pudessem matricular-se em qual~ 
quer tempo em que se apresentassem . E se o governo tinha aut~ 
rização para revogar os estatutos da escola de medicina, por que é 
que não poderá revogar tambP.m os . estatuos .dos cursos ·Jurfdicos? 

Estou ·pois resolvido a votar contra a resolução, porque a con
sidero inútil à vista da marcha que as coisas têm tido. Não levo a 
mal o que já se fez à escola de medicina, nem me oporei a que se 
continue a fazer o mesmo aos cursos jurídicos, _porque se são aten
díveis as circunstâncias em que se acharam PS alunos dà escola de 
medicina, julgo que também o são aquelas em que se acharam os 
alunos dos cursos jurídicos. 

O SR. MARQUES DE ABRANTES - Foram também curar? 
O SR. JOBIM - Não puderam partir para a sua escola porque 

seus pais com razão não o consentiram, à vista do estado de con
flagração em que se achava o pafs para onde iam: a estas circuns-
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tânclas imperiosas e extraordinárias deve o governo necessarla· 
mente atender, como atendeu às da eséola de m~dicina, uma vez 
que ele entende ter autorização indefinita para fazer o que julga justo 
e conveniente, sem dependência do corpo legislativo, autorização 
esta que se vai prolongando e ele a conserva até não sei quando. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA pede e obtém a retirada de sua 
emenda. 

Não havendo mais quem peça a palavra, procede-se à votação, e 
aprova-s~ a resolução com a emenda do Sr. marquês de Olinda~ 

Foram aprovadas em 3." discussão, a fim de serem enviadas à 
sanção imperial, as proposições da Câmara dos Deputados: 1.•, au
torizando o governo a conceder· um ano de licença com todos os seus 
vencimentos ao juiz de direito Carlos Antonio de Bulhões Ribeiro; 2.•, 
3." e 4.", aprovando as pensões concedidas à viúva e filhos do chefe 
de polícia da província de S. !Pedro José Vieira Rodrigues de Carva
lho e Silva; à viúva e filhos do Dr. Cypriano Barbosa Betamio; e à 
viúva do vice-presidente da província do Pará Angelo Custódio Cor
rêa. 

Entraram e.m primeira discussão, passaram ·à segunda, e desta 
à terceira, cada uma por sua vez, as proposições da sobredita câma
ra, uma aprovando a primeira condição a que se refere o decreto 
n.0 1.478 de 22 de novembro de 1854, aumentando a subvenção con
cedida à Companhia Pernambucana de navegação a vapor, e- outra 
determinando que as licenças concedidas aos faiscadores dos terre
nos diamantinos serão concedidas nos lugares que não estiverem 
arrendados ou concedidos a companhias. 

Foram aprovadas em 3.• discussão, para serem enviadas à san
ção imperial, as proposições da mesma câmara autorizando o go
verno a conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro a José 
da Costa Ferreira Cardoso, padre José Domingues Nogueira da Silva, 
Bernardo Teixeira Borges, Caetano Evaristo Vieira de Sá, Luiz de 
Freitas Arruda, Joaquim de Castro Silva, José Joaquim Pereira Azu
rara, João Fernandes Valdez, João Cowie, João Detsi, João Ebeling, 
Guilherme Evans, Pedro Guilherme Meyer, Luiz Francisco de Carva
lho, e Joaquim Avellez. 

O SR. PRESIDENTE declarou esgotada a ordem do dia, e deu 
para a da 1.• sessão trabalhos de comissões. 

Levantou-se a sessão à mela hora depois do melo dia. 
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ATA DE 21 DE JI:INHO DE·1856 

Presidência do ·Sr. · Manoel lgnacio Cavalcanti de Lacerda 

As 11 ho.ras da manhã, o Sr: presiderite ocupàndo·'a cadeiracon
vidou aos Srs. senadores presentes para 'trabalharem nas comis
sões, por ser a ordem do dia; e deu para a do seguiiite: 1.• discussão 
da proposição do Senado aprovando. a pensão .concedida à viscondes
sa de· Caravelas, 1.• discussão-da prope!sição da Câmara ·dos Depu
tados aprpvando a pensão concedida às filhas do visconde de Magé, 
.e 1.• discussão da proposta do ··poder executivo e·· emendas .. ·da Câ
mara dos Deputados fixando as forças de mar para o ano financeiro 
de 1857 a 1858. 
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mos feito quanto é humanamente possfvel para extingüir o tráfico? 
Não estamos hoje completamente justificados perante o mundo civi
lizado? Não tem o governo, auxiliado pela nação, conseguido a ex
tinção do tráfico, embora tenha aparecido uma ou outra tentativa, 
que quase sempre hão sido malogradas? Não tem portanto o governo 
inglês motivo, nem ainda pretexto para dirigir ao nosso expressões 
tais quais se encontram na célebre nota de 7 de março deste ano. 
Não precisamos de auxílio· estrangeiro para dar o último golpe no 
tráfico; temos meios· mui suficientes para levarmos ao cabo essa 
grande obra da civilização, da humanidade e da religião. 

Talvez que se eu falar em uma outra ocasião tenha ainda de 
tocar nesta matéria; tratei agora dela mui perfunctoriamente para 
dar as razões porque estou firme· no propósito· de votar pela força 
pedida pelo governo. 

·Enquanto aos meios de realizá-la eu nada direi, porque em uma 
das sessões passadas ocupei-me largamente . desta matéria,. e tive 
a honra de expender perante o Senado as minhas muito humildes 
opiniões sobre ela, opiniões que não podiam ter peso, porque foram 
emitidas por quem, sobre ter apoucados talentos, não é profissional; 
mas enfim, entendi que nessa ocasião devia patentear ao Senado o 
meu pequeno estudo sobre uma questão tantas vezes tratada no 
parlamento, e que até o presente não tem tido uma solução satisfa
tória. 

A razão principal, e direi mesmo única, que me obrigou a pedir 
a palavra foi para protestar contra as autorizações verdadeiramente 
extraordinárias que o governo obteve da Câmara dos Srs. Deputados. 
O Senado sabe qual .é o meu modo de pensar a respeito de tais au
torizações; em todos os tempos as tenho combatido e procurado 
mostrar que, àlém de ofenderem a constituição ·do estado, são su
mamente danosas e prejudiciais ao crédito da assembléia geral. 

O SR. DANTAS - Apoiado. 
O SR. O. MANOEL - Direi mesmo, ou antes ·repetirei o que 

tenho dito por muitas vezes, que me admiro que um ministério com
posto de homens esclarecidos não veja o alcance do seu procedi
mento de pedir todos os anos ao corpo legislativo autorizações sobre 
autorizações, de muitas das quais não têm podido, ou não têm que
rido ·usar. Na presente sessão o ministério, e principalmente o Sr. 
ministro da marinha, pediu e obteve autorizações cjue pasma que lhe 
fossem concedidas pela outra câmara. . 
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O SR. OANTAS dá .. um aparte. ; . ;• .. · · .... ·. :: -~ : . . . .. 
_o SR. O~ MÂNOEL -.Perdoe~m~ o no.bresenado~~-às. aüto~lzações 

todas; por exemplo, as concedidas · àcf :.Sr: ~i' n')inistro .da Jjuerra,;sc~:mtra 
as.·quais· eu.· .. hei.dec.falar •.. ou.pelo,meJ10s .. arfavór;.das~rquals,não,,hel 

·de ·dar. o': meu voto •. _apesar .. da. consideraÇã~.: .. gue.·:.n:u~ · .. r:ne~~ce.\S~)~.E)êa ..• 
e.·doc. desejo ,que- ten"'o ~de :coadjuvá;,~ o.; por:qlle· estóU·,:J>~~~uadido.::,qu.e 
tem .. sido_.;um .. ;excelente ,mlnistro:·:que~;s~·,det:!_v.ela; p~IQ ·.bEt.m:.'da/s,ua 
repar:ti_ção;.e __ que .. se Deus lhe d_er: yida;e. sa!Jde e.:s: ::.EXa.·~:cor~tl~uar 
no ministério,· há de prestar bons sei"'Íiços; digo, tódà~ .. :essas; .. autcr, 
rizações não e~primem tanto como a de· que ·trata ·o § 3~0 do· artigo 

·c._,; .; .. .-··-'····;"'" • ... . • .·,,, ••. ,r- · .... ,·. ·.,"i·_ · ·· ··. •· ... ~ .. ,· ·' ··-· ..- ~··,r ' aditivo;··como'logo··mostràreL · •·.· ····· · · · .... ·· '·''''·,_, .. _, ................ :v·. •• · 

· -.. · Multo ·éfês~iara' dar ao· •sr-~ ministro< da: guerra:'umá"::prova ':êfê :êôn: 
,.: ~, ; ... "' .. ~ .. , .. :-.·-i' ...... -. ~- · ...... -· '4·" _,,._, .. ,_,' ...... _. ·,- .···-.::···'.·: __ ,., '(".:-:,, ''.· ~ .... ·. i•:.<.';\ ,,..:._:,.., -:.·~····:,···· :·.··~ ........ 

fiança/ concedendo'· as autorlzaçoes 'que <S. · Exa•:1
• pede '·para· reformar 

aiguns!:ramos'~'dei serviÇo' dÔ;;SSU "ministerfÓ;:·:mast~não''o''pOSSO'!fazer; 
~·.,.,r-,: .. ,- *•'"' ~.-~·~,-. ·••, .,' ( < ',,_ '.-,~;,.. •,,~• ..,__~:~. oh:~o•'•lo•,~··-· ~-·--, ,'_-1,'•,•;•" '•"'', .r-~r:-·· .. ··l ,1••1 -.:... 

porque ·a • c~msti~uiÇão '·me. proíbe; não ·o devo· fazer; porque"'tais ·.au-
to.rizaçõês : impé)rtam . um 'presente' r funesto;"''ê :; êu ·. não c·quero 'fazêr 
presentes ·funestos a S.<.EXâ·. . . ·: ::.·j;_ ' ;.;,. ·:.:,:····· 

.. ·'óesejo qúe~;s~ Exa. continue nb ministério;·: porqí.Íe :estou per
sUadito quê· têm ::jtffelto alguns: serviÇos· Éniá!de: côntinuar;a fa%ê~los 

. ',.• '•" • 'l '"'• ,•~_r- ,~.,-- ".••_·•r"'./' ,"u'o•t',•'\ •·.•·•·-, ... -,. ,_• ~· •. 

visto como -dá -de· mão a pequenas e miseráveis· intrlgás de· ·reposteiro~ 
e éuJdá com· desvelo da 'repartiÇão' éfue' Jhe.'está ·éonfíadá~: ' 

, ..._.r " •• ~ , ·r , , ' ' • ,. ' ~ .• , ~ ~ . , ' r_ r ' ,. , , 

::Na verdade, a posição do· Sr.· ministro: é·'boa: ·em uma Idade ain-
da não'; avançadâ', chêgou ·.'onde ,se pode' chegar no?pârsi< é'·'portarito 
que lhe' resta·r-ur:na línic8 coisá', 0: arriar 'dâ' glórta· provêiil'ente~ ·dos 
serviÇos~ql.Jeainda: pode prestar· acFpàfs. ·. ,::; : .. · ; '·' ·. :· .. :· .. ·: · "; ~; ~- ·. ·;(.: :~ ·~ 

'oxalá'ciue 0-ministério fosse 'sempre compo~tô_ de 11on1ená qÜe 
se achassem ·ria posiÇão· de clizer: '"Aé~ltel~ este lugar'' únicament'e 
para servl'r. aó 'meu;,pars:· é' aô'monarcâ:;'não:;:tenilo",mals::;;..iidâ~-~a: êirpé-

,,. ,"','"i •,• ~· • ,,•,,, ... "o,\'-.''•H•, _._. ..... ~· ....... , .:• >o, ("'.•-.; ,,·,; ,'eo,,Oo: .. ·-- o,-, ,ó'O, ,".r''~·:···~"'.,,,, ·~H•'>....-0~--· ~ ,,.,-, 

rar. • :·oxalá que· se· verificasse sempre,'O' dito :de··um ,~sáb,o:···-.Oue 
. ~ .l, -·'·· -. ... ~ .. :· ._... --·~ • ' •. ~-··•":'"> .... "'_,·. • ............ , ...... , _,: - .. -~ .... .,~' ....... ~ 

nos. governem· os'pruderites. • E eu ··acrescento:· e· os,'deslnteressados. 
VÔito. às'aútorizaÇõE)s> -~- ' .. :. ·.. '~ • · · ,:r!. . ' :· .,. :~·;,,,,'c.· ··: : ·:: 

SenhÔres~·houvé·tempo em que o··'j;J'overno· nãO· dava' um'·pâssÓ 
sem consultar e. ouvir: os.·representantes .. da nação;:nenhum;pr:eslden-

. te se nomeava sem a audiência ·.de depUtados ;e,sÉmadores·;; então .. : o 
governo era nada, o país oficial era tudo; Mas hoje ·.há perfeita rea
ção; o gov.erno é tudo, e as câmaras o que são, .s,.. presidente? Res
ponda o marquês de Ci.Jstine o ·que ouviu ao falecido Imperador NI
colau, em uma conversa que teve com este a respeito do governo re
presentativo. 
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E, senhores, quando vemos a marcha que vai· seguindo ·a assem· 
bléia geral, quando vemos·que o governo quer fazer tudo pa.ra mostrar 
ao país que as câmaras legislativas são desnecessárias, ·ou que·· pelo 
menos nelas não há homens capazes de fazer as reformas para que 
o · governo pede autorização, qual · deve ser ·o· nosso' procedimeno? 
Reagir decidid!'lmente contra o: governo, ou· antes, contra'··o:-mlnisté
rio, porque V. Exa. sabe muito bem a diferenÇa' que há·· entre: mlnls· 
tério e ·governo no· sentido r~strito da palavra, reagir .para ·reabilitar 
o parlamento. 

Pois a nação não escolhe. não vai buséar para a câmara dos .sr~. 
deputados. e para o .Senado o _que há de mais .notável .no parsi Pois 
as câmaras não. estão. compostas dos homens mais:.emiílentes' pelos 
seus serviços. e. pelo seu. sáber, dos 'hÔmeris ql.le. têm •. oêupad'o. f{aín
da ocupam os primeiros. ·cargos. era· nação? Não. estão .. aqui. 'êx~reí;ien.: 
tes. conselheiros de estado, membros do supremo tribunal de ju~tiÍ;a, 
desembargadores, juízes de direito, advogados. matemáticos. etc., 
etc. ? A mesma agricultura não tem .. aqui hoje . notá~eis·. e respeitá· 
veis representantes? o que nos falta para bem désempenhar.o man-
dato honroso que· rec.ebemos da nação? ·. . · · · · · .··. · · · · · · , . · 

Sr. presidente, haverá, como se tem dito, pregUiça, se é.lfcitó 
usar semelhante palavra no parlamento? Não. Pois não .vemos que 
os que acábam o seu· trabalho no Senado. vão. para ó .. êol1selho de 
estado. onde. estão sempre em ·atividade, dá.ndo luminosos pareceres 
sobre os negócio~ mais importantes do país? Os magistrados. r1ão 
vão continuar a ádministrar justiça? Os outros-funcionários públicos 
não voftam aos seus empregos? E ponléntura mostram tódos,eles pre
guiça? Pois só há preguiça nos quatro meses de sessão? Não,''não ~ 
preguiça; o que .há é desejo da parte. do ministério de fazer .. crer qlle 
com efeito as câmaras legislativas 'não têm amor ao trabalho,. ou não 
têm pessoas habilitadas para oferecerem à discussão. plânos--.de re
formas para as quais só o ministro tem as precisas .habilitaÇões~ . . . . . . . . ' ' - .,, 

Tanto não há preguiça, senhores, que a discussão do voto de gra
ças foi este ano uma 'dàs:-i'nals luminosas que temos tido. Quando 
de um lado se dizia: "Não fa .. emõs ·sobre o voto de graças,. não· diga
mos nada, limitemo-nos a votar pelo projetá com algumas correções." 
levan~avam-se vozes de outro lado: "Não estamos por isso, havemos 
de discutir," e discutiu-se multo bem. E pon.Íêntura essa discussão 
não foi filha de muito estudo, de muito trabalho, de multo preparo? 
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Bem sei que. a maior. parte, .senão _todos :os que·-, tomaram :~parte 
nessa ·discussão. possuem.:.uma ,grande mass~; -de .-_i:onheci~entos:: .e 
nem. ~é possível que,.nesta~.casa::Se:. faça. umaAigura'!brilhante~:com:,;o 
estudo de uma noite:ou, d.e. um-dfá; ·mas-~essa·.discussão,é)uma!prova 
de que nesta:casa_, há ,grandà;:amor:.:ao2trabalho: é~umá ~p'rova::de:!que 
nesta casa'· temo_s-: hômens pa_rac.tu~o; i:poc;fendo-se:; âpiJca~lhe:i:'a!' res~ 
posta· do. gerâl:-:dos :,jesuítas.; ~a~ respeito~, de~~ .sua ·<.ordem;~: dada·· · aÔcrdito · 
de . um . vlajantednglês: ~Geral;~ disse; ó. viajante;·: tenfio. ouvido 'dizer 
maravilhas ··c:fa vossa ordem;•que nela há ,_abalizadôs<màtemátlcos,:?)u;; 
risconsultos i filósofos,; ;teólogos, -oradores~: etc::•. :o ; geral respóndeu· . 
lhe:·· •temos_: h~mens~-pa_ra:. ttid~ •. é·wer:clade;: até;. parà -:o;'martfrloi:~_,:Eu · 
direi; .temos ·no·,Senado .. homens :para.;túdo;-rexceto· para:;o ::martírio .. • 
Parece-me que. nenhum- senador:·· quer~ morrer,- mártii;;:: ::. • .... : S· ::; .··, -~ <;: .:: : -~ .-·. 
· -. _ Dizem·• que ·.não; há.:tempo:~ ··Nego;:.:e;·.riego' .com· o~'-fatoâf,~:sr:. · 

presidente •. já:se0passaramJquase::dols •meses:. de: sessão.::.e • quantas 
vezes' v.: EX:a. -.:nos. têm._dito :~não há ,q~e~dar; parar i ai ordêm';do;·:dia•'•o 
Senado se ocupará ·amanhã com trabalhos de'·comissões:~:~.: E \nestes 
dois· meses· o· qúe ·temos .feito?~ Sei houve~se·, trabalhos ··amportantea •. 
V. ··Exa; não:seria o .primei r!': a da-Jos:para.:a:.ordein~cio:,dia?,:_Ser~bêm 
que v .. EXa;. em certos·:trabalhos ihâ fde:·.oiJvir: a 'opinião~:dos.iSrs ~D mi· 
nlstros; mas em outros não:!édstoLpreciso~ •:E; ":pergunto >~eu;:-:porque 
v. Exa .: I não tem· dado- para ·ordem ~dó-dia. tràfialnós-lfmportantes?' Por
que os não há: Então não é a falta de tempo. ·Pode-se contar. :os: dias 
em. que neste .ano· tem-:havido :sessão>no Senado~-- E:_ quantas. horas 
têm .durado essas·: se;,ssé)es? > _· ~ i; . • . • • •• .- : • . • : ' ~- • : : 

Essa coarctada é tanto: mais .. fraca.; quanto ·é:.verdade:que';hoje 
já não é .moda fazerem-se longos::discursos~ .Em:geral:osilongos.:dis· 
cursos· supõem.- uma cSaúde~robusta.:.vfgorosa. :e ihà"Senado ·poÚcos. são 
os que.podem dizer: que t~ríl:.saúde·-~obLista··e vJgorosa~:~Aiém·:drsso. 
Já não há tanto gosto por esses longos dfscursos •. e a razão.efporque 
são pouco~ apreciados~ o · miniStério .·lança;, :mão destà·: ~espéciie de 
torpor· a que·:tem · reduzi~o as" câm·aras 7para obter delas autorizações 
sem número. e arrogar-se· a' glória de só ele_. ter Jeito benefícios :ao 
país. ·sem se. importar ·com o. descrédito que.·Jança sobre a· ássem
bléia geral. e por. conseqüêncla,sobre: o;governo representativo~ :, 

Ora, Sr. presidente. todos os ministros· têm mais ;OU menos 
obtido autorizações para ·reformas-; nenhum porém for tão longe como 
o Sr. ministro da marinha. ~ digno de notar-se. o procedimento de 
S. Exa. comparado com o do Sr. ministro da guerra. 
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O Sr. ministro da marinha em seu relatório,, que · me causou 
sumo desprazer, porque a pintura que fez do· estado de sua reparti
ção é em geral a mais triste, indica a necessidade de s&rem revistos 
os artigos· de guerra aprovados e mandados executar pelo alvará de 
26 de abril de 1800. Creio que todos concordam com=S. Exa.~ e to
dos concorr~ram de bom grado. para. que aquela legislação se modl· 
fique e·harmonise com as luzes do século· e coin·a nossa fo'rmá de 
governo. Neste me~mo sentido pouco mais ou menos, se . exprimiu 
o Sr. ministro da guerra no. seu ·relatório ... · · · · · . ·' ··. · 

O Sr. ministro da marinha aceitou na Câmara dos Srs; Depu
tados uma autorização a mais ampla que é=·possível .~Lerei as· palá: 
vras do § 3.0 do 1 .0 artigo aditivo, que são as seguintes: •. ·rever. os 
artigos de guerra,:·aprovados e mandados executar pelo alvará· de 
26 de abril de 1800, e ·á reformar ·o processo;~ não podendo ~todavia 
agravar as. penas atualmente ·estabelecidas;·: ponêlo ··provisoriamente 
em execução, e submetendo. à final aprovação do corpo legislativo· na 
sua primeira reunião; " · ·· · , · 

O artigo aditivo foi combatido naquela câmara com argumentos 
os mais sólidos e indestrutíveis por um ilustre deputado pela Bahia, 
e causaram tanta impressão no .ânimo do Sr. ·ministro da ·marinha que 
o obrigou a fazer a seguinte. declaração:. · · 

"O SR. SAYÃO LOBATO- 1:. possível. que .. o governo nem· use 
da autorização. 

"Não. (respondeu o Sr. ministro da marinha), declaro ·que pre
tendo usar da autorização, com a restrição que será sujeito ao corpo 
legislativo na próxima sessão, que nunca . será executado sem que 
o corpo legislativo se reuna e lhe dê a .sua aprovação, e acrescentarei 
que tão certo estará disto que não fiz questão de suprlmlr-&e a pàrte 
em que .dispõe que o regulamento. poderá ser. posto logo .em u• 
cução." .... 

Tal supressão se não. deu, Sr. presidente:. o artigo aditivo pas-
sou e foi remetido ao Senado: a C~mara dos Srs. Deputados levou 
tão longe a sua confiança ao Sr. ministro da marinha (não digo ao 
governo, e não o digo de propósito) que, apesar da declaração de 
S. Exa., foram .inseridas no dito artigo as palavras - pondo provi· 
soriamente em execução. 

·Agora, senhores, notai a prudência e modéstia do Sr. ministro 
da guerra. São duas virtudes mui distintas, princlpafmente em quem 
governa. 
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S. Exa;. como já. disse, mostrou no seu. refatórlo,a- necessidade 
de se reforma'r o nosso sistema d~ pen_alidade; mffitar:;: rnas. no :seu . 
. discurso pro.f~rido __ m:l :outra câmara. na .sessão :de J.7'.:do,,.cor:rente 
mês, .el'l!.:resposta~ a :UJ;Il. ifus.tre ~eputado ,péiacprovíncfá.de,:S.->J~aulo, 
~.sr .. :f~ibE!iro de.Andrada. s •.. Exa -~ expr:irne-se;~da; n:sani:dra,.:seguil'lte: 
.. No.· meu rel.atório cmesmo :EIU · mostr:ei··ai·necessidade: de',):e,'fórin~,da 
legis_l~ção: pe,nál-,do. exérci.to,;.e ·pr:etendo::no:~inter:valo::;da•; sessãocdo 
corpo legislativo, se ainda tiver a honra de ter assento nos icorisàJhos 

. da. coroa,. fazE~ r pr:epar;arc algum trabalho .i a . este r:espeito,;;e na, sessão 
seguinte ·apresentá-lo-e i · ao corpo legislativo para ·ser· discútido:,• · 

.· . O _Sr •. ~J;Ilinistr:o .. da.;güerrà. mostrou todos'·· os defeitos.:âa~ legisla-
ção· penal. militar, :pediu ;e .aceitou ... diversas, ~utorizações;: mas não 
cf:legou ~ao. P.Onto; de, se i incumbir de. fazer um. cóéfigo :e'·.:C:fe',:mandá~lo . 
executar: provisoriamente. o .. Sr., ministro· da,.marfntía procedeí.r, dé ·· 
modocontrár:io .. ·--.;·;·.· · ... . ;, ....... • .:, <·:: .. ·~ ·. ~: .. _·:,;::,-· ., .... : 
, · .. o. Sr,. ministro-da guerra,·-cóm: o préstfgfo -de ;uiri. generaL quê há· 

muitos anos serve rio nosso exército, não. ;pede: nem aceita aut~rf
zação, par:a r reformar: o código_ penal: milltar,;a; pô~; â ·.refôrma::provf~ 
riamente ·em execução; mas promete .de encarregar-se desta: Impor
tante tarefa nojntervalo; da sessão ·e.de apresentar o re'sultado :dcf seu 
trabalho para:serdiscutldo;, . . · : .. >~,:,·· · .·.: :.".· .... 

Mas .o, sr~ miniStro da ··marinha não se .acha·; noYmesmo .caso; 
s. ~a;. como·· já:-: confessou~ .tem .pouca: práticacde: sua -repartição, 
está ainda pisando em.terreno.fdfo com pés de lã; para .me'servfr.da 
expressão do finâdo Sr. marquês de Queluz: e todavia aceita· autori
zação ·para reformar os· artigos de guerra e o:processo; pondo .proviso
riamente em.·execução. , .> . : .. · . . .·, . , .. · >:, .. ·:· . ! :~:: . 

. . . Compreendo , bern ·. que .. um, desses:: grandes. jurisconsultos:1.que 
honram· não;:Só1·seu ·país .como. O•:n1undo; que um::::homem;;apontado 
como~uma ·das·pr:imeiras capacidades: em.'jurfspriJdênCfa·~ pudesse.:fa
zer .um. código penabmifitar, .. O~i qual ·,:fossedogo ~posto :em! execui;ão; 
mas ,._o nobre· ministro· da marinha não: qüererá -por certo~cómparar~ãe 
com úrri Coceo, Cambaceres ~ outros famosos ]urisconsultôs.• de que 
faz menção.:a história,. e que todos.:consideram comó .. autoridades·su
periores;· Aceitar pois, uma tal..·autorfzação; é ter em st demasiada 
confiança. .: · · 

Dir-me-há porém S. · Exa. que já deu sua palavra· ao corpo le
gislativo de que não executará a reforma antes de ser aprovada pe
lo corpo legislativo. Por que então consentiu S. Exa .. que a autoriza
,ção fosse tão ampla? E pode o nobre ministro asseverar o mesmo a 
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respeito do seu sucessor? Ponientura o sucessor de· S. Exa. estará 
obrigado a cumprir essa promessa? 
· Quem sabe se o nobré ministro depois de ter conclufdo . o. seu 

trabalho se retirará do ministério, e o seu sucessor achando o tra
balho pronto, e julgando-o bom, mandará executá-lo à' viSta da auto- . 
rização que lhe dá a lei? Porventura ·está ele' obrigado a cumprir 
a promessa· do seu antecessor? Tem ·e lEI, algum. compromisso: com o 
corpo legislativo? 

E porventura I:Jâ tanta urgência da. reforma de que se trata? 
Vejamos. 

A simples leitura dos artigos de guerra prova evidentemente 
que. eles foram feitos para outras épocas: é talvez (esta questão não 
é para agora) fossem então convenientes e necessários:· mas é cer
to que na forma do governo que nos ràgé, no tempo em que vivemos; 
essa legislação não pode subsistir: e se fosse executada; seria· pro
va de que o Bra~il estava em um atraso só comparável com o de 
alguns povos que nos cercam .. 

Não temos tido até agora um corretivo, e um corretivo legal ao 
rigor, e mesmo aspereza daquela legislação?: 

Senhores, é fato que os nossos cónselhos de guerra se cingem 
à letra das leis penais militares, nem lhes é lfcito ·alterá-las:· mas, 
senhores, o conselho supremo militar não tem o direito de. modifi- · 
car esse rigor, essa aspereza da legislação penal militar? E pergunto; 
o conselho supremo militar tem abusado desse direito . que exerce 
de há muitos anos? 

O conselho supremo militar até aqui não ·tem abusado; nessa 
parte o Sr. ministro da. guerra fez ao conselho supremo militar o 
mesmo elogio que ·lhe fazem todos os homens ·imparciais;· o conse
lho militar tem usado com muita prudência do arbftrio que a lei lhe 
deu, e sem deixar o crime Impune não consente que uma legislação 
imprópria da nossa civilização, e da. forma do governo que nos rege; 
seja aplicada com a restrição,. com o rigor com que a aplicá o conse
lho de guerra. 

Isto não quer dizer, Sr. presidente,· que eu não esteja· conven
cido de que essa legislação não deva ser reformada, mas digo que 
não há tanta urgência como parece mostrar o Sr. ministro da mari- · 
nha quando aceitou a autorização que lhe foi dada pela câmara dos 
*'eputados. . 

Demais, senhores, quando mesmo'não houvesse o corretivo des- · 
sa legislação no arbftrlo concedido ao c~nselho supremo militar, não 
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temos ,ainda um gr:and~ e, inde~etfvel recurso, c_o.,.do _poder modé_rador:? 
f'ois o Sr ... ministro. da guerra e os seus. antec.essor:es. não~têm,Jevado · 
à presença de S. M. o Imperador ,rnuitas petiç_Ões,de,graças _de: mili
tares. que for:ar:n COJ:J~enados pelos ,con_selhos ;:de,_guer~:a·.e.;:suas~ sen~. 
tenças ::.confirmadas. pelo: :conselho: sÚpremo .. mll.itar: •. e,. Sua_ -Magestade 
não tem ·a~endido, muitas. vezes a essas :PetiÇQes,Já~per:doando,já r c~ 
mutand0 as, penas.?.. • .. : . .. · ., .. :· .::·:· .•.• ~.:- .-.~:. :·•~,- . , .·, ··"··· 

l;lef.orme~se a:,Jegislação, penal·. militar,. mas reforme-se. "cor:n va-
gar, e pelos meios _constitucionais. , ... . o >• . .. . .. · ........ ·· ; .. , · ..•. L' 

Eu. disse que,as razões ·produzidas por um Jlustre :deputado.;pela. 
Bahia obrigaram talv~z ao.Sr._ministro-da omar:inha aJazer.;:a;de.clara~ 
ção acima·· mencionada; ~.as:.'ocorre~me que. o.~ discurso ~do :.Sr·. cmini.s~ 
tro da guerra; do .. qual cit~i · há. o pouco::um,: :tr:echo;, f.oi ·: profer:ido;: a;.1?' 
deste, mês.~ e,· o~ que pro_feriu: o ._Sr.:·rninistro .da-:marlnha .foi: dois:.: dias 
depois.~- O :procedimen:to::do Sr.. ministro ,da .. guer:ra devia:::sém.~·diJ~Ida 
fazer: grande. mossa no: ânimo ·dç seu ~colega.-. e·; então não. admira;,que 
aparecesse a declaração do Sr. ministro da mar,i!Jha.:à~ .. qu_e;me,:refer:l~ 
S. Exa. f~z _muito ,bem, :é d,igno de. louvor, por .. ter.• seguido:. •o;·exem
plo.do Sr. min.lstro:da ,guerra, mas seria: ainda :mais, digno.:de{Jou~ 
vor seth1esse pedido,e instado com os,õseu.s amlg~s da:outra câmara 
para, que eliminassem.· do artig~ aditivo. -~s. palavras:. ~ondo: provls~ 
riamente em .. execuçio. ,... .. · .. : . :-: ... · ... :.·· -~ ..•. :.~· 

.. ·.Faça S. Exa. o que prometeu· fazer· o Sr, .minis~ro::da guerra; 
clrcumbe:-se. de. homens. profissionais, como. fazia Martinho_, de. Mello, 
tenha. com• eles. repetidas, conferências; .'prepare as. reformas: .para . . ' - . 
que foi .. autorizado,. e· apr~sente-as .ao·. corpo: legislativo: para ,:serem 
discutidas; com, toda. a: madureza~ . E, .senhor:es,_. p_ara ·, i_sso,,nem, .,pr:e~l
sa de autorização, porque pode, apresentar:: as. reformas, ou . em>pr~7 
posta: do: poder executiyo, ou"-em,projetO.·t:·.7 :·:.::.; ·.~.::-:.·: / ... · ··0; 

Não;falar:el~ Sr .presidente •. das :;outras, autor:lzações;, ___ são ,tão.pe:-
quenas 'em :relação., à. que principalmente·; me ::P.r:opus···:..a~combater, 
que, me limito . .a yotar contra todas; .. e hei de ~.~otar. porque· es:tou .c.~n:
vencfdo de,. que não. ~stá nas faculdad~s da :assembléia.;geral delegar 
o que ·o povo lhe. _delegou. Não .se argumente .com.:os precedentes, 
para mim.de nada servem enquanto.nãofor reformada.a.,constitui
ção. O corpo . legislativo • tem sido . mais que . muito .. complacente, e 
tanto isto é VeJ:dade, Sr. presidente, que na câmara dos srs .. depu
tados .. vozes se têm erguido para combaterem tais autorizações -_por 
contrárias. à constituição, e por Importarem grande descrédito para 
a assembléia geral. Essas vozes são amigas . do . governo, têm-lhe 
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dado ·o seu apoio; . mas notando as tendências do ministério, julga
ram do··seu dever reagir contra elas, e combater e negar o seu voto 
a tantas e tãp extraordinárias autorizações. . 
. Faça também o Senado o que lhe. cumpre: negue o seu voto a 

tais autorizaçõea, e obrigue o ministério ·a arrlplar qarrelra, para·que 
não desapareça o· governo· representativo; nem se verifique ·a· res~ 
peito dele o que disse o Imperador Nicolau ao marquês. de· Custine·. 

Disse, Sr. presld~nte, que o tempo não está para' longos dis
cursos, e eu não tenho saúde nem vigor para fazer o ·que _fiz outrora. 
Poucas vezes hei-de ocupar a tribuna na presente sessão, e a não ser 
a.autorização· que tenho combatido, decerto não falaria hoje; O Sena~ 
do é ainda considerado como um dos baluarte's das 'liberdades p_ú.:. 
blicas, co~o uma das bases sólidas ·do edifício monáqulco-constitu
cional. Não consintamos que outros usurpem as nossas atribuições, 
e sobretudo não pratiquemos fatos pelos quais :·desmereçamos do 
conceito da nação, o façamos com que ela venha a'perder a· fé que 
tem na assembléia geral. O ministério quer reformar- tudo, sem tino; 
sem prudência, e sem coadjuvação das câmaras. Receio que· um . 
tal prurido de reformas nos leve ao abismo, receio que até sê preten
da reformar a religião do Estado, e me parece que o Sr. ministro da 
justiça quer representar no país o papel de Zwingle, Calvino, ou Lute
ro. Quem nos há de valer, há _de ser o Sr. marquês de Olinda, que· 
está bem preparado para combater esses projetos do Sr. ministro. 
da justiça, sobre os quais já foi ouvido o conselho de estado. Deus 
não há de J?ermitir que as idéias daqueles heresiarcas, de·~strauss e 
outros, achem acolhimento na terra de Santa Cruz. ~ O Senado não 
aprovará por certo projetos que contenham doutrina oposta à da re
ligião santa que professamos. 

O SR. WANDERLEY (ministro da marinha) ;._ Sr. presidente~ eu 
esperava que o ilustre senador falasse contra a autorização' que mais 
mereceu ocupar a sua atenção· na. ocasião em que os artigos aditivos 
estivessem em · discussão. Porém já que o honrado senador enten
deu dever desde princípio protestar contra semelhante autorização, e 
aproveitou a ocasião para qualificar o meu ·procedimento, que ao 
nobre senador pareceu antipoda do procedimento do nobre minis
tro da ·guerra, julgo-me na obrigação de dizer algumas palavras. 

Sr. presidente, o honrado senador fez-me o obséquio de ler o 
trecho de um discurso que proferi na câmara dos Srs. deputados; 
daí vê-se: 1.0

, que eu não fazia questão de que esta autorização pas
sasse com a cláusula da execução imediata: 2.0

, que fiz uma .promes-
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sa de que quando mesmo passasse essa autorização; não: a ·poria 
em· execução sem que' fosse. o :trabalho presente· aó- corpoclegfsla.; 
tivo ~ . ·.. ···· ·· · ·· · · 

Onde,. Sr~ presidente; neste :·procedimento .está::a fafta,'de:·:mo-. 
ci~stia,: ou·-a minha- ousadia de sem ós :ccu1heclmentos necessários. 
tentar refor!'llar a. legislação mflftar:::da:.;marfnha? Pelo ··contrário: per
suadià-me::•que. ·.o meu procedimento· era;.~revestfdo· da< maJor ·modás;. 
tia possível; : e quando ines mo; :·Sr. - presidente,, ew: entendesse 'que 
deveria: usar-:.dessa. autorlzação,io. nobre-senador. não;:pode.:supor 
que eu não me cercasse desses auxíiiares; ·· desses homens práti
cos ,que pudessem apresentar um trabalho digno do minlstárlo e 
digno do cor.po .legislativo,. dessês. homens: -~ein .. cujas . Ji:izes. éi, Ilus
tre 'senador· disiie. cóin· toda a·· razão_···.ciúa··um'mlnlstárlõ'.não .. poderia 
passar. · J '. • .··: • • •• • • · • • • • • • : •• • ' .'· : • .:. ~ • • ." : : • • • • • • • 

· Nãé). foi o procedimento" .é:lo.·meu honradô.'colega a· sr~ ·ministro 
da· guer:ra ·que. Jevou:me ·a ··exprlriili~me ·era· .. ·fornia' pór~ que··íi:a~.:exprl
mi.· AntEtriormen1:e já eu havia dito o mes~ci; cd1obre"senadôr'sêm 
dúvida' nãÔ . recorreu aos; meus:: discursos . da'' ·:sE;g·u'nda' : ~iscússãó, pa~ 
ra ver que eu me· tinhà prollun'ciádo': quas~ê :pelás -rT;ésrrias' pâlavras ~··. 
Se. fosse o procedimento:do .meu:·honrado,colega.iqUe tivesse provo
cado o meu; de: modo nenhum me teria :julgado· rebaixado~ pelo con
trário,. teria :nisto ~J!Iuito ·prazer, ·e · .. o· nobre- senador .que: há··· pouco 
falou dar~me~ia, ·como. deu:: razão por: ·eu ter emendado :meus . erros 
pelas lições do nobre ministro da guer.ra; todavia ·nesta ·:ocasião ain
da. não recebi. a lição, que não. rejeito,· nem .nunca. rejeitarei. 

. .. Ora, se . não f:aÇo 'qúêstão ·da exect.iÇão' imediata•' pára;.qi.e :uma 
discussão que não tende senão a tomar tempo? Para. que'eritrar na 
d{scussão ·de princípios das autorizações,. e~; principalmente provar . 
ao 'nobre ;s'enador 'que .. ~a.Jeglsfação' militar da: marinha ,deve•·.ser r&; 
formada?. Acho que seria :tempo: perdido~·· Todavia, ~se· na~ ocasião·: em 
que -este artigo for.: posto· em~discussão··o nobre :senador. desejar que 
eu; lhe dê as :razões pelas quais entendi: que devia .cuidar quanto an
tes. da reforma dos.·· artigos ·:de guerra; não· me: exlmlrel·de ;satisfazer 
os seus desejos. Direi.·porém desde.'já que onóbre·senador. á:o prl· 
melro que reconhece·que·;esta lf!gisfação é· uma··Jeglslação:'má e: bár
bara, que não .pode estar de acordo com os prlncfpios do nosso go
verno; o recurso que ele lembrou como muito apropriado para din'll~ 
nuir o rigor. dessa legislação é a meu ver uma prova da necessidade 
da sua reforma, porqua11to uma legislação· que depende do·· arbftrio 
de um tribunal para modificá-la· é uma legislação lnadmlssfvel •. O 
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mlfltar o direito de alterar as decisões dos conselhos de guerra, de 
mitigar o rigor dessa legislação. E parece-me que nisto se patenteia 
a sabedoria do governo de então; talvez que as circunstâncias exigis:. 
sem uma legislação rigorosa; mas o ·mesmo. governo estabeleceu 
um corretivo, dando ao conselho' supremo militar, de .que era. presi
dente o próprio monarca, o direito de modificar as. sentenças dos 
conselhos. de guerra, e um poder discricionário. a. respeito. da impo-
sição das penas . . . 

. O direito . portanto que tem o conselho supremo militar foi-lhe 
outorgado pelo mesmo poder que fez os .artigos de guerra ain~a ho
je em vigor. E o nobre ministro da marinha admira~se disto?_S.·Exa.,. 
tão lido como é, sabe _perfeitamente as idéias de Blackstone ·a res
peito da vetusta legislação·penal da Inglaterra, que segundcr:alguns 
não honra aquela nação, e segundo outros . é a prova mais· :evidente 
da sabedoria dos seus legisladores. Blackstone, tratando· dessa ma
téria (eu .agora não me lembro bem de suas palavras; porque há . . . 
muito tempo que o não leio; .-mas, recordo-me pouco: mais ou ·me-
nos do conteúdo delas); dizia 'Biackstone ·que desde muito tinha ·car
do em desuso a legislação penal feita. desde o tempo de Alfredo, 
porque ou as penas não eram. impostas pelo júri, ou o· poder re~f as 
modificava e até perdoava. Entretanto a legislação continuava em 
vigor, e apesar disso não sofria a Inocência, nem os crimes eram pu
nidos coni penas tão atrozes e desproporcionadas. 

E o nobre ministro diz-nos espantado: "Quereis que se recorra 
ao poder ·moderador? • · 

E por que foi .ele criado pela constituição? Quantas vezes, Sr. 
presidente, os tribunais condenaram um indivíduo· à ,pena de .morte, 
por exemplo, e condenam-~ por causa das provas evidentes dos au
tos e das circunstâncias de que fora revestido o crime, e·.entretan
to esse condenagão não se verifica, porque o poder moderador cc
mula a pena?. Pois bem, senhores, por que é que a Jel manda que 
nenhuma sentença de morte se execute sem .ulterior. decisão do po
der moderador? Não é por que o poder moderador pode querer mitigar 
o rigor que porventura haja. em uma ou outra condenação, . apesar 
de fundada nas provas dos autos? E porventura não é um verdadei
ro recurso, um recurso constitucional?· E porque· deu a constituição 
ao poder moderador o direito de perdoar ·e comutar as penas? Não 
é para que ele possa exercitar a virtude da.clemência,' a fim de que 
se não realize o dito de um escritor: - não sereis justo se não for-
des clemente? -' 
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Portanto~ Sr. presidente, o recurso· a~ poder mo 
bém serve para. mitigar o rigor da legislação penal, e· 
se deve: admirar o nobre mln.lstro .Que eu::falasse.dele •. · 

· .. Nada· :mais, tenho que dizer:·: i em, ·respeito ao "disc 
. ministro. da •. marinha;t.Já declarei quenão.·me·oponho···à · 
nem ·aos meios de realizá-la; e·;se não fossem:os:.·artigos 
certo~:me · contentarja ·com,·um·· voto slmbóllco,tsem :dizei 
brea proposta,.contra:a quaL.todavia hei de:votar,·.visto.~c· 
ela infração da ·constituição::: Sei. decerto, que:· ela: há :de .p 
2.• discussão, e então poderei dar o meu· voto a favor. de 
e. contra. outros •. ·.J: justamente: o• que há(de:acontecer na .J 
forças.:de :terra;·· .· . ·· •:. r:~:·.·. . .... :: .·.·. · ~:: .: .. · · ·· · 

·· • Indo. à .encer.rar~se a discussão por. nãoLhaver nenhi 
com ·a: palavra,· pediu~a o Sr;: . .Souza,~Franco·.· :. · .. : · · · .. > ·' .. 

··. O.:SR .·, SOUZA:FAANCO~,Na .disposição em·que mE 
taro Senado,eem:que.:estou•também de:dar:todas•as for• 
na proposta· que>ser:discute; 'a<discussão. mão ·pode>senãc 
breve, e. portanto: poucas são as.· palavras. que~.vou ·.dizer. 

·Sou da.opinião~daqueJes:que·entendem..:que .o,nossc 
ter .uma. marinha respeitável e: não. pode 'prescindir de s 
rando para tomar. entre.as nações .• marítimas,aquela.poslc.; 
compete pela sua:Jinportância e pela isuae~posição geográ· 

Mas, senhores, ainda mesmo convencido· de que a fc 
não pode ser negada, eu não posso .votar pela··proposta, ll 
o meu nobre colega e amigo que,·me precedeu:entendo q 
meio que tem o· Senado para não .consentir ·.que .excelê 
constitucionais como essas que se apresentam :nesta p1 
repitam muitas vezes, é. votar :no todo· con~a. ela. mesmo~ 
cussão ~ ·. . . . · ... i ·: .• : '-· ... · .... ::-

. Diga-se embora que.~a. primeira discussão: não é sen 
apreciação da utilidade da matéria; é' :isto (exato. quando .. s 
um projeto que, sendo. bom em si,':tem:.algumas partes .. :q 
e devem .ser melhoradas,· mas· quando .um. projeto qual que• 
idéia que deve ser repelida Ir:- llmlne; esse. projeto não:d~ 
mitido nem na .1.•. discussão. . 

Portanto, senhores, hei de. votar contra a: proposta, pc 
tém ·disposições. anticonstituclonais, disposições· que ·é p1 
pelir à primeira vista e desde logo para que se não repit 
os dias. 

OS SRS; DANTAS E D. MANOEL- Apoiado. 

229 ... 



O SR. SOUZA FRANCO - Senhores, eu podia ainda fazer mul
to de passagem uma observação, e é . que estas leis de forças que 
votamos todos os anos não têm sido executadas. Ainda agora mes;. 
mo se vê de um mapa apresentado pelo nobre ministro de:marlnha 
"que há 3. 350 praças embarcadas em navios armados, além de seten
ta e tantas. (me parece) embarcadas em ·navios desarmados. Temos 
portanto que em circunstâncias- ordinárias~ como creio que são as 
atuais, o ministro respectivo excedeu a -autorização que tlnha.~embar
cando e conservando embarcadas mais praças do que aquelas que a 
lei concedeu. 

A lei autorizou o. embarque de 3.000 praças .em tempos ordiná
rios, e de 5 .,ooo em tempos extraordinários. E estamos nós porven
tura. em tempos ordinários. ou em · tempos extraordinários? Ainda 
quando se diga que as circunstâncias. se não foram ·extraordinárias, 
safram um pouco· das ordinárias, essas circunstâriclâs~ eStão· hoje 
passadas, e o nobre ministro da marinha- não está---autorizado para 
conservar mais de -3~400 praças a bordo dos· navios nacionais, por
que a lei só autoriza. 3. 000 praças em circunstâncias, ordinárias-~ · A 
admitirem-se estes abusos; a continuarem as "coisas desta maneira, 
então é melhor dizer que o ministério fica autorizado para faz~r o 
que julgar conveniente, para fazer o que quiser, porque de fato é 
Isso o que ele tem feito, não se tendo Importado com a lei da fixação 
de forças. 

Senhores, não entrarei de propósito nesta questão de · autoriza
ções concedidas. ao governo; ela tem um lugar especial, e reservan
do-me para então só dlrei"por agora algumas palavras. 

Pode-se ·admitir porventura que continuem a repetir-se esses es
tilos de estarem as câmaras concedendo todos os dias ao governo au
torizações para ele fazer leis e regulamentos, e em matéria tão Im
portante como é um código penal? (Apoiados.) 

Senhores, o resultado deste procedimento é desacreditar o cor
po legislativo, .o resultado é ainda, como já. o disse o meu honrado 
colega, fazer crer que o governo que tem. hoje grande Influência so
bre as câmaras, é que as Impele e as forças a.estas autorizações,.que 
o minist~rio as quer para governar a seu arbftrlo, comprometendo por 
este modo essa entidade polftica chamada governo: porque o públi
co fica acreditando que ele quer governar por si e sem dependência 
das câmaras. · · · 

Ainda um outro inconveniente vai fazendo sentir todos os dias 
por estes estilos de o governo fazer tudo, de pedfr,~autorfzações até . ·-_ ·:: 

~ ..... 
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para legislar,- e é que· tudo se. espera do governo. E como não- está 
na .sua. alçada fazer todos os .bens que a nação- exige, como grande 
parte depende do concurso de outros_ ramos do~. poder .legislativo,- o 
resultado. é que. o_. governo :se desacredita, de .dia·. em .dia :pela suposi
ção de, que não faz ·quando .lhe. cabe fazer,. e.: nós, que,:;.t~mos-itodo. • o 
interesse~em-,que o governo, tenha a fprça pr:ecisa par:a~bcem:-admlnls
trar o. paí.s_,,_ha~emos de. ver com ,sentlmente»:._queé:essa, força val-:se 
perdendo _ éf_~tos os .d~as. e se: inabilitando o: governo_ para Jazer a feli
cidade do.povo. .. . · .·. · ... ,, ·. . .. ·.·· .... · - . ·. . . . . 

Senhores, nós outros .. mandatári'os ~dá nação' não temos O· di~éi
to' de det'egar. poderes. que' 'nos. foram concedidos~pâra C:oncór~êt:rnos 
para·a fâtüra das· ·leis: não temos- direito para::Cieiegâções .. {:j'ei-iús~·da 

- .• ·•• .- -- ·'"J • -"'"'.··~· ..... - _.,. ..- ,.,. ....... ~ .. ·-· -· ., •••• ._ -·····"' 1 •---~-~···~· .• _ .... ,.·•~-.r ·· 
maneira por que. se tem feito;.visto que, emborá,tenhamos.até cer-
- •····- -' ·.- ... 1.•,"'.·,.:,._ .'~ .... - ... •• , __ ...... , .. ;_, .. -~--··;••-.,-~ ··--'~.: •. ,....~ .. • ~ ........... ._ ... ~_ ..... ··. __ ..•. -.,.) 

to ponto. atribuições Indeterminadas •. é .fimltadg .. ,o modo por:;.que,_as 
devemos •. exerce'r. porque <não' ''i)õde'mos .. 'concorrer. para "a Jãfurà ~dê 
- ......... ····-· --~·-·. '·- ., .•.•.. ·.) -.,1-~-.J·. ·. ; .. ~-- . · .. ~-·····- ... · , __ -: .. ·' -·~-· oJ'i-J.~'· -'~-- ~-..-~-~---··· 

leis· senão em câmaras reunidas, senão com -certo· níimero. _de .. dis-
___ , .............. ~ .: ......... "- •.. -· •. .;, .... ,.~ ,;..,.;.v_;~--_,:._:-.-..... :; ... ~.· .... ·..;.·" •.. · .... ,: .. · .. \ .... , 

cussões, ~senão. com a ma"'eira prescrita; e .tudo .. lsto;àlnda ._que qui-
séssemos .•. 'não ·poderíamos 'del~gar ao 'goveirio; · IÔgb ''essas 'delega
ções_ ~xced~n.! .nos~os_' poderes, ·sãd cónt,:árlaS:· ~. ·côf1~títuJ,Çã~ ·~ó)m
pério~_:e_~~ta.,~o p~rigp q(J~ ~ãc(podem iief,'S.Cf.initldas~: Não'en:tr(no 
desenvolvimento destas proposições,· e findarei· repetindo· o que · dis
se a princípio: 'que estes estilos'desacreditam o·''gôverno:ern 'dano do 
país, que .préC:isa' de 'um governo''âcreditá'do~;para' "pod~r riiarchar: na 

" • •, ; : ,' :, ,•, ' : - • ~- < ', 0 '',, ' ·~. I' ' ' :~ ''•,' A " 

senda de prosperidade que lhe é mlsteroe·a que tem direito de-ser 
. - ' •, . ' ' . '. . . ' •. '.., . - ' . •·. . . . ' . ' . ,....... . 

dirigido. . . . · . · · · . : · · 
·senhores~ . pareéeu-111e. qúe o · nobre minístrô dá 'rnarinha ;decla

rou há pouco que' não tinha aceitado a autorização ná :câmara dos 
Srs~ 'deputàdos; pàreceu~me que···alà deslste::(lif cláúsula":de: pôr ern 
• '··· ,,,.. .• · ... .... • .... -- ·- • r'•""''" • ..... ·-·.,-.'· ...... ~~ .. r~.·;.,·.-:·_.,. .•• 

execução a· reforma antes da· •aprovação do ·• corpo •legislativo:- Se 'essa 
opinião do nobré 'ministro 'i{ão 1 ifdà''hóie~:·s.:-EX8!''devlà 'tàrifeltô' 'eàfÔr· 
ços para que ela··fossé'ádotadá· na câmara·Cios'depüfados: e<se"erri· · 
pregou. esses.tesfórços, à ~conseqüência. é . qlnf' foi derrótadó~. sendo
lhe Imposta .·uma· autorizaÇão que -ele entendia• não . dever' aceitar, 
porque é anticonstitucional a·•perlgosa~. · · · · ·· 

O SR. DANTAS - Mas lhe agrada~ , 
O SR. SOUZA FRANCO- Não diga ormeu nobre colega que 

lhe agrada, porque não pode agradar a um ministro da coroa uma 
autorização que tende a tirar a força ao governo; dá~the conio que 
força por um lado, mas tira-lhe o crédito, Isto é,., tira-lhe o prestfglo, 
sem o qual nenhum governo se pode manter. 
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Mas disse S. Exa.: "Aceitando a autorização, não aceitei o poaer 
de executar a reforma." Então não lhe deram,· nem terá coisa que 
valha e mereça ser aceita. Sr. ministro da marinha, reduzida a auto
rização ao ponto em que creio que Irá ser proposta, 'isto é, :tirada a 
cláusula - pondo provisoriamente em execução e submetendo afinal 
ao corpo legislativo - não fica senão uma proposta ordinária que o 
nobre ministro pode fazer quando quiser sem necessidade "da· autO:. 
rização; que ·pode ser feita por qualquer memb.ro dcf ·senado ou ·da 
câmara dos deputados, e a autorização é inútil. (Apoiados.) 

Ou a autorização seria tal qual está para pÔr em execuÇão a refor
ma penal. ou reduzida a simples 'preparo de trabalho, não a precisa 
o nobre · ministro, que· está· autorizado para apresentar às' propostas 
que entender, assim como ·O está qualquer dos membrôs da:àssem
bléia geral (apÓfados), e âté qualquer cidadão as pode oferecer, .e 
serão aceitas se ó ·merecerem. Não voto p'ófs por emenda nenhuma, 
porque voto redondamente .contra a âútroizaÇão. ~ · · · 

Mas, senhorés. não. é só esta. autorização. à qu~ demorÍst~a. a 
pressa e afogadilho com que se aceitam autorizações desta natureza. 
que aliás deviam'ser melhor examinàdas dêsde que forain propostas. 
para saírem, senão perfeitas, ao menos até certo ponto. ein rejeitá
las para ser derrotado assim por seus amfgo·s: não devia, consentir 
que se lhe fizesse essa doce violência de aceitar autorização .. qúe 
S. Exa. supôs que não devera aceitar. · · · · 

Lerei uma das que se trata: "O governo fiéa autorizado a conce
der aos guardas-marinhas a s.• parte adicional ,do soldo." Senhores, 
era tão simples dizer: "Fica concedida aos guardas-marinhas a 5.• 
parte adicional do soldo." Ou é razoável este. aumento de vencimen
to, e devia passar definitivamente na câmara. sein agu"ardar a 'opinião 
do nobre ministro. em seu gabinete: ou não.é razoável .. E! não.se,-devia 
conceder a autorização. A medida devia passar como efetiva e não co
mo autorização. o aumento de vantagens dos oficiais c:le riáutre:a e de 
apito talvez precise de algum exame mais, e a autorização é_. neste 
caso tolerável: mas quanto aos guardas-marinhas, a. medida é tão 
simples que o nobre ministro podia apresentá-la e fazer com que 
fosse adotada definitivamente. 

Portanto todas essas autorizações ou são .-:anticonstitucionafs, 
ou não podem passar: ou são ·em si tão mat::~.Qncebidas que eu, 
estando disposto a votar por todas as forças, co~·O.}afinal hei de votar, 
não podendo contudo sancionar com o meu voto! autorização desta 
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natureza, não votarei em-1.• discussão por:·umá·;fer qüe está com-
prometida com os acessórios tão· inadmlssfvefs. : · " > ''···· · · 

· Farei ainda uma observação; :·é ver-se conió podfa s:· EXS~·:aceitar 
a. autorização . para pôr •. em'. execução . e ; sujeitar '·ao c': corpo o legis.latlvó 
na ·.sua i·prfmeira reunião '/'estas -·medidas~ ::.quandó,.·talveZ-' alridawnãô 
haviam nem trabalhos 'di~postos~- Mas esta·''ílãó;•é,:-â ·p·rlncfpàf~razãó 
que tenho. s.·Exa.pintou ~no· seU·relatórfo~â'::suá repartiÇão, ~princi
palmente no que· toca·.·· a:: arsenais,· errF Um-;:~stado• desgraÇado; :reref 
as próprias palavras -'de~S. Exa., para'fazer sentlr·que'·por••certo· o 
arsenal'de marinha dá ·c()rte· achâ~se -em;:estadó qiie 'exlge.do'rióbre 
ministro·' sériôs; ·aturados e· mui pr'ontó~Pc(iféfâé:ros: '' . · · : •.: <: ·. 

·: , .. Nos: arsenais •do ' .. Estado· os: produtos: manufatúrados : são>serii
pre·mals· c~ros que os •das~ofiC:Inas•-partlculares;:·só·•i:f mão::cte:óbra 
equivale ao triplo;' quádruplõ•e décuplo''da:'rnatéria~prfrTia~ () que~ não 
se: explica ··senão ·pela· falta·· de .. fl~icalfzàÇão·; nê{ êmpregó~ do• ·tempo: 
na•qualidade d·e operârios,:pessoal superior- às 'necessidades, ·e: ÍT1es:.: 
·mo abusos; que:!sãO o ·acompanhamento como''qüe'obrigàdo' de todas 
as grandes' administrações~"· ·· ·· · · · · : .. : -~:· ·. · · · ·· ·· '· 
·· : E S. EXa. :acha radicados:•estes vfcios/'que ainda drz··no ·relat6: 
rio: .. Por mais severos e ·.vlgi Jantes· ··qlie 'sejam • •os ·chefeS sUperiores 
sempre lhes- há de ser diffcil'fiscalizar'·o•êrnprego doterripo•e das 
matérias-primas :nas-' diferentes ··oficinas::•: • Não' idesanfrnõu~-pórérrf s: 
Exa.; e ··ainda · continuou·· dizendo:··,, .. Na ·reorganização Cfõs·.:·arsenais 
que terá· de seguir-se à das: lridendêncfas, procurará o 'governo:_ re
mediar . este. e outros inconvenientes~·~:: • -Há:: pois ,:aihdâ; ·· além·: dos 
citados, outros inconvenientes,: isto é; abusos e vfcios, 'e'todos ·ares 
tem o s; ministro da marinha de remediar.'··- · • · ·· •· · · • ··' ; •_.···. •• ~ · · : 

·S. Exa~ -tem: pois'.· em :; mão•' esses i:trabalhÕs: -Imensos, trabalho~ 
de· Hé'rcules;·poderá•·:aar~conta •deles ·~deritro·~'dÉf'úrrf.:ario? Felfcito:ia 
s: EXa~~~·pela ·franqueza com··que''êxpõe"'·:assrm co:-eStada de >repa-rti
ções importantes- que estão~ a' seU: cargo/ porque é: ·a' prlmefra"qLialf~ 
da de ·do ministrô · quEf. quer .·entrar' em:~ reforma· das · chapas :-&· a:: sua 
descrição exata é· a :primeira' base da cUra •que se lhe tem' de Jazer: 
s. Exà~ prestou grande senrlço em· descôfirlr·:á fundo'-e:.fazer públi
co o ·estado:dessas· repartições~ Acredito que está disposto a' me
lhorá-las; mas-poderá' fazê-lo~ dentro de ·um a·no? Todas essas refor;. 
mas ·que tem'· de fazer . não · ocuparão· multo tempo? Não tem de 
estar atento S. Exa., que é o fiscal de todos os· chefes dessas re
partições;. para o que nelas .se passa, a fim de não deixar que o 
tempo se perca e os materiais se estraguem? 
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São. obras muito .Importantes., e se acaso S. ·Exa. pudesse .reali~ 
zá-las. dentro d~ um .. ano,. teria, feito.,servlço ... co~slderável;. e. como 
esto~:~ . disp~sto a concorrer com todos, os, rt:~êios . â ·meu aléarice; para 
que S. Exa. possa conseguir esse d.,sidàratum, ·não· quero dar.-lhe 
trabalhos, que. o vã.o .cÍistralr .da fis.calizaÇão~. pÔis:.do exâme~necéssá~ 
rio para se ,con~eg~i~;aqu~.(~~ ,f.ins impoi-tan.tes~;~:.··•;:::::.·•> :··· ~ ,- .-.;·.;, :: 
·.. .Eu pois não daria . autorização :até,rpor--este· ;princfpio:•,de que 

não estamos em tempo. de dá~ la, e. ,QUe: em -~~gar. :.d~ -autorizaÇão .. para 
fazer esse tràbalho -do código, penal da ma~i.nha ·é; melhor, .que:· ele 
se .prepare para ser presente--na seguinte:reu'nião'·dãs~.câmar:as •• ,~ .. ''"'; 

Senhores, é. um• fato.-q~e e:ntre nós. salta, aos' .olho~i daqueles 
que . examinam . os • negócÍÔs: da . marin.ha, :-que.: gasta-se::,muito;. mais 
di nhei~o dÓ . que apar.ece.n:J' :rês'uitados~ ::À :ê compara~ão:~,da :. nossa .. nui-: 
rinha com as . marinhas . estrangeiras ,não:nsó:r,.mostra: =ümà · despesa 
mais consideráv~l·: a: r.e~peito : .. da-:nossa .. em ir:elação ao:,todo.;.éfa:,nossa 
receita, COmO- tambélll ~mostra QU,e gaSt~m,c:UÜTIUito.~mais' COm, pes.soal 
e material muito menõr, qu.e o. de -outras:: naçõ.es. :S.:.:Exa~· járfixou um 
dos pontos por ·onde. se escoam os dinhé.fr:os :Públicos, qué .. •são as 
repartições. oncle se édistr;ibui. o material;·,_deixemos .. S; Exa.·~;acabar 
a sua .. tarefa de regular;. essas, adml.riistraçãd .• como .. :elé.':.promete;.:,e. 
não vamos dar-lhe autorizações .C:tue:não; poderri ser. satisfeitas,:por. · 
falta de tempo e pelos. motivos,: expostos,. •. e.· qüé , nãojiodEm1os:;:dár 
porque . estão fora• da;~·nossa.alç~da. p~rql.le ~endém. a :Ciesacre~itar 
o governo e .o sist~rt:~a· que:.nos rege.e:da minl:la .. p~arte::não.·hei,.de 
contribuir de forma· .nenhuma para que .o(: nosso país <.acabe. por_ es~ 
morecer, por não contàr- com as .vantagens do. sistema.·m~nárquico
constitucional. Voto. portarito.-,con~ra a proposta. : · ·: . .', .. : .·:. . •. 

O SR. WANDERLEY ·(ministro da .marinha).:::~ Sr., presidente;· é 
. ' . ' ' .. . . . ' ' . 

algum. tanto extra~rdinário, qiJe os nobres~sel:ladores;. ,cqnquan:to ;não 
neguem ao governo.os,meios pedidos. narpr_oppsta, ,todavfa,·declarem 
que· vo.tam -«?Ontra toda ela. em :·1-~_.discussão.:.V- Exa~:~o~preende 
mu_ito b.eni que is.to não é•,mais do .que. (pe~mita~s~ine a: expresão) 
um pretexto. para .votar. contra toda a proposta •. , · ·S , ''·:,· ·· , 

O SR. SOUZA FRANC0~'7"":'. Não. preclsamos>.de pretextos. .-:: ": 
o SR. ryllf\IISTRO. 'DA···M~.ÁINHA -:-.-. J:.para ·desculparem-se. pe

rante a opinião pública, porque um .senador não pode, sem . causa 
muito forte, ·votar contra uma . proposta qu.e·.: concede ,·ao governo 
meios que são julgados indispensáveis pel~~ constituição.· · 

Na 1.• discussão das leis não se trata sÊmão da utilidade geral; . .. ··. .~~ .· . 
tanto que a câmara dos deputados as proposti!s do governo . deixam 
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de,, ter 1.• .discussão,- porque- consldera-:-se • já a' iniciativa, de um; dos . 
-·--· ·. ·- ., -·. ·····~··-~ ___ ._.,. ... , .•.••.•.• · •.• _, .• ,. .... ,.. ,.,.;,,-~···•1 .......... ,. •. ,. ___ , __ ··-----~----"'L4~- -~-- ·-··.' 

poder~s ~~'!l~.:ui'J:I.l:l,,Pro~a. da,.pt1115f~~~-~~~;:;m~~i~~.~;~.··. ""'::r .:: . .:o}~;,:;,-.-:. :: •. ,; . 
. .. Q .. SR •. D. MANOEL:-""77. No, Senado não acontece .. asslm •. t c•, . , ;:: ., .•. 

, \,,.- : 1, ,·, · '"'' •,> ·' '• '• o.• \' •-'' ~.-· '•.V '•~ ', . .,, ._. • o Ó ,I_\, ·~•,' ... ,....,,.., ····•· •,J', ._ "' • •·•:: • ,_.._ • 4J~ ~~~--- • '-'.'!"" ... "' ,t">··~~C .._...- ... ~ .... 

. . . ;:.,; 9 ~~.~,._~.I "'JS;rfl.<?.i, '2~ .M~f.U~!i~;.~ .. ~e..:;!'!9.:;,S~.I)~,~~:;~: ~~~" ,~,~P!J!I~ã~. 
não versa. sobre a. utilidade, da .·.maioria; •se ,nada: mals1 é do-t:que:;uma 

' . . , ·, . , . -, . ·•'' "•' ~ ' .. " I ·:. '•·· .• '·•• --- .::,. • . -• .-~ ..... :-- ., .. ,.,~ J.;., .. _..- .............. ~~'),, . ._,, .. ..., ····1f' ,-·~, .,._.,.._,_ • 

dj_~C?Y~~~~:: ~~ "g!o~~t :~~ºJb.~,.m ~~.C:!~O;;,q~~.:J~.~!~,o ~.rl~~.J~e,p~g~,1~~mltlr . 
13'"~-~~~~,~,s~,~o.~a:c·~~~~:•.~_;PI:~J)~~~~,r.~~ó!SJ,!'.Y,~-~~e"~~~.·~~~~:!.~l~~~!':'!~tia~l~;:; 
posi_ções não ;é .combatida .pe~os.,honrados. -senadores,, a," impugnação 

--~~ -.:,·,•,"-,'"'.-.'.' ~ '-"'. ,,_,,·.-.;.,,·:.J)., ~ .. ~-.... •• ~lo.f.!'-•.:·~,,J.J,.;;;-"',.•Y:,,f,l,_,~--.~~.•'"'"/•->,.'"'"'.: ,-·-:·' • ..... ,'.• -~;_-'.,.~;_ .. , ·~· ... ,;~.j,•''7l''c::;; :~~·'' ,,,•~j. 

versa,.unlcamente, sobr:e, os<,artigos .• aditivos, que,,.a .. câmara, dos,· Sr-s., 
~--~··',.,,,,_,.,, -•,: .. ~-,..~·· ... · .. ~.""--~-"··-·.'l·-.~-... ,~,. ~-· ~-.'<.'•·:-· .. ,.• !, .• ,,; ,-~-·-··"~- ..,L·:,,"<\.i"·<.':,-~·-.,.!•t•-··,·'.,, :..,; .... ,..,;,, •. ....,. :•:· .• •·· - .. ,: ...... __ ·,~ 

deputados houve, por,.bem, aprovar;~,qlial..deve.,ser o .melo. de rejeitar-
·_,., )o .. _ .. ~. • ;•!• ;,- '·<,1,", .... "(,•'• ,.;.,.;•·-••''• '•,< <,-( ... ··-' .,. •• · ....... ~·; .. ,.'•,\''• .. "\ ... ',.; ....... t.~ '·lo•,·" ·,)o.<-•J,,>,','~ .. .-:::~~~-~· ..,., . • ~·t:,:;,i• AI ,-.)~,;1 ~t, > '•·•/o.J.~ ·••:":f 

se aquilo. que não, se .julga,,.conveniente,,e.,.apro\(ar-se.~o, quer se,;julga 
··-.c• • ..· •.... ',...... ........... ,.,.,...,~-····-•,,.-.._-,,.~,.·,,· .. IJ.., .. _ •• ,,,.~-.'·',r•·+<;,•t "i•l"'. ,,.,~.) ......... -·""'• ~· · • 

c~nv~nf~~te~:~~~P.~o~~r.·~:~r:ir~pg~ta·~:e.~:1~~-;dlá..cuS:~~~·\8,.~e~~PE!.r.~r::~~> Pt:tla . 
~~g~~~-~.·~ ~~:~ej~i~á71~.;:.~.~:J.!!'~!~~~.EP~#rü~ ,~:~~~-~:~~·~~:::dp~:::~~~;:~~d~~~:t~~~s; ·. 
en!~.11~~1J. é~~ye!ir~td•c•.c:mar::J.~~:t;t1Jm,a3 o,uJ toutra .. E!I:r_l~~~~:,; ~.a~~.;~.e;; P.a~t:tc,~. . . 
pr.ópf-io:;dà ·,.prudência,' dós·;;;nobres;sêriador.es::~~:Mas~, enfim 1 estão .:;no .. 
s'e.u ,.dJrei~o .• ; :_', ·;-:> .~:J: .~· tls.:;ê;é::; ··-:·:~:: j ··.~;:;~ .. · ';,~ ·~h:;,~;-;~?;~~ ~;:;::·~ :~;>~;:;·~·., ~; : ·:,;~ :· . . 
• ::: . _,~o:~:nobr:e -:se'f!ador ;que0.~cába: ··deJ,fa!a•\~cnss~:i.q~e;:o::m'~!str,oJLda,. 

marinhaj :tlnha;,·,transgr:,edido:', a.;leiJ::de; !fixação:: de :forçaii conservando 
em ;~serviÇo :imaiÓr_~ núrnero'~ ;de;) praÇas\:doc.quezà~uel'ê ~parà' 'que·; estávâ 

' .. '·'" . . ... , .. ~·,•··· " ..... ~. ·:": ··. '·'. ' . :., ... ' ' .: .·.··:···. ' ·"~ ... ; . . :., .. ;," .. •, ·;.'· : . . · ~,·:·: 
autor,izado.;~ S. c:iExa;, ; para5· provar:·;:esta · :asserção~ recorreu~~ ,&o;; mapa· . 

.. ·. '·"• ····>:"'•.• ·.· -." '• ·,·, .<··· ·":'···\ ~.·--~." ''\•·.:· .. -.·: ~.'" ''·<·:··· ...... ~~·· ':.·.· .. ~.". 

junto~;aoitmeu...:relatórlo; i .mas.;,, permlta~mf:t iobsér:Var:.Jhe~ienganou:.:se, 
não.:examinC:>u-bem:: asdnformaçõesi:;que: :estão.?juntasJao,~relatórlo;pse 

.~ •• -. ·~ ..... ··. ' '."' !"'· .. ..,. <'"''·"""~ .·•.'"""'"·~ . .. 

recorr:esse., ~à. :·lei i: de ::fixaçãotrdé>·.força~:.;:vé'rla ~·que: obgoverno:..:estava 
autorizado, :para· ier,; em .~élrcunstârtclas~i orâinádás:Jtrês;mUSpraças:.?.de .. 
pret, ·e-.que':o:mapa:.fàz?menÇãoá1ãõ:·s&:das~praÇastde~preti;c~J11o;:daa· 
diferentes :classes:: .da :)armada~r:conipréndê,:•os; 'bflêlals};âo · éorpoí dá 
armada, ··os ··de fazenda/ 'etc~;;•por-·consegüinte;dorige)·:de:i'que1:0:"!ml
nistr:o .i_ da imâ~iriha ·.tenha · exc~ldo .. j o: n.:imero :;;de ;;praças: marcado na 
lei,: pelo. contrárlo;:ldescontand~sei,essás,::ou!ras)praÇas.lver-sH q~e 
há:duzentas: e~:.tantas :praças 1 ':!?enosr:que,;:o ;fixado, :conseguintemente: 
a. censura-do•· nobre· ·senador.:-nao· .. procede ··, .... , •.. ·c· ·• "., ... ,.r ",. ... ,. """' .,. ', ............ ," · , .~. ..:.. - :~ . .;. ,: .:.:·.~:· .... ..:.~.t.,.·,, . ..,;.•· .... ,~o..·~ •. .;.;,~~~·r::•.•·\,· .•. ~-····,: .. ··-···~..-, ~·-~.· 

, _ _,·:·A· r.espeitocdadlxação;:::de),força; ... crelo:;que;cnada:-:mals;::dlsse cO 
nobre:senador:;·. Passou.;porémdncldentemente ;a:. tratar :do r. estado dos··. 
arsenais~; Creio:: que::-esta•·dlscussão .·ét.mals .•própria.; do:::orçamento;) e· 

1-0 ·me·--reser.vo . - r•• ·.·,, ,. ' .•.... ., ,· ...... '. · ...... .. para·essa :ocas a . . • . •....•. '·'··=., .•. ·. ... .:: ... , .... ···-· . :.,.... ....... . . 
i.O·· nobre senado~:·tratowdgualmente::. de . ..:certos~::trabalhos .. que· 

estão a cargo da repa~lção:da.;marlnha; .. edisse que,.·à::vlstar·dessés· 
trabalhos, .não. é. possfvel .quer::O·:.·mfnlstro 'dê .. :conta. dO'' que·: lhe. é 
cometido pela. emenda que o Ilustre senador: reprova~ Sr •. presidente, 
se o nobre senador julga que. ·o ministro da marinha' não pode levar 
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a efeito qualquer reforma para que ·pede · aútorizàÇão,' ~em di:ívid~ 
que não deve dar seu voto, porque a primeira bâse:;para·~a :conceS
são de tais autorizações é a confiança":de ·'qüe·: âqÚEile·:·a qÚen1 ·-se 
concedem é apto :ou está habilitado' pará 'levá~íàs<a· ·afeito~ =sobre 
este ponto nada tenhci q·ue dizer~ · · '' '· ·· · · :·: "'.:: :. : : .:· ' / .. !::' 

.·· Tornou ·. o' ii ustre s·enad()r .. a tratar: dos . p'êri gos·~: dessí:u{' :àútoriz~';. 
ções, Sr~ ·presidente', ·a· questão · me'·parêc'é•!'nãó' ser:prispria: da 'ôêâs'iãó~ 

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

e uma vez que concordo e' nunca' me opus·~formalmente' à idéia'~·de 
', , •. •• . ··' • • -···-· .... c,·,_. r, ·"':" . ·'·.·•" .. ; ~, ~ ... ,, -.,..,,.._,. __ ··-·· ... "' .. _ .. ,...., .. , 

que o trabalho fosse sujeito previamente à'·aprovação·do corph' le-
gislativo, para qué ocupar o tempc)!écom<umã<'qi.iestão dê .n·~râ0te~ 
ria, que não tem aplicaÇão prática'na'ocasião? ~''":<"'~:-:::\:~···: .. ·.·. ',· . :· ,, 

Quanto às outras ·aútorizaÇões 'qi:ui{'vêm ·;r;():' mesmo proJetô':aê . 
fixação de força. não são· de· importânciâ;~·áJgumà;!::apen~s•':merece~ 
rão a censura do nobre senador ·pof'dar::'se:.Jhê':::êomo~:·autorizaÇãoc'ô 
que deveria ser-lhe> imposto· como ·obrigação:.,,.. Mas';,neste :ponto<riãó 
existe senão uma fórmula de que tem usado o· corpo leglslativo .. :em 
muitas circunstâncias;· Se .. o ·nobre. senador~ recorrer:. às :·coleÇõês de 
leis; virá em muitas esta fórmula obrigatória;: o: governo.,pàderárman.:. 
dar· admitir a exame .este ou.aquele:estudante;: O'governo···P.odc;trá 
mandar ·admitir .ao quadro do exército este: ou: aquéle. oficial;c.·o'.Jgo:.. 
verno fica autorizado pará Isto· ou para aquilo outró;··..;..;..'e·~·entretantó 
o governo executa :essas-leis,: não c como: .autorização' de':·que :.possa· 
usar ou deixar de usar, e sim ·como úma:,obrlgaçâo,'lmposta;·:·é: ape~· 
nas uma fórmula .. Considero pois Isso que :o :ilustre senador~ chama 
autorização. quanto aos·: gaurdas-mai-inhas ·como" umac· obrigação: quer 
dizer que eles têm direito à quinta >parte ·adicional; ·e ·riem· de outra 
maneira se poderia entender. . ·: ··. . .. · . . .. . < '·' 

Quanto aos oficiais de náutica e apito, aí. sim, é: que· a·.: autoriza~ 
ção não pode. ser obrigatória:senão•'no:··aumento; ·níasê··o quautúrri 
do aumento há de ser segundo for.resolvldo:pelo':governo;•:e··a·razão · 
é fácil; trata-se das vantagens de erribârcado;:·não:se'tratá··do··aumen~ 
to de soldo propriamente tal, e então ·não.<há Inconveniente àlgtim 
em que, como já aconteceu a>respeito do •.aumento de::; comedor! as; 
fique o governo autorizado para. avaliar::o: que::se ·deverá: conceder: 

O que se reconhece no artigo é que é insuflciente.:a :paga que 
têm esses oficiais, de que se .lhes deve aum~htar as vantagens de 
embarque~ Não sei o que haja aqui de· extr~!)rdlnárlo que nos Iniba 
de votar esta autorização senão o espírito ·áe reação. que vai apa-
recendo contra as autorizações. -

O SR. PIMENTA BUENO - Ilegalidade. : Ó~ 
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·· · O SR .. MINISTRO~DAMARINHA ~.:Per.doe~me·,N; Exa.,mãó·sconsi
der:o~: i legal ::,que~ o·. corpo degisla~i:vo >possa: ;dei egar..:;; aó~rgoverno;·;;. se. ' 
deiE;lgaçãg:se: pode chamar· a.facu~dadá,de. f.azer:::,regulamentos;J:que.: 
tenharn.;:car:áter::: legi~latÍ\fO; .;~ão1.\consideto: .i legakó; que :~sei:,temí.feito .• 
até; :~.oje ":em :.nosso:.::país ~e·· qúe:;também se·; observa\ em:::outros,:pafses 
constitucionais . .',· ··· , .·~ :· ... _ : _._: -~ ·_ : . "'-': ..... --~'-~ .... c .. ·~'""'·,$ .. __ ........ ~:·; .. ~·~·~-~ ··n ..... !~~~·:;,; ... ·~~::.:~ti r~··\.i'"---"'~; ,..,.:-~ ·":'·· 

-· . '. ...• ~-~ "' ·····'·· -: ,.•-~ •. .:~··~""",...',,.;;~-:l:~-~J~"''?..:.• .• :;-:;"':: .. -.~ .•.• , ···,• •:.,.-''-'.*<--~\.,.:-., -~..:~_f, ... t'Jo-oÕ":~~ 

•:;.: :~; Ouanto::!~à:;finportância< das:,i.autorlzações;;: isto:~."sim ;;; quarfdó:>~ elas' 
forerrr de~natureza;:tal<;quei:o.· corpo!:" I egisfâtiVO' 'entendâ::Vqúe"'i há ~perigo·· 
em~:,concedê-las;:~está·~'no· seu. fdireito:,:negandó~as7·•·nãd:t p'ori:'ser .. :'isso . 
inconstitucional ;~;mas;; por mão:1ser.::convêniente~:~ :;)['~::é-· ':::J.t·;.,::-:;,;c. r·:: .. , '':.' 
··' : ''· .• O o SR:~'PI M ENT A'~'BU ENO: ;,;::;::>·~''i:f'qui:tstãÓ'·:pri riclpaf~.:: · .;.: ·· ·~ •:,. · . : ;, '· 
:~. : ·~o'SR;~~MiNI$TRO~b~ 1·M.ARINHA~~~~·;·Párêc~zm~·rmu.Íto :prejudiCial·: 
que • todos'; os"'Ciiãs? ·etsfeJâniosu ,;o'ri'déPêm' cdiividâ "''ônséntlaot~ que·: Clave 
te·r·~a ·-co.nstitüii;ãôfêf'ã'2taxar~éle4~inét,nstituêlon·als:!fôaôs;~'SJS1:cis·iliratl-·::· .. 
cadé;s • êm~cóHseqílê'nciârae-:-àutorízaÇÕes'1ê:lcr:cdrpo =rêgiifâtivo:Z: ;-:, ~ :o.';-: 
,.,·.,~"';( .- ··-~ -~'f·""; .. ~o..;• .. -1 ""Pj:n .. :;:;•i'·';.-~••fl! .. '!' ',">;-!r;'l.:"'!,:~f·.rl~'!''\;t'!('A.1 •!!.f'"'"'n I' w;,;:; . .ao"l,,ll'.,:-_.:•:oJ'":; .f~t•;t~·-·f ·,r~)::~!"''"'',ê.~~--0:"'~·-~ tO:·~-.-;.._ 
~" 'Mas' se·· é·· questao,·fundamental;' bem· vem: os nobres ·senadores 

"' • · : ·: ---~ ,,..." : .;...;,;. · .., !'(:~" ':ji""; ..• , ... !" .. \'.-.:~·:·~"·' ;'-I"..:: 'I"~··,_· ;;;;,:··~ '";;-=~V"!, .1(.(~"'~•:1·';·~ · · ,...!(". t'"'."' r• '·.-r:;. · .. ~ -._:".,- •- , .. :~~..- ":·.;;-o•. '.+oio~1-•'· ~~ ~ ~ ;;:.':' • ·r~ "" .' ·~ !'':, ... ~:J,. ~ •. 1 ._., 

que· nao .. é ·esta·: a· ocaslao'·própria;·' E"' nem"'tenho.::esta' opiniao··por ·ser 
minis·t:~õ; ·;HãCi,i.·se'nllorés,'ísem'pre-"êiitêndi:;i:iú'é'1o0ccirpci"re9rslá'tiV'à0.p6de 
· ····r; h,-:;·,-,_ ;-·<;;....· """ -·''"'1·~,~- .. ~1-1"' ~ :"·-.: "":'"~:•~,.~ , r::. _ ;"'--~~~· ... <"~ ;-•:-,"";·~··i;"l~ -: .• fi'·' "'' i'·\"~··("~ ~P .. :~ ~ ' ._.-;; · · 'l ~;·._..:::..~··:. ~., -~ ! J , ... ;~ --: -~-- · .,.. ··~ 

dar .. essas··autor•zaçoes·;:reservando~me sempre o~:d•reito, se~a r~for-
·=··-· :· . · ..-...,; "":!f"" .•. , ;,;.[ .. ,; r l/· ~·•,:'• ... te"·~- T~ ,,,;:.• -~:•,f:'· .-._.-:~ <-..'•':.. ~f-!'·•~1:! ~-r.,., o_-,• .. ~;~.:·~·· ;:.- ·".;;~~ 't",; -; .. _ ;~ ;;::; >;<"- • ,._, ;:;l'.t":' ~ -~,-; .. ~~,.·~.-··~-"'·'-~i·.' 

ma. nao•fosse feJta"como·'eu 'entenêfi~·a'que'·devJa 'ser·felta;·de-·rejeJtá-
1
· .. '- .-~; ~ ~i~ 1'-•. •;: :. 1 ;r-:>,d~ • ,. '_.,.)-. <!"ir"!,...~.,, ,, '"" .,. ' •-.. .,'~o'<· 1"',- --, ·;'.-i.(',• ~.;.,;~ ; }• l-'~"~:· • ,1'."•-r ~- {-:•w:., .,: ·i•• ':o t:'.!· ;"- ~~ .~)/'' •J ·:-'' • .,'o."; •·:: -·~, , •· :• ' ·:·:~._:-~ .... : •.:,. a' ·ou··emen á- a·-'·"', ..... ····· ...... , -···· ,.· · ..... · ··· ···<· .. · ..... ··" ··· · · ...... C··-·., .... · - .·- .• ~ ... ·• • ····".c'· '· ·., · · 

Por; ora: é 'ó\ ... uê '~ÚI o:::ê:onveriiente::d~,~~~:.•i ·. <<'~:o::::: · ,._ ~ :( .. -, .,, 
·-.·-·:~:~~:i-':·) _t.'! ~- ·--~:;.- :-~ .•• ;'··\·~·~;~» :::fl:_·-o·- .. -.~;··,~~ · ~-.... tr: • ·-.--~ ~-~· ~.:~ /.-.:;-:~::~.)_··~-~,-· .:·': ·;-"':~L: r-:: _t:::.··:.i'~ ,; ·::":~·~:: ·~.:~·.: ;:"-· ::· :·--~-;-~ :·~:1-::·~~, :::.:..:_~ : :. ... ···: 

... · ...... O..~.Sf.l .. SOUZA. F,RAf\J.CO:.~ .~are.ée:me ... que_ a,. expressão ... ;::-:7'. pr&:. 
t~xtô''·: ... · ·.~:"~~::: ~e.~~;-(pab)~â'; ;pd~qti~~'.P?~éf~ri:J.:·nos.sás ~~~z.a:ês~ -n'ão:·'ia·r· 
torC;a~·'au·'.ne·srr.o: serem··fãltas:'de··aplicaÇão'i::í5·órém,:'.senêio~·ã.:exl5rés~ .. 
são de 'nossas cdri~icÇões·:Jnão'· 'pode'm '~'ser' 'nun~câ. 'pretêXtos~·~; . --' ... ' '"' 

· ... 0, S,.·R·:.;D··· .. ·.:'MA···· ,.N·O.,EL :_A· . :~. ·d' ·""······ .. k;'~> ~ '~·~~.~·'·'· .:"_:· ' ... , .:.· ... ··~:· ~--, 
- ~-- .. . ., .. - ._.,., .. •··. . .. . .. · ··1·.:,. '· P~•.a .o ... ;,.,. .... ~ .-t"~··J·:-.:-·'"~~·-·· -·: .. ; ·-.·~ ~ ·- · ... ····~--··- .. ·,.: .·.-,-- -~ .. 
o.,t.~ "·•';: ,'~,"/: .. , .. 1.,,,,,~/;;,.J.,••.I•t-ot"""_';~·:·~.o'.;,,J .. ,·,-,~·'-.,'i~,'•!"":'<,.l'..••'; .' '•.• .. '"....-•,,...,.~.C~" .. '"'' .. ·l,,.• > ..... _._ • .,..>"),..1 >,!,.,. . .._,,,,, ... :.,· 

..... · , .. ,.--O,.SJ;I.::,MINISTRO .DA MARINI;JA.dá,.um apar:te~·,''···,. ,.,. _,..,'~·"r: -.' :~: , 
·,..,_ • .. _ _._,~-···} ... -~_, ... ·.-~- ..... ~ __ .... ~--'-""t _ .... _., .... ..-·:~·--·~·' .... , ... ~ .. · .............. , .... ~.-~ .. ·- .. -,. .. • :\, .. . ,- ............... .l.lio-),~ --·;-~~··""-·~·-'-·~.~:.:.r ........ ' 

,- ·, ;,•:·;· 9:-i~.R·:~;sp~yz~-: fB~NCQ,;.~::J:\cei~o~a;)lO~.;se~ti_dozm~n,os.:;ofens!vo .· .. 
que;: p,os.~a ter.;.ce.,:~indaJ ;as~,i~ .:.Pa.r:a ,tentr.~r:i na::;,que.stão:.e.tvotar4.contra · .. · 
a·· pr,op_~s.ta,,não,~, sã():r pr~,ciso~~,prete>eto~;:, pe,is:;{S_obrarr:-;LaSj;~azõ_es,:,; e •· 
principal mente. ,a. da,: i nconstltucionalidade ·c:fas,-;auto,rizaÇ,ões;,que,:(c.on~ ' 
ténl. ·~É: p~r'f.e~tu~a .~ão: ac.aba,_ S .. J~xa.:,d~, .,dlze,r;;:que; estaSy:recusaS;SãO 
efeito; ,de:. r~açãoJ, R.~ação_.contra autor.izaç_9es :/Pa~:a.Jegislar::co~cedf:- ·• 
das ao poder executivo, contra as disposições da consti~uição;::rea
ção. cor~t~a :o .. abuso que se .. tem .feito ·destas .. m~smas .autÔrizações: 
e S. EXa., que.cpr:~sente. a, reação, ,que :a .. sente·.:e :Se: vê: .envolto~neste 
círculo de P,Cipilio, não sei como .ainda pôde admitir. as autorizações 
de que tratamos. ·· · .. 

.. ' 
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·,Talvez nos enganemos; mas não •bus·cam()s pretextos; e:·s: Exa~ 
que, aceitando as. autorizações ··legisladoras. na câmara· dos. depu;. 
tadois, as dispensas ·no Senado, enganar-se-la então;· ou· agora.·· que~ 
como acabou .de declarar, não pediu ,nem tem.dúvida;·erit•.abandónar 
a concessão que lhe fizeram os.•amigos;;,contando.~que:-talvez 'faziam 
ao governo um magnífico presente .. · ·· · .. .: '" ;:,~· :;.;~,:;~,;·;:; .. H~::: 

Senhores, a autorização ·.é; principalmente ;:para.·Jazer :oum.::código 
penal da marinha ~:para. pô-lo:.em.:.execução•·.;sujeitando-o·.depols;·ao 
corpo legislativo; porém quando· e :de_.que· módo?:,Será-a.~aprovação 
por meio de votação·_ simbólica ·de .sim .. ou .,:não; :por;; um: exame :·.em 
globo, ou sem exam_e.:.,ou.;tendo.;pr,e_cedido:--exame,·,minucioso·da ma-· 
téria toda? No primeiro .. caso te"ríamos .qué. quem•· fazia ~a::lei :era'.O 

, ,.," ,. , , ~· _ 
0 

,' • '"' ~ , • ,. ! , ,, .•''>, •, , ,, •, .... , ~ .. - I "' ~-· , • 0 , )' \ , 8 •. ~ •,r 

governo,. e que a .nossa .aprovação. era uma .simples. fórmula. . .. , · · ·. . , 
. Porém· tomemos 'a::.segunda .. ·h-ipÓtese.-~ Quem: nãc): . .vê:··qÜe~.(; .exà

me. minucioso :dos :artigos. de :áto.:jã ;aprovado, peÍo.:gove~JÍo;:e~ postÕ 
em execução Jaria nàscer.· umà 'iuta· entre: o: corpo;,ÍegislativÓ, ~:·o go~ 
verno, e que . reprovadÔ O . atO OU~ part~': da~Lsuas:~disposiÇÕes;:flcaria 
o governo em 'posição muito secundáriâ'.'por·'_sê :ter"íntr,cnnetidó,:e'm 
atribuições que Jhe:··não pertiméerri; e:: nas:. quais ''teria "Cià; ced"ef.)a 

, , , '•.• ., 1 .. • ,,; _ _. ,_--, :~·_.- ... : •.• -;;/ •..• '• •·• ,, ·~•••!:.~o•\' ,,, .. '· I.,< ·' ••'''•• 

poder aliás igual em .suas. respecti~as atribuições?·· Ejs; .. mais, u.m 
c ' __ -_ ·•·• --··· :,.;· :· .. -',c_, • 4-··'· .. ./. \_.i·• ;.,.;-, .......... -·-~·-, ........ ,..,, j ~ ...... . 

perigo destas concessões irregulares, que. se· forem. continuadas hão 
de trazer embaraços futuros. . • · · ··· . . . · • ' · · ' . · . '· - ·· · 

• -~ "':" I ( _ • • ~- :-:· --_. • _ ·,- • j ~. ··, .. • • _ , -•• -." -, ·_·... :.--, r ·· ··":. .. , ..-·; ... : 
!:, pois, ·com· motivo justificado_ que s: Exa ... deslste :do.:presente 

que .lhe fizeram·.· os amigos;' devia, :·porém, tê~! o ··.feitó: nâ -'câmara 
da iniciativa, e não conse"nticfo .qt.Íe ele fosse aprovado 'na 'câmEíra 

. dos deputados para o réj'eitár no sênad()': . - ;·· ,;-·: . :· . . .. .. 
O SR. D~ MANOEi· ~ Apoiado. • :. . .. ' · ' -.. ~ ·. . _ .. •· ·.. -~ -~ . ~~·· . . . 
O SR. SOUZA FRANCO - Ná: prinu:Hra discússão: não ·se dis

cute senão a utilidade da matéria, :ênsse' s~ EXa.;·:·e- poisi: não: SE{i>ode 
deixar de:. aprovar a· proposta. ·A 'conseqüência· 'seria~~que·::iuii·prlmeira 
discussão não há votação· (apoiados);: e ·que lldô ·ô·:projeto devhf'pâs~ 
sar··à segunda ·discussão. Como;-porém,'há .. discussão''e·votação; é 
há ·o direito de aprovar, 'deve •tambem· haver· o 'de ·reprovar···o ··projeto 
mesmo na primeira votação, e: podémõs;fazê~Jo sem precisar pretex~ 
tos, porque vêm anexa à proposta emendas visivelmente éoritra a 
constituição. . ·. ·· · · · · 

- A proposta do governo não é mais ho]'Et;;aquela que foi apresen
tada na câmara dos Srs. deputados, poré'ijÍ7;'já em·endada, tendo as 
adições sido aceitas pelo poder · proponerit~~elo órgão do Sr. mi
nistro da marinha; e a esta proposta assim ~formulada é que não 
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posso:,~ prestar~ o., meu: voto; .. embora : esteja-rdisposto' :para vótar:rpor 
toda• E a· força ::naval r o :góverno peâiú;-.;:.assim comotlpelos~:.:mêfos, -precP 
sos ·para a· repàrtiçãó·:.da-:màrinha:;rporém·:na:tesperariça que as'Jcous·a·s\ 
não:: continuem ·no·., estado; lainentávelrrqúe .s:~Exà~ descrev$útEn·onseu: 
relatório.·,.., ;·.w · .. ·; ,> •• , ,,>."···~··· "" , ..•. ;·d<'•· P'O'"' <'-·h-,·:'VI"'',·"";.,~;.,,... ffi< od .,(... t~·risf. . __., ~ ......... ··-- .- """ .~ ....... ,.,.,_..,. •- ,.,.,, ....... a.., ............. ~ ... ~' -~ o..;.""'J ..... ol":õ ... •"""J: • vLJ _...... , 

' i ' -··. ' '/ '. ' .. 

• é·. ;~ ::S::~·Exa •. •diz:• ~:Perde~se::o::tempo~cestragam;:.set:os :::materiais~ o:!pes.:: 
soai. ;é•:péssimo,·~os .::éhefesc<não,;.:podemefiscalizar;;;;devidamentekrf.!)~ 
Se~hores,.~se> :o;. estadooda:, repartição~da~Jmarinha;·é. es'te,Bmuito')des
graçadawai~a :tnossa:r.marinHa;-;muitoctem::que·tfazêr o nobre ministro·; 
para afi::.estabeleceraas~ cousas.~e dar.;;lhes tardem: para. poderoinipri;; 
mi~dhe l Ury'l<POIJCO)doicrédftô:. de:; que;.c~recEiiaquelá'Prii;partiÇão: ,porquê· 
repartição . desacr.ed itada;f:minlstr.o~também..: desacreditadoc.comonaeu; 

. ".• .. · , ·._' ·~,..'o. . .-· ·· .. •··;-.·,,~.1,.- _ :·~·---·•.::"···.- i"···<-•·,· _l~ c,-_,~--.·..,.:,,, _'' .... ,. ·-.·~ 

Chefe .. · "'"· ·· -~~ _. ;' _;-.'~ .. :~ -·"':'\, •' ~~--~'E:.-:··,~~~ ;~i:':" -~~-~1- ··· -~,~~-- ~:...t-j-·;-:,:...:r~··::.;-l ·····J ~..: . .-,~_,:.:: .... 11·<~-rtt4;.-..,.:..~-.·-!~u";.·.i;·~j...:;.:if3 
. ~· ..... · .... ~ • ..J_ -7 ••·''""'.: ..._.,,~~-- .... ·'-;!'-"'··'..:.'- . ._. ..... - ....,. .... ~ ... "~'·'~~1·, ,(:., ·'·~· <:-.--~... ~"'~'~ ..... r ..... "-"'- . 

. ~·.l·~:o:.sa~rMr~'~r~e::r:>.A·~~~~~"''.~:4·'~;:f:'()r. i~~,o~:~::T,~.I,~or.:c~~~ir,',~ar?.~\ 
maf COmO está .. -. . , :. ·~ ... ·. ;--·"" ---~·-·~/·>:::-~\c.r.~.r.:;16!)~.~, oOU?:/:t:iZ:!"!';l"t. 1't~'L~ 

"·.-:~ O'SR :s· O· uz' ~+,,:.F·R· .A· ·Nc• ·o,-.i.: N'ã··· :, ; .. :: :~.'-'-~ ,•;;· -:·;. ' · -··.:i·" .. . :.,·~::.c:·_,,~,.-,, ·.--, .. ;. 
'-·_.. .· ."':· .- 1"'\,~- : .• . . o .. · ... - ............ ,, - - ~- .. --..... . ..... - "1 -.. ...... ... . . 

•:·;· ':"''' ,.l,•·e,"'•-<>····~··; J,: -~·~···.--·-.·;-••-; , :· ,·_.-· ·- ::·.:• -~··;,. ·::·,··" ... ,.:.~ ~· .. ~_:..," •'• 
-.: ::::':0.~ SR;.; MINISTROoDA ~MARINHAr:~· Nao;to 'ministro· hátde··,.,ficar) 
desacreditado' :quâ~do 'fala''·a·· verdade~·'::- .. ··;;;.... ': iL:f~·:if6i.n:'._,';;fr:::·~:::et{'i; ·;ji"t 

o sFi: soúz.A- FRANco:.;~,./Não;1 o: 11obre.fmli1istrô .não'Hicã de
sacreditado·~:quando zfala:. i a::: verdàde;~!'?O ·descréditOS~ que nentãoJ'recaf 
sobre·;;seús:·iaiitecessoresSénreiliediável:~pàra1 ~S~Í'~.8siÇcrerorni'ã'r·,as 
coi.Í~as ;.:'e' ;.qÚal'ltoÍ'anteS~"!Se ~ porérn~id> ínióífizer;"ié.~sôtire' ts. ~Exa~u quê' 
virá a recair o principal descr~dito;_ porque, tendo reconhecido a· 
gravidade do mal e o feito p(ibfiêo>t;··crélxara continuar. E é para·que 
não o: aconteça-,:·e:.tenha:; S; Exa. ::todo o-tempo. à .. sua. disposlção, .. que 
não convém·: incumbit:-lhe: :O: ,trabalho: de-:gue"t~atam. ãs ·autort'UÇÕes, 
ainda mesmo quando -a constituição:as:toler~sse.· .; " . : ... ~.:.··- . -

. - . .. . . ·'• ,, ... , .. ,., .... "' .,_, .,, ·-· .. ·~ ~ ' ..... ~ ··~·4'--'-

··.Senhores,.. findarei com~ mais_. duas :palayras~. ,Nunca yi relatórios 
como os• deste ano,. que mais,.;ponham: em".,iiiJvídã.~:.todós'~ciu'antos 

'. ·' . . . ' " •. ~ -1_,_~·' -·-· --~, ··-~.._-)• --- .... -•. t .. l -~· .... ·~ -.~ •. ~ •• --.,i.J".'•~>. ,,. ~J···-~··..a: 

princípios· estão .fixados -.na-. nossa legislação.~ Todas .... as .. , repartições . . · · "'- ·• · ·'"'-~_. .• ~ .. .. ..,..1.,.,..,; :.,.. ~--C'-1,..,_,.~.~::.~: ....... ç,.,.,; .. ol· . .: ... 

precisam ser reformados, e quando se dizia como censura a alguns 
"vós sois reformistas, sois.;,p_oi~ P~.rt~9~:.. anárquico," não se . tinha 
previsto que ·seriam os Srs. ministros de hoje os. que viriam animar 
o espfritÓ reformista ãinc:fa o mais exagerado; própondo (em'iseus 
relatórios à reformá éle qwise todos :os estabelecimentos·: de suas 
repartições: · · · - - ·. · 

· O SR. D.MANOEL - Apoiado. 
O SR; SOUZA FRANCO - Não posso· deixar de notar com. todo 

o meu respeito ao nobre ministro da guerra que se S. Exa; .. quando 
entrou para o ministério, e reconhecendo que multo· mal la a sua 
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repartição quanto à distribuição do. pessoal, que.-·alterou Jmediata
ménte, pelo. que mereceu os encômios de todos:·aqueles:.que· sabem 
apreciar o seu zelo,, agora. no seu relatório ;propõe.; reformas ;a. todas· 
as repartições. da guerra, demonstr,ando: asslm,:eque ·nada::: se::. tem.· 
feito de bom, principalmente nos·. últimos anos,: e·: que· os oitentaLe 
.tantos mil: .contos ~que. se :tem::;.gasto·.nOS;)Sete::anos' mafS.\pr6Xfi1108, 
somente ,'com a.· repartição .da.· guerra, ::o temtsldo ·;em :pura .·perda::~:.; .. 

· ·Conte S.:Exa. como meu vo~o~~e co~roivóto•de.:todosos amigos; 
do· país; conte o Sr •. minlstro.:darmarinha:·com,,êle.:também; .. · .. mas~ 
pedimos-lhe que venham ,·essas> reformas ·i.Jm·,·:,poüco.i::mais·•· me~ .. 
ditadas_, mais . estudadas; e:conforme as· circunstâncias· cdo tpars:·:::qüe' · 
sejam . propostas ·mesmo· um pouco mais 1 pausadamente.:, ;:- · :: ·' ;. >; .'·'· .:; ,,, •. · 

Estas reformas aos Jtlontes ·e. de afogadllho~parâ· quê'.o. corpo 
· legislativo as não. medite, e sejam cometidas~ ao :governo~ ·não-:: podem> 
dar resultados satisfatórios. . . · ,.; :. ·. ··-: .· .. : ::· ~·:·:;~;,·:~;,·,~ :'''-.''' • .. 

Voto pois contra o projeto como: está;c.e,·hei;.·de~ votar: na?2~~: d~s;,;>· 
cussão ·pela parte ;relativa à· concessão~:da; força·,:quEi Julgo :-:necessá- · 
ria à marinha nacional. .:. .. . ... :~ .. v··J : . ,:• ;;>· ... ·, ... ' ~ .... 

O: SR; O. MANOEL...;..o.. Apoiado;· muito.bem~· -· .. ·.':.>•:: .:··:.: ·:.:;; 
Verificando-se· não. haver casa,,ficou ·adiada; a :discussão;·· : .: ;:.- .... 
O SR .. PRESIDENTE deu para • ordem do• dia; a continoà~ão/da 

discussão adiada; e levantou.a sessão à:1 hora.e 25 minutos da tarde;;; 
i,.,' 

! "-· ''' . _ 

_ :.. '' .·; 
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.F:·.·:· ... ...... '. • ... • .•••• t'"i>f:•'1· .·.:·.· •• ·.·_ ••. :-.~_.t·;·j ...... ·.• ..... _ .... ,·.· ... ~-.·,·.'.··; .. · .. ' . . · .. ·.,·.:·, •. ,:, ,;,t• ' • t-"'~'..- r)~ • .._,l ,.,; ,, .... ----~-· ., .•;.:,.• 

·-· ..... •. 

.. _ .. _;·~· ,... < ,..-.. .. r; · • .. .- ....... .,.,-_.~ .. , •·.' . 

. .·· . " : ' ·-· ' .. ·• .... :.~. -.:1 .~ .. t.~··. · ... "<· ......... ,, .... 1. •. ·., ... ~.---·- .-~ ~-· .••..•. · 

· : SESSAO EM 25. DE::JUNHO;..;DE~ '185&'·· ~·-· "·· "'>"~ .''':.:•.::; 
. ; ~·:. ·; --:..::.;:~_~" --~-:-·:·.~ ~>·,;.; .\'. :: ·-~ .. ~~{;·::;~;;;~~-~: ~ ... ;;.~ t:'· ~"-;-, 1,~ ~:~:h . ·::;.~~~:-:-·.:.~ :_ •.) .t:. ·;..:j ~~~:;tt! ~::'íi';, ...... ' ~--~ ;)b '[;,. ~-';;·; -:.:-"_:j. 

· · ·- 'Prufdincla~cro':sr~;:Manóêt :liinaclô~: 1:~váitêllriu ~de~-~centi!::!;:y.~·+ : 
· .. , .. .? :~':·~':>· ~ .: i~~~ii')~:;,.~:-, ; ·:::;:•:\·~::~::~;·~~. ::·l~-·~·=-·.'~'-ht~~r?;·~.?f-~f5':2[}~i. 75·:?"-~~~i:~·(.ê,:·~~· 
.-.:.:· .. : > · c,-· ·"SUMARIO ...;...·c.Ordem do· dla;~-·Ftxaçao 'de~ forças -'de 

mar. Discurso .. do Sr.-. Pimenta .:.Bueno., AprovàÇão;iêm iJp'rl:.: . 
' . . ... .. ~ ' '· ., _, ' ~~ ~~-~· ·-··-· 

, · · .... meira;•: dlscussão:;JSegúnéfã::'êliscussãõí;aã;.:-:inesmã. inâtérlâ ..... 
. ' ' ,•' ',. ' .. ··: .. -- .. ~' .. ' ' . ' ·- ' ' . '. -_ · ... - ' ' '· . . ... '' .. ~- " 

..••.. •Artlgôs1·aaltivos.<Errienda'.':·oiséürsós:('dos~.srs~csôuzà7:Fraiiêô. 
> e 'WanderiÊi~ ·•Apróva'Çãor:r;:: t· ~ z;j c::;;Y.,? ,., •. , ;;,·; "_:;1 . ~-,· r[;:.; •'>vi·: =~("'.": . 

.. . _ •:·' .·· .. , ;,_.~~;-;: •. S:: : .. ;.~;~:.;:,, -:;.~;;1~- :~: : ?~Ú~·i: · .. · · ~:. ' ~,;_: ~. );;:):) :-;,G::: L)' · · ... : _ 
• · .. ·::·As·•-·11 :.horas::da rrianhã,.,estândo preseritesH-29)i.SrsF;sênádóres~. 

abriu·se a sessão, :e, lida~â ata::dac~nti;;rlorifolt)tP,:-Ovaéfâ~.>rf:q' . ::·; l-:' s_ ;:-, 
-.... :-:· ~-, ·: ·;:~- -:. :.:~ ·~ t',; :.: ·:·:~·:-~·: ·:· · • .-; ·- .. ~ :;~:: .. .' :~;;~~.·;r~~: L:· :d)~ 1 iii /;:~~~::~\;t·j '·::-:-:. ~-:j' .' (~ ;::~:t 8 ti~·~·!_L'~- + .. --·_: ;;:~~· .· :.:~.: :· , ·. 

. . • • •. t .. - ..._. • ~ ~ ·~ - --~ . 
'ExPEDIENTE' i '•'.: :~;~:;:,;:, :;;.;·./ ·::-:·; •. U\~'·i ·. 

-~ -: . -~ .. -· ..:'- · ,-~· .. · ~-- ·/ i :: .. ;;·---:.: ... :~- :'·-.-~.-=., :--~ j·;:·~ ~~r~~ ó :2:·~.;-f.' "; 2·. :"(·ir: .. /---~:·: .. ~:._.· I.~:.-="'>~ :...d o~'. ~ :.~ : .. : ... i d " : .~ · · ·· · 
, ".o· SR.' f.0 -SECRETARIO]êu: um _offclo 'do .1.0-secretárlo~da. ClmS.:. 

ra do~{ riE;ptit~i:J6~;: pá~i~tp~rido. ilãv~r ·~~Ci~l.sanêl'oilãc18:tâ::r88'(jruÇãô::a~ . 
.. ....J.;.~, .. ..cç.t;...._. -• .,r...-.--•-·..J.~ 

asse'rl~d'é!,af_ . ·. ~~f.~:•:.:,.~. ~d~T. ~-c~i-~~de»;,~~,.á~e~, ,:;~:~!r.Pd~!J~~~~!,,~_ec.~d~~tf~t~rR:L~~cdrla·· 
mento a. regues a: a an e r a, ;e: a ministraçao ~ os·· · ar._os; . s=:-
pô~ti~h-ac',dk. ;.C:8"8~~êrá~'~â14~-;ÁffânCI~9Ei:.~n·.~~9.';~·üa::rt.'88;.~~a~éfoãa&··.P·erõ· · 
êomelld~C:fbr '~tdni6'~~~hilrii'art Fiocfia:~_,_--.'--·'~co'ú ~ o~~sãnãcl({.lniãiládo: 

·- · -:> ,:;:,;:~.;;._·~ .. ~;]~~~:.·~1- · ·.,_ ..... :.:::,.;;1:-~~-;;.t:;;~:-,. ,.,~.-,.~~~-~",..·~.- .. :·.::·:··~~.~u 7.;...; ,;;:. ,,;, ~)~.,.~·:_,. ~\... .... ·_\ .•• -~~·~; .. · • ...;. ... ., ~~··· ... ~ -.... ·--~-" 

· .. · .·:..• · "';~.,, •.. ,'_\.,., •. .r~ 1'" .1. ·: • , •• , 1;~ ·•· .• ~.-1· ,.., .. , •• :.. .. -, .~.~-~~•."!:·,· -~·;. :~ ~: ~ . :-::·.~~-.h. ,.~·.,_~;'~' ,:·, ": ..:.1 ' · :·: · .... , :·:. ·_:·.: . ..-• ·. ': ·';"· ·" ·:· . .-,; .. "··oRDEM'"I)()·· DIA~.:.' . '.. 'é ..... ,,,< :.· .. :·· • .. "····.: ~: ,, .·-"···· • 
· " •, ~.,,. .... :,, .. ~ ~" '~-~ -r'·~~-.o:··'-'p,... -l, ,.,, •• ,. .. ~ ·• •~ ... ,(:!..''"r·: 1f6 ~·,t~~·'~"'.: ~r~·~;.:•_... : :' 

,, .. , ', •' "'•·· ,. '• ... "',....-;;)'-:.• ._ .. ~,I.·'"'' ·I~.,......_ ;o<,.~ "': ....... ~.. • \- ''• 'I ., ,, ·" '·' 

· ,Estando presente. o:.:Sf:'.,,;senador,:,ministro da rmarlriha~)contlnuou 
a .1.~.· discussão;·: adiada na.::: última;. sessão;;. da:::proposta-~do poder 'ex& 

. . ' 

cutivo :fixando .as forças: de [mar.para o· ano; financeiro . de·.-1857• a: 1858~ 
com as emendas da, Câmara .'dos: Deputadós~ , :. :- ' · : :: . · · ·-· · •:,_.~ ·•• . ·' 

O, SR. PIMENTA BUENO. ~ .O projeto:.dedei, que •discutimos· me>: 
veu em nossa última sessão uma grave ~questão::·e eu Julgo dever · 
emitir o meu humilde pensamento a respeito, já como o· pequeno 
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tributo que posso oferecer, já como o:fundamento'do voto que tenho 
dado, e que continuarei a dar nas· hipóteses'respectivàs: ·. · . 

Tratou-se ou trata-se de examinar s& a 'lei 'fundamental-· do Es
tado, a que serve de tftulo de nosso poder;·:do poder da 'assembléia 
geral, do Senado, autoriza-nos a delegar ;:ao:· governo a fa·êuldãde :de 
fazer -leis, :de substituir os represeritarites''riâciónals. ;;;'• ;,. :) . ,;,;: :·:': '·, 

Não hesito, senh9res, :em· rriâriifestar 'minh'a 'opinião' pela; nega
tiva, em declarar que· essa ·facül'dade ;s6:·é.'possfvêl à~fãce:do' nosso 
direito nas· condições e mediliu1té;as: restriÇões'quê'·sub'órclinarei"de
pois à consideração.do"Sênado:. :;:r··:,;:,· ., -~· ,~ t:"-;:-~·b( ~ ·. ., :. · · · , 

' '"''· .... -.f~ .• .,;.;.--..)' ·~1·,L't;<'-"··.f.'' .·:.< ,._. '"':'···.·:· .. ·•-t-'"':':~-"'"··"·- .. ~ ,' . 

·oonde . derivaremos a solução 'de·. urna :questão :·tio: 'i·rnportarite, 
fundarn~l'l,~iJI •• , sóJ,u~~p_,;9u.~;~.~'!t:t.:f~~~r-J~ê.,~~~sâ;:Jéi;~ç~l1_~~~~u.c~Q.nal uma 
realidade . õu. Uma· perfeita . burla,· uiíui 'decepÇão nacional?; (ApollldOi~J 

• . , ·•· •• I '.\ , •••• , .... __ M,.,;, ._ •. -, •"···-f"l. -.···r ,.,,.~,,-•, ... r·,·:·,._._._,,·.,:-,,~ 

Por. c~'1~ q~e .Cf~:,~ire.it~~ q~~-'· nP.s ;reg~_,:_:e·~.rião;:de(,f.ootes ·arbitrárias 
ou. __ ,d·~:·_~b~~.'?~·J<-,~~ ~{,~.rt~_ ... ~·_.;:~ :_.: ...... ~::·-~J·:f_ ,·.-~: :·:.~~ n~::.~:~:;:_~'!l,l}~·:.s;rr_: .. .. , .~. 

· .. Pois bem;· ·examinemos ,-pr:imeiramente .. o,,{dlr:eito·~.em-,,geral,·· os 
••• ,., -.-.... ; , M•, ... , , ..... ~ ..... _,.,.v., • • • ''· : •·•.-' ··'·'· •- ·•· ·" ·- -·· " : . .- "·- _,l. •,.> ' . · " . .. • "t • , • • .· .. i '•-' , ,. · , -• " 

seus. princfp~~~:, tlr:'li~~r.~aJs~ .S.f3 ~: cc:uis_ul_tán:lo.s. :~);respêêti~af·tese;'"vàr&
mos que ela é clara,·"patente, inC,OJ1Í,f3Stá~eJ,.,,e )!I~OJ'):testada desde O 
témpo dos romanos, "que o" delégádo, o. mandatário não pode subde-

. ·-· • ' - ' ._ •• : .,_.. ' '. ' -. '"' t ·!:"'· •• , ••• .: . .. * 

legaré 8·~ComissâO•·.QC8.·:;Jh,e>fOi Confiáéfa,,•senãÔ 'qÚandO<;Ô ,friandante 
deu-lhe para isso,,pOcler;Jõrmál~:exp~es&o,_espêt:Jal·~.ç.i.;·~;i~> ·,·'.:·~:..;,-~'::e 

O SR. MINISTRO . DA MARINHA cflrige ao· orador. algumas pala._ 
vras em voz baixa. _:_:·~- ·:::.•::·:.<·;::. 

O SR •.. PIMENTA BUENO - Não duvido,, mas, o.,que .tem. isso 
com'· 'a qÚe~tão;quê"ora':•discutinlC)s?. 'if'uln·:'pf:in:i:rplér::lnàpliêávél. ao 
nossà"'as~untO,'.>';.· .• -•. :·c·: ; .::~·- •.. :,: ''. ·.·.:.'·.-~··.·:~.·.;:.;·:~".-:'·;~:<~·~'·.·.c~.~-... :::"·-· .. ;:~,· . 
· ·· • ···· Essa· é~·como ·dizia; a· tese consagradá" peláalitàridàde dE(seéulos; 
reconhecida' e: incorporada' .:e:rr.~_'nô~so ;éiif.;'ttc>.~:' adótii~a·'.'"' eí~ ~ .. lãgi~laÇio 

, -~---~.-- .. , ·.·· ·· :··~·~_ .... -, (J·.~;.r· ..... •., .; - '· -~~·.;-'·· ~;·1~·:.1;. ::;;.,~' t-..... ~~ ~!.." ! .• ~:..;•..._, ,~o;,,!.J •. tJt:).:'··"'·''-
de todos os povos civilizados·. E nem podia deixar ê:fe ser um prlncr.: 

~~-~_ . .,,: .:-.;·.: .~,·-· -....... -- -·:.~· .. -...... , .... , ... __ .- .. ~--~;::">< ;··· ---~;;~;·~:.:~·:\~11..., • .~-~·r~(n:f1·r-; -:-t.:~.i;:..::i~~~.:H-.:-...:·:.~-

pJo· universal;· porque é':a própria razão escrita. O mandante, o pro-
prietário dos direitos, é o senhor.do,poder, da incumbência que con
fiai quem, senão ele, poderá·tà-ha ·tã~üiaãde de escolher o seu co-:
missionado? ··r:. assúnto :de ,sua· confiança,:das- condiçõesi}clas' <fiabill
tações que ele .reconhecer que ·.existem :iJo,.seiiZrr1andatário ·pâra'-de-: 
sempenhar por. ·si .mesmo; a., comissão. ·.Podefconfiar. nele ;.em tafs:ter
mos, mas não para que subdelegue, .não paial.:cjue imponha~lhe :.subs;. 
titu 1ções, .. que . não quis,: que·. porventura evítót: E':"demais, ~a;· querer 

-~--dar-lhe essa faculdade, nada obsta que a expr.esse, que a autorize 
especialmente. · .. · 
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. , i~,, óbser:Y.af:el ;;:pois,~ :s~nhores, :que ~sa2este~pdl1ctpl~tdebeternréver;;.· 
dade·~~de::(rigor,cisa::iustiçátprevalece~~~riconêuss.ô'{riõt~lrelfõ~gêral;.i;'~rri. 
ass·~ntosêde:;~rriéi:aoí:~&agnl~u~e·::,.com().'~f()mp~~·o'tEtm/if~çêfdos}!grândà_s . 
dir:8.i.t9.s~eAinter:esseshriâclonais~~iêm~;fâce~da:fleii:\tunaamentât~'dôt:eãtã; 
dô?,<Es~a. ~antêiidé"éfetii.9ar./o:ipodei:1~te9isfaiitlv.ô;resiêfprlmeirõi:'ãífn;lit& 
aa~sbbe'~á.ni ~hnaéi.anafi1\te:V.e::o: 1cúida·aõteis~âli.êáõr:fàlélêi\êstáõet ecãf.fâs 
êonC:JiÇões,~.aíJrõ·p-r.;aaâs.~~sf'aj'áblt.itaÇõest:c,ú•w ·lnêlfspansâvêtrri'entêt(CI&: 
vê.flam1tei=ô~i:seus}máiiàafáriós;·:~é·~sê~f~;dêpÔis~ãdnêcffi'rit'ê:lelãsdol~que 
r:eaUzouj:at.fdelegação;;;cÕmo:ié<:Pols~qü~.;estes;".id~fr:áudando;tódasiles;o . 
sas·1 condi ções.·.;·serãotta'utorizados a':lfazer:s·e.::substltufr. por..:;qiJem; tem· ... 
Condlço-e""' div· ersas.,,..., "' ., ....... -h .. ,..,;.,f'"~!, •. ..,.~" .. .;,.~ •• hl···l•,,.,,· ;,.;,;;;. ... ",::.i:..:.;~·~ <> 

-· .:.. .·· _:~i:.--~.) . .,.·-: .. "--~~>~!f'1~·-1;:i~~·,;·"-"'~rr:''··?~,;;-:n~~:·.,~n~ ~-:~i d:-r::-_~.-~::"~'!...,~..:f'.' tttt~~~~.-~.r:.~~ .. .rt;t~l\~~--~.'Lr::'.~ 
~~;~~:;:.,oelxemos~pórem?otdlf:eito~; geràJ;~éorífrõntemPã~·:âçqüestiof'éorrbo .. 
nossoddireito! .. consti.tuciônal;~vejamêis·t.?ie~elêS.ã\'íêJàrô~pcfsftfvo1ctêr.! .. 
. I .. ,t ':lc=:t .AJU'~ .... -nnA --~t=>-1Mt"'~;, .... ,*1cl:·~ ..... ~>"'\- -·"""'.7:-~,;~?~~ ..... --:: ... í-.t..-.*?~;.;.. ....... _ . .-:-- .. ·-"!'1-~';·-~--(-· ...... ;.s.,.~:- :·;·: m nan. e • I,. ~;..; ~-••./• I U-.:,/ · j !~i ' ~ ;'1 1: r:"".~;:"·~-~·;;;~~~: ~~';.f ... ~- :;:;.~,:~1! !,.~t~:i1~: \~--~er-~~:.m~~ • !:t ~f'!";+-:~:'.;"'f' ,:'" ~ 

.?:·':'.1 'oi~..tr9c»='i37.'díi··i:bnsiltlííÇãêi.fdli?iorrtjârrri~nfe~Ci~fà,fh~Jã~ã~&9all·. 
o't'sfiu•{·poder•·~J~fsÍâtJvÔ?à,fâs~mbféJaF:7J1l"Fa'f0c8rfi~ a~~~~gÇ'j>ci ·ao0(frip~ 
':"\'dr~ -:~J·"!'f.!·~.::~·~o :::-5 ~s_,~~~~4·,.d~ ,.,.r1~~· 1-.·r .t). _, .... ~,-:Jm -~,~.v~~?- -PI'.elrr<é~-.·::\ ·-r1JJi'·G..\NAr~~~1 "1 ra or.,; e naotao · poueli:':~a m n strat1vo, nao,'::ao m n st r.•o;.;:acquem :;e a 
proíSrúT4li'~1tb&te?.afiêgJsíãc1or.':~rciu~m?Hão~âa&$Uftlt~tilc1litíàaiVãiiJu~ 
· . "'"'"'' ~·.,c;-"~~,., ,,, ••••;r .;•··tf·-, "'·-'" ~<'tld'''· "'~.,.I,?. "'t"''JQ 1·u 1·~~.,~ n-·es f.'Ul'l }-:nn .... ,tl! ma·(a"respeato,:que,··nao:, osse 'a r. e ,s mp es:;. n clatlva,~ou,;P-ropostas; 

~·."·.~:.::··, .-::· .,oun .·e::'·. ~s~.::; .. ;;~C:J"';,z: G;;:;~··rr~;".: ,:;·;·,~~ a:;~&qó51 ,eri:~t~t,QQ~~o. · acnt~~o~rr 
· .. _:;·::,~,.!~! _'M!:Idttm~~~~~~:.Jd~l~.9~u.i~·~,P~~~E~'~g~sJa!!~eL~~~JIJI~!~.bl.~ttJ9~.f~ 
e;.à:·coroa;B·pa~a,rse~;exerci~O'·'pelo~·mod~r:e;r.no~~.Pre~lsosFt!S.I!IE.!:h9.Y~ 
ela e·stabeleceu;::~para~ guei:as:: leis. tfvessem'•,nasclmento.J.nas;' câmaras; 

1.,~!.~ .lt~t;;:· r..J A•J.Ht'..:J~f ll • .:"! 1;;..•{~ ti;;)~'· ~4J!.~.~J.,,..v~ O.Ut .. ·•;tU.a.>Ü,i ,.._,J v-.-,_,. v,..,.Q';,,ot,,r~ •. ··.._..,.._..c,;,_., 

fo~~e[!l'i!!e!~~~~~~'?f!!~g.~~~~m.;p,r!3,~~~~l,l;J,!~?;,new.~~RH!t9,~!W~~~~s~~.rm;~,~~ 
apreciadas e)emendadas.~por:. 1cadalua:trde.:•t~eust,membr:os:-·~Deu&:a~'cada· 

.. __ ,::..J.~,,~ .. ,..~ VJJ· ,0.:.."1.t:.~oo. c.v .;..:-..~· ..... ~:~r..; . .._ ... :.~H.•.o.....,. H.:; ..;:, - w:-t.:."""'_. .. ...; ,.~,.,.-',.J., ... :t ,~--...... 1 -~.-·--
uma}:das .câr:naras'.ium veto;'.: e>afinaUaloda .a: ne.cessldade.::da•· sanção:.: 

· · .' •. ~'-•'.".-:.-~~~~-H :.;;:h..-· (J,f"•~)_..l~. (_. •:;d;....,o~ -...J~.;U.....t ll_, . .J,._u ... ~......~.J-6 ,._,...,,,. __ .l~o.t-•• .. -Ç,,-:.-:)l".~:"" .. :-'·~·-::~" ... "'f 

~~t~i~iR~PJ0f~8.~~;,·,~~~"!R,0 s'!!ed~ócer~~!t~~!~f!~1~~~~~~8i!:!.a~ta~,;;~~O':J}f.J.: 
ções <Cfo<mandato::· Ora;·· que~ par.idade~_hl!i•,: entr.ee:estesrtermos e~a.;dele-
ga'çã~'ft~ita~(â(;tmfilisté~(o ·a·'nã~·s-e~:.:o.~õti_&O::ã .. ao:g6iJ80?:;::':·':.~·~:~ . . . ..o..- ...... ~ .. ...-, ...... lo .... - .......... ~~""'''"'lo"' .. - o~.; ... ,v-e. (;0 • ...~,..,_ .... 

·: LvtOJ!SfLrtDYdM~NQEL~ :i.~P~iado;; i!>l &ifii·) i1f>'íiiiifi'ts1ltt(-66~f•,ít5: i\:: ·": 
.:.::r:f:O:isR1:~PIMéNiA'l'süENo:~·"At:constlfuiÇão:;çc;í'làa·ôrou1ólJiri~crprô' · 
esêlarecido':::dát~f.~zão ~ :polftica ~i:fos L'pbvÕsuJivrãst•rqueê'se 'à!l'ex~éu~ãói . · 
.a· poder3Yadniinistrativci'i·deve:::ràpbusàri's~iire~al>'unida'dê:lf:c;!~pôéler .t:í'~ 
9islathíoif-d~ve·iisêfi 'cóiêtivó:' ··EstabêJêceti:~úa~'~!cãmârãSi:fno'iriêrCis~si · · 

-::"''-•- .·.J- •• ,-... ,·._,~. - ... ·'• '"·-....... • · •. ; • --'-·. •• ..,_.,_.>~- , .• --··-·--~-- . ...,.._.-_ ..... _ .. :..,.,..:; .,--:. -.,•·.· •· ....r,:• ,.,-- ,.,- ·• 
dois~~grandes:::centrosrde~~luzes,:·para> aproveltar~todas:~as';'lfdéias ·utefs,.: · 

.-. • .: • .,,-:-•. ,.,. ,• - • 1 ~-- •••• ,.,, ··., •· ·' • ·•.'•. -~ -···'- ···-··••··•"'i''"-" .-··r·-~-i- ~-· -~--~"· .'•·<' .. ···<. -"~·-• 

evitar ~o·~erro;r(faze~considerar.:cadasuma;o:dasBdlspo.slções:s.da:·Jef'::em·· 
·toclàsas ~suas~réJações,"··éom~todá~-ai·previ~ãot·e~:.n'adureza:~ot()1falfaz .. 
essa ;deiêgação?; Diz: i Iii utilizem-se toâas~est~s e:isen'chils~'coni:UÇ68s·;: . 
inutifize~se o'·saber.:das·cârriaras, o mlnfstérfo::faça ·a·leJ:)s': . .>:- ,:.,,:::.:':. 
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· A·constltulção:estabeleceu como·· normal: a'publlcldade:~nâ'•.dls· 
cussão das leis~: para que c a; opinião pt:íbllca, a 'Imprensa;' mànlfàstasse 
suas .idéias; coadjuvasse 'os. legisladores~t:para> que :ocdfrefto''de ~petl;;. · 
ção ·:pudesse· ser texercldo. :· 1:, o :.trabalho~>de···'seusr:mandatárfos ifefto'!a. 
seus ·olhos ::no'· capitólio ::nacional: sob'"Jas)vfstas::.e .: fnspeçio :,do::ipàrs; ~. 
então •. é : possfvef<aoS~' cidadãos c. e:.; SOS1.:.próprios:_t.estrangeiro8\Erefletfr 
sobre:': as. normas ::quets-e vão ~decretar,1 iantever~Jcompôr~~preverifr. is~ua ··· 
interesses~ ,-,Quando~ porém~a~.(ef:.é.:C:felta )no~:gabinete•:dos;Fmfnlatroa>: · 
quando apar.ece:r.de :·surpresa; quando (Suas r'disposlçõeslaão~ ·contiecf~. · 
das• só ·depois -de:;decretadas~>:onde flcam>os..:ter.moS' con·stitucfonalá 
e os Interesses •individuais? Quando pensou a. naÇão;o:a~··lêl funélámen;· 
tal que d.ey~~o~ ~~S.P~i~ar, . que. ;se~.s .pr;ec~ltos;~.salu~ares';'-!:.Prevfden-· 
te~. categó_r:!co~~;,s~rl!i!R:t_,fass.i.!Jl :~:..~efr_aÜdaci()S.·~i.h::rí::é~;'i::?éb:fié•irb -'<js:'';:.:.: 

Não é essa a IJnica.disposição constitucional•;emrqua: me;:,furido. 
O. art. 9.0 é:de.elevada,.de, alta __ compreensão, .de. luminoso.·.saber. A 
divls.ão: e h~rmónia :aos '-P'~deres~'pÓiitlco's'·.é;.'ílôiS:s&:iJ&In~'$1 princrplo . 
conser.Vador,'e~~m.~·'s::~~giiro~mitio•:'âit''fai~r:,'ef.;tlyà~:;ãã;:gâ;ii.;ti,as~:'ciue.· 
a constituição·.· offirê,êÊi •. ·o. qÍJe_,)mpÕrta ~.êstê'.'_preéêitÕ.:'fünC:iamàntâf? .· 
hnporta ·que. se .·õ':8'rási('q~êr '.ser~tivre: :se~ quêr-·~que'~a1gr,déri1~: constl~ 

0 ", < O A.• ,:- ','•-,",.,, '-..~-~··· •.. o',~ .... ~--~····.,,,..,~,~-~- ... A·,·.;_,,,!,,,: •.•,,:. ... ........ ~- .. ..., ... .;r .............. ~~ ...... ;...JJo, 

tucional predomine, .respeite esta verdade, soberana; ·se :quer. a• as· 
,,·.:- , .. -·~·-···-··-~· .-.· .• -:·--··_ .. · .... . _ .... ,,,.,r:~-~- .. c·~."- 0 !" _' ··--~--~-~-v-...... , ....... r.1J'· ·-~-".1 ·. • 

cravidãó. : a ··desordem~ .. o·' governo· ·absoluto; >côílfUndà" ·oa poderes. · 

CApo~~~c.•~J __ ·. -~~: .. :·~·;:. ~:':'·~·. __ ::.::~:·.:.~'/.~:.c .. ': .. :····.·:::;.'i·:~-~~~~(,(~~:"e: ~~:~;;·~t' .. '~·'·· 
· Essa dlVJsao· tao··formalmente exigida deverá' poryentura ·ser pu7 

'. • · ',,,•,~·-••· ,-. '~ ',!;·.: ·~·'1Ô.'i•"7-''.''•.''' -~.-~ •·.;•,,,•··•"<••:~ t"~·· ·"..,_" ~~c,· ,-.,,~'--,,,'"~'""·~·1-•_ ·""'\...::•_:•."".,"'' -,·•._":~':'• "·t··' 

ramente nominal;·, somente 'intelectual;· ou· Imaterial? ::Não;: é . a ~dlvl-
·-· -• • ,,'· ·• •. ··, .. :.,- '"'1''1 ''''i'('··· ·r.~··• t>·.""• ~, ••. ,,,, •• , • ., ,.,,-.·....,.~ .. ·•·(""Cr~'"':'f'~!_ -l':-t _...,..- .. ;.·•·•"~-·'-'' 

são real, efetiva;' ·. éficaz,'-: é; a' proibiÇão • 'de', qlle' os'. agentes'C 'do'j:)oder. • 
executivo, os ministrós'aéuniulêrri••cômo' ta'ú~~ '6 'di~ei'têi "cí~:·j~gisfari"'o 
art. 178 da . lei fundamental: :cieclároú :que 'os"liríiité's}:f~s?ãtrlbuiÇÕes 

, . , ... .., ... ,.,,,, .. :· , ....... ,-.,·· . .,,.., . ., .... , .......... "•r··~··:.,,, ....... _, .... _. ... ..,.,.. (\"'-'".r-'1''"::.··,;"")_ ·~:.···, ,.· ... -•-:•. 

dos. poderes polftiéos·· eram. constitucionais;. que~rião::dêvlarrí:sar. alt&. 
rados ·sena-o ·:m· .. e. d .. l .. an ... t.·e·· ;u· 'm".'a-·~·r'.e"'fo.'rm· ~,-a---::· ç.c.f" .: "~ ·:· ·:: ;:: ·.:::""·~: .. O'_',.;::;· : ;;:::~~" ''',: 

' . . . .. .. ~-. . ... · ..... . ... . ...... ' ..... ' " ' . -.. 
- • -" ·--- •• -... f' ·.r r• ..... ~..._ .... , · 

A divisão puramente. intelectuàl, assa:· existe·· tárnbém nos. govel":' 
nos absolutos; . o: poder.; de~ fazerdeis é .e;·_será em .. :sb:sempre~ :distinto 
do poder-de executá~las,.são:entidades.··morais de:;natúreza~dlversa;' 
sua acumulação~ nas mãos:dos,,mesmos,c.ou .. de diversos.tagentes~ é 
quem • caracter:iza realmente .as. diversas ·.espécies ·de: governo; .. : .·.• :. · ·· ·: .·· 

. A,constituição,. senhores, não permite, proíbe. o·:abuso·das.'dele~ 
gações; ela seria contraditória se. permitisse. Se esse princípio fosse 
legítimo~ e conseqüentemente. pudesse ser entendido, ~seria .fácil 
estabelecer o governo absoluto no Império do Brasil sem ter-se o tra
balho de reformar a constituição, e sim na conformidade dela. · .· 
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~- .. :: .•.. ·~'.um • abus~ ,~o;. pál pltante::.que::,rori:tpe-ios;,dir.eitos;ios:lprivi I.Sglos 
·-dos membros::das: câmaras:;~ .de i.'suast:mlnoF:ias:t:Neín1 •umi~merribro! d8s . . . . ~ ' 

· câmar:as;tem pOJ:(Cer:to~o::.direito·.de dmpor;àsumâior.ias :as-:lsuasHdáias, . 
. mas·.tem~sem-~.dúv:l,da.t;aiguJ11a~o.::deSdlsçutlr~,~dar;:uín'·!dQ~rJar:tlgos~das 
,leis,:;que~têiJI;.:de,.régeí;.~a,!nação;:~quemstnãol~tem.~êss~.-.:dJ~ei~o~.sio]!.oa 
. mi,nlstro.s_;,cA:.delegaçãoi)Jnver:te:JPerléitaroente.---~Óà~p~eceltos):coR.'atl-

. ' -~ - - -.. . ' '' • ;r . '• ' . 

. tucionals ;:;;as -imalorlas/despojam l:as1.1mlnor:1as çdl r:eltos~de·.;qúe r nlo~ po-
dem:;:des~pÓjá~Jos.T.e.~pã~a~dáf;iã~·:qu~m··s-~eilhum:~·CITrêit~oiihha:11fi;·:J?}!{to 

• , '" ·~ •· ' .•. ...i 1'<;, :,, ' • '• .;·., ,._., ! ' '' -\" ' .. ,·• ·' ~ .(. -~ /. '· ·:~.• ,"J', )_._; , • .. •'' ~~-' :,.: .; <..-" ,,.,; .;_ • -... {~•• ~': ,., ,t ·iiw.-•'\...: ' •;'.;.;,',o ·0 0.::" .,,,: •~· ,:.~·-~- 'lo •i' ,;;:.· I'_.,. ·,<';"': 

::;,~:,:~-Não:::-é..os·6~umã'f~tí'tôu~f:a~:nofma5"'aà~~cõnstitúiÇãóJ?fé·IToJ-~todô?,'délã 
·qu·· a· 'p· rorbe' \ls··a··m··~a·l .. h'a· ~n--t··a· c.·a· ~b· -us· o' r~e(;:,;.~').n,:,l,"tl· 2c.h -~·h:"'ft;::i''~fY.'?\ ·C' r! •;çr ~"'.en c:.:: 

""' . .:. " ·;··~::; ·· t·;·:"t1·:·.~"'<i:~l-;_.~;.;. ,-:::.~_;;J;T ~.r-.. ~; -.~3t.r'~~1~ ~:.7 1.;-··:J~:·:·:,o~·.:;.;:.·-

.ç ~~- ~ar:ãlfus~oêáli~i~tdfi~~~~fJi~ :!.~'~J~t1g{iáfi~~ · fiê~~~WdãWi~; e'ic~ci~r 
.... ~-- .... ~ .. -,,,., .. , ... "":•.,_1~ ...-,'""r··~-,~,.,,.- .......... 1-t"'!i-·.t,.:' • .....,._ ·z_j.P1 , ... ..,"""~~-~-~-, .~ .. ,.. .t.:'.~) ... ,. ·.;." 'l'{:r-'" ··-ot •. ., ... ~...; 
·a'rites~·a&':ver.''ou::sâf)er::.'ô"''ue"'el'ã$~""aizem~~'se~~reselta'nf'Oí:ífnão~:o:.~dJ~ .. 

· ~~i8:>tt6~~:ff.'â;t:fit'~oã[->:Jós~7i~íWc:r~lo~t'iu'hciim'iil~â'si8dô'BE8lia~f .. ;,;tiborn-· 
cpro~~t~:ri:'"6d~rfã6?citi~;iífeiã~~-ê~·~n~c;,c;nâfs{~r~fu~Jffãnt~~~:;'Ceguélr~. 
cf6s fJ)iifiitíó~~i:l'é~oiii;:SPEi2i;iie~~qti~rl:iil1tjl:lrar'1·i~:(;~s1i'iiJ• ;ãêJ5 ~li~'~ãindã 

·: ':'.~ t-:. -~. ~~ ~:~$=" ... ..::;·""· ~:.,.ts:. ,~~-: ·<· .atio.<i.::/'·j.·~--- ::-.. ~.r ... t,:"·,., <;j.llt<1t,.;;.~~.w.:~ .. ~t ~~1-,., ~S..J~::;.t••:L .. .f;j.o;;_,'t~~c.. . G.~-·~n ... • ~ ... -·~-. se·ha. via·i:fe··fázer.-(Apofiídoa.)•· .,,,,._ .... ""· .... , .. ,~_ ;.·.J.-··-•.,,i., 1<.;.:_ , •. , •• __ ••... .,. _··" _ .... 
.. ... , . ~ -, z~·el .;;.~~ ::z.1r-r~qf.JZ ~Ht~G. P.ft"!iq · rrhJ- o_~; .. ~.~-.: -~tJ.:i 

.. .. , .. :: Erri'véz.;de .. distender-~de~êâda':,\.tez;:mals :·o;:;ab'us·oFcrêic;~quei:ã)pre- . 
-~---~--:.,_, ..... to ... ~ ............ ;....- _...,. __ ~...._ , ........... -'!0!;.. •• ~·''""'·· -~--"'i~~- .. ~'"-. . ''• ...... _ ' • ; ~ ..... ~ - ·. ' 

. ci~~~~'!§!'i.i!..r:.~'a5>··!~~P.~Iti:)3~~-J!;)Ç~~~i.á~Já~fu.:ulto~êür.iôsô~e1mültôs~rri~o·r:-
t~~~-~~)f~z~~5~~:~~~:in"\ffj_ntâfi~~d~~!~l_s'+,:d~l.egaÇõ:e~:S"pu?ftrâii~fefêriê,~si·;d,o 

· Í?9.~~~~f!~e_~!.~9!!1.ar:.;t.V.!!r!if~ó_~f"q~-~pêttíí~u~ãna~.~:e~eó'sãoX'Já"-;têrijo.st:dóis 
~Jegfslado:es~:;;;liin';'de~·;d;f.êlto;~e;pútrotii:fe~Jfato:~1-0.t:fmlnlster.Jõf~CJab:JustiÇa 
·ên{~~~i'~-~f~}«Si[~~ J~:~q-y[8;:I(~f~ri.t~;;e_ss_e:;íny&.iitá~iO.;~preién.de)~·:dlrelto · 
· d.~:}.':I!~~P.J~i~!>~J?_o.r~"Y!a·l~e ;~~íJ_t~r..~a:ad.t=OI.riãoge'Stãl~ôu;'llqlíel~ ·_leJ;iislm::·o. 
~!r:~Jto ;;,~m.;IJl~~,Jl~.;, ªi ~~'E.ª~~d,o~ .. '-dJreitos{ l_egisJa~J~os.nO; . prlncfplo: :.á·~ o 
.~e~Í!I9·':i~;J9~~sj~~;,~·:;u~f;P~IJC.~~;,m~l~~;ou~.un:-")·Jp.oilcf?.c;menoa;~,conce
·~~-~o.~,:~J.!l~~3r!s_!~no..s.. :~.!ltãº';UJY!a_; yi~ud~. ·poup_àmos·~maf~i.de::.600:000S 
.·.·9~,~:.~J~~ç-~oz:..c:!.à~P.~m:f.~.;;c_g~o~c()!!LdeclarandO:Ihetlqueràomos~·uma::per
. feita i ... Jriutilidade.4·~.;~, . ..:··<.'·i :': ::.?1..·~:;;~~'·\:t·i.l·: :!:·.?~~trr·;-:·(~;~6 ~:..;;~~~$à1iS·tf.:-~1~~~:::tt~~·:é;:f1.;lh:.i .. ~~~~-;·!· 
•'Vw\·"••~'-''-',_.."'"1.1: • ~- ., ... ~·'>, • ._ ,..,:_! 0 •"• ...,.,.,...,. ·~-· ~ o.J ' ii O ' 

;"~'·:i Eximrnémcisdalnêlâ1.ô ~êruãêfrõ tpe);. ?u-.Tia~dut.r-a:•ttaêê~'.í veJamóS:S''as 
turiêstàs~',êhnseqüEiricitJsl:?que51sê~iiCJérivant"'i:fo~iaouso.!ii"AtéliBqüê'::rtempo 

.- étura' cada úmâ o-das:.CiêlegaÇões?J Pei&;:JéS9ihà!tmlniStêrlâllrê*põr~·t"c,.da::à 
etérniêlade~2se•~uiTú:atô 1 de:irefvindiêàção>"expr~sso~bpifsítitfo;tl·hão:~~'!'ff1Z 
cessar. Emb'O'rà sêj~ ·de évidênte razão;·'qUe;elai~ce·ss~;jiÔ~gó'(que·Jo;'pô
der: legislativ~:;se' .reúne :depõis·:que-~ a'-<coml~sãô1tól:. 'êjfercidâ~';<:õ rrll
. nlstério' nãó:está~por:isso; não ..:entende' assltn;·é~etpóderá'.:'mesmô acon:. 
selhár que' o próprio ato ··de relvfndlcaÇãôJairidá'tquândo:'Texpresso~ 
não· devia ser,sancionado,. e em taf. caso quais) serlamr·asaconseqüên.-
cl·as? .. .,.·.,. · · · __ ,_··.".·.: · .. ·.: . . ., , .. ·· · · ··· · ·.··"~-_, ... ·:. ··· ,-,.:·.·" · · .. ···:.. . .......... ;,) -~·· ~... .-.--. : '" -·- .. '~. - ........ ,, ... ': -, '"' , 

245 



, , Por vlrtud.e -dessas delegações- o~~ mJnJstárJo .]ulga-se'. autorizado 
a .. alterar. OUtras leis; que· o;poder .. ·legJslatJVO'lnemi sÚápeltotÍ~:que fos• 
sem· alteradas; ·.modificar, .:'quando. entende tconvenlente,Jos ::seus '.pró
prios ,atos.:legislatlvos; :proceder.:· de:. modo .ique;.aa\'leJá.;dci-?Eâtado .. iper
deÍn;,.() caráter .de:: estabilidade> ;que,, em;:relàçioá•·;uma,rgrândééparte 
delas; ·,~<da ·primeira necessidade~:: ~~~·:·~, :.·.~i.:· ... ~i ri_:;:, L~}:_' .. ~.t:., ··~ ~o~;:iX(~: i:·,:: 

' .-• .. • .. · ..... ,-.--. ,, .. ,·.,·. "' .. --~--~""'"' ·---~•d" . .l .... ·\,., ... ••~· .. ··~· ;,.·'. ... : •. •--..·: •. 

· · ·· .:. Os: ministros·,são~:móveJs, :sucederri~se.;,à8lvezesJ:at6.;rapldamente, 
cada· min1stárlo~.teiri ·sua :.pol itica• ·· 8üiuiúci.tsll.ía·:;;eisémidllviCiai'oi 1dÍrelto 

• e • . , '· '· .,. • • • ' • •, • ·' ''''-'"" • ·• '-' • ' i '· ., ' .' I' •• ~- i . .,., '"" .,.,: • ~ , ' A' •o·• '•,. . ...- •• ~ 

de .põ~las em ;ação;, o que.por:át:n .. resulta,dessa.,mobJJJdade;e .variação 
• •· • ~ ' ' ' 1 ·--~· • • -. ',, • - ' \, .,.!,• ... ·-- ·•·· ,,J ) -- ' ·-·. :. •• - ~·- ~ ........ ''· ' .. ,,,' ' ........ ~---" • h ·- ____ ., .......... ~.,··t-~ ........ • - :: , ... t ~ ... : •• • .•• ~ .... --~ ;;:_. v '. . ' ... " •' ' 

ao par, ou no exercíc.Jo ~a~, delega,ç~e-~;;~~g~s.la!!~a,~,?~R.e~.!J~.!B.·!~h'?..~f1f.f:.!· 
são; ~s. i~~~rpr~~~l~~!c -.~~~~~~~~!~r:~~~~;~ •ft~~~~~~~,;.ffl:!~~~~ '(:~~ .. :,~~~~'~ ,:;~~-
convenientes: Eu· nao 'ser mesmo· .qual á. o pensamento ministerial.• em ·· ,:,: ·- '. < -r. ·. -~J" . ··;·~ ·-·.~·, . · .• r~ ~~• >:"t. ·'S' · '.; -~~ 1 • :"~ ·-:~_:·, ·-~; :"";· ··-~·:,.·;·i ,--~;..--J J"·; ,,- •' •.• < · ~::.--~ .. r-~.: 4~.-~~-·- ·-·~-t,...-·) "1"~f ~J ~,;:· ··;;;:.;.::~~-r~· . .:~ 

rela.Ç~()··· a();._t~~p~·~e~;~;Cl~~·;. ~~ ..• :~~lJ~,;!.~~~~!~me'!~~0~11~!~~.~'r~~!vg~bC8ffi~ 
çam a obrigar:·:seJ;que:as leis .·nao obrigam. na .corte .,senão .áepols..:de 

-., . ., · · .•. •... ./ _. •.. , . .-._.., ,~. •., .. 1 • ..:~·..-_:,;.,.·· -~.::· ·:t>J', ;· ... : "1 ·:~ -:--'•.:::~,r:..;· ~"'t1-· ..... -~·f-;':1-r~;-·n·l !· • ~t·\ ... ~:;.t:rJ ,_~-~.'!..;;:;; ~'.i~-1 .~.· ,l ~::.~ ~ • ~. ~-~ ·-~ • 

passados· o1to dias' de~sua··pubhcaçao-"na .. secretarJa de-estado; e .. nas 
·. --~. · ·. ·. , ~- ,. ·:;,.-~ .. ,._ · . .-.,.: •'!· i•-'."(~ ;·. ·· ;··~·-~l"-_- ~~tH" ---;-.·r;~ :--IJ_:;-;'(:; .. .,·1"!::~- ~.--ci··"~·j':.:)·~;:~::----1F~ ... ·· '_j'~ -.... .-

provfnclas senao~·depols· de .passados~.dols ~meses; ... esses regulamen· 
~ ' · ·• ·" --~ ·• · · · ·.~_.···~'t.-.1'- .. ,.~ ..... .-.o.,r·,.,..-~J ~t-1.7:~.'t;i!-··•',;;)"'(J·:;..,;i;V'~'t';·-·,.:;:;;::. 

tos terao um pr~vlláglo superior: às leis?. • .. ·. , ; . ,. .. ., - · . . .-·, , 
. · · No· meiÔ"de todas~·essâ~ ·cdnseqOàric.Jas~'de:::tód~s~ê'Si'es ·:abusos, 
levanta~se 'um•·granêfê·~rr.a·l: qtlE:t 'cumpre Ôbstai:.':e:·á'-JquÊi ·c;~·pên';amêÍltô 
nar.!onal vai,; crendo 1 que··'nio ;,h·á;'no · Brasll~~élliorü'íJiFiterdadelr.Ó/pi,êf&r; 

.··' '.• _.,._. .. · .. ·~·- ...... -·' ···."······--· _ .. __ •. , .... ~-- ., ... ''•·_ .. - ... _ •. , •• _"''j" ··_ •.· 

só o poder :executivo·•,Capoladoa);':'que~as··;~'éilnuirasHiãó:se ftôriiàné:fó 
' • O _. • •""• " '• >" O • • ,,.,.,,1.,_,.,., ~:-~· ""1''·-·~ ~-··~ ... '" r,_,._, ,_,, .-.",~,~ o• • 

puramente rcomlssõesCministerials (apolaclóà);< rnãô~' · põrqúé> elãs' 're'al~ 
mente o''séjam~ rrias,:porquà~estes"·e; oúfros' ã~üsds;.sãõJ.vlsfvels~; 0ií') 

. ·.Creio :que! não .IJle.':ênganó. cUze.ido~·:que ''há .Um."deàcfêilçà~iitm .in
diferen.tlsmo; uin torpor/que podem ~ercpreJudiêiâJs~'Effir~frenfecdÉtãsé 
mal todos' os pqderes''polrticos,·perdemf·:·quem 'perd~~'íTienõ'ã;:sii~'c·C,s 
ministros,· quê .. sê retiram·::·ê 'cbnfunderrf:n~ .;.Tiassâ.\cfo's"cldadãoili?rnas 
os .. ··pri ncípios:·~stáve_js··;n~il:i ~e :rretJrâ~,:: e:= o~;:iibus(,áf:~.~lt: fi:Í~ufp~Ç~~s.~ 
ficam com eles para perpetuar os ·maus efeitos. Creio;; SEYpresJdênte: 
que .t§, dever dos ·ministros; não. só· deixar _de promover~:esses;:atosirr&- · 
guiares, mas ~mesmo~ não 1 aceitar abUS0So;;afrida:;-quando.dhes,2íJ~jam . 
esponta~eam~nte, ofe~ecidos:~ creio. que: devém t:pár. ;;à ::s~a· ·giÓrJà::·ein 
administrar. o ·c Estado :de ... perfeito' acordo: co.:n. suas;âtrlbuJÇões~~corn 
as leis consÚtuclonaJs.· . :: - ' ' ' ' ~.<-.-·.:i~c-:.:·· .. :~ 

Direi. agora~ ·.senhores, quais são as- únicas condiç~es .: legitimas, 
quais asUmitaçõés que em meu. pensar podem .fazer·possiveLa dele-
gação sem ofensa da lei .fundamental. ... · ···.c ·· · 

·. P~r:a.estabelecer minha opinião, não me gulo;somente por:ineus 
fracos recursos, não me satisfaço só com as Jdáias de publiclstas 
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... ' 

. a_l ia~ ::a:~~p~Jt~\l.eJ.~;:p_ar:a· .di.ri gi:l ~ •. :e.: com~ela.~o .:meu y,Qto·:,~fund~mer.t:am· 
bém :;n() . proç'ª~et ~asf.a~~~ITibJ~jas;; legis.latiyas. de.:;:c:)utrosnpafsesscl· 
VJ.Jizados • ·· ··· . ·· ·..... . · ·..... , .. ;... ->·•v · <, , .... ·'i.·.· •• .. ,, •. ,-c "''"'·'";...,~ 

• • . '······.---::·. -~:· •• _,.~ '' ..• :~\ ~ :_,.,. ,,, ~ -'<!'~ .. , .. ·!"r' l \·-·, .\·1·...::., • .:..: ·1'-~ ... -,"'11 ... ~ >~~ •. .,. ... h ··-r<:· .. !J·'~'k• r-~ i!:j"Vt,....~~'''~• ...... -.:':;' ~·<:)_..,. ... __ ·~·'"'"''"" . 
. , · ... o:~,· ...... , .. )i,;,O:...,,_V }~,'-' ·~• >;;l.-1:\,,..,,'~ •• ,'J :,;•-<.~ ""'"'' ,;.).,,,,.'\,.;'(.,. ....... ,,.~f.;,I~IO ••••· ~~ ,,\~.:Jr\;;1 ~\.,.o~.- \;.;J''V"'_. , 

.. ·. ·-'·.;A;Inglaterra :não1:conhece~ \~neml.:m_ esmo_ :_~o:'ipr,óP.tio"~~ode __ · ;:v:regulã-• · 
•· ·-~-;~• •••• ~ .... !,,•""' _><,r- ... • ,,.,. '"·~··'···-;...J._~···~"'"'"·"'""" .._,. ... ,.t'"' .......... .-~•• ~ t<J-·T:...,..- • .~..J~ _, .,• ~ ._, ~ .. 

mentar; :quanto' mais o·::abuso de::delegaç6es:> ~f;tr,fa!{L(r.!l..~fng~i_d~c!~:~~ã 
· .. tal J?~~t~~~_ão: llJ! ni,~_t~rf.al; ~à~t:~P'!ida'de ··güe~·cú_8tarii{a~8~J:"jjê~rrfP.~êênêlldã • 
.... ~~ .. ~~ .. ~-~··-'...:. ~:1'~'~·~·fJ.1}:; _ ~-.~~ '.1 ~o lf:L~.~:.....~.~ :'~-: ~~~. /::~ ~,, "'t.: .. ~~~~·~v-tV-~~~ _f.. •• ~J~J.~~-i"'· i't-~ ~~-··:S~·\:~·""r1 .. 
. ::., :::á -~i~~~~-~~~- ~~,111 !~~~~.~::·~~~--~P~-~~c,e~IJ-~S,~~P~l~~eJ~~al,~~~.~~~~sd~p~ 
.é~~e~.- i:!~ ·~~.~~~~.'li:I?'!IP~~~t~~~~r.!~Fl~!t ~~-~·1:~o?!f.q~~~~~~~~s~~~~~!~e!~~~~
':1~.9 ·• Hm;:.~~!~!!~ ~~t~:~t~~~~~~~t~~-~-~:,:~~Jt~b} !~~~~~~)~;,~., ~~~'!,Qr,?do;~~n~er:i~r 

· g.9~~~!:!o::!!JlP,~r!~J.;,,~.~!J~:m~~l~~~ioJJ;r@Y~~~~~·i:~~-s!l~·l~i,~.;.dl~~i,~~~re~~!l-~
.. ~~~~1r~.t~r.!.~~~,---~qJ~-~')~!!.~g;~~t~~~t~.t!o;A~!Ie;·:~~~~e:f!1~Q·~~~~~;~~.:~~9~t~~ 
·;".!~~I~~) ~~~S!!!u!_~~c:»;~ '!!e~ r!~! •r.. e~~!;~maJp_a_Ji!~" pr:.tnc;,ip~J;':'CIP~C::PJ;P.OJ1.egf•· 
-~~~i.~c;».-,~L~d.~ .~!~L ".I·}~ J,~ ~Ps~~.mP.o,;,.c;!o!liT1P!~f.o .• :t~l~..;~,a~gum.~siid.,el~~~; 
ções,,,embora não;:indeffnidas;:Ae~aJ'!l;.j!l!=l~CJffi~!ltºe~'!l~~tiJ:;&Jlfr:ar:u::.esa, 
que·: qualificava, as~::leis' · que:•·.deviàm • ;ser.:.•completadas;;_ipelo~igoverrio 
-·_]'\.)' ~ ~:; f~';:t~rt ~.:.;:;..•"'~-.ci.ctt6._A .. -::.N :"":d,.,f\t~~~-~) _1 ··:"--1~ :.._-·t: .',;;:,•;....:.--, .... r~ •. _ .. .;... r.--·~~·-- ..,,-,.c; .. - .. _~····.• ·' · 
pela . denom i narião .Louts" de ·foi••; 'bicos-i'ounpontas'-deUieiS'.7:Q.J,'·:.. · . · . . 
"' .,, .< . ..;:?:. ~ ~-- 'CJ h,-ti: !~-~H~:;~~ t,.j,J O:..:.u 1~~..- ;,; . ...,: ", ;::;.\.. v~;;:. j,;o~ t u_:O.t ..- v_B._~ '-~:--~ _:f~··-.1~~- ar~. ~.up 

.·: : ·;-iNa~~~~!giE~.>i:~~.tl:!c:f.9.í~q~e.:ts.er.rt:·c;f!J~i.d~fejLni_u.f~9f'bem~a!fmir:ii•t~o~ 
c_~jél__;~~~~J'!!b!é..i.!l;J~gJ!l!~t.f~.a .. :co_n_tém~trn~itas)~l~~~s.'kasqu_f:tstãà~~e~q'lltft 
J'Q.~;-~.9'::!e~6··.~~i~~~:~~~fti:!;'~~~J.l.Ç~_Ojf~~f11·,;c:,e~at:r:Jif.'lada:;.efi;~eii15!8SOivJda. 
E!!t'3.J!d~~t~~;~;9U.~;~~~ ~<.d_e! ~g~ç~o;l-ts~t;~.!:~-1 P..O~~r~~l ;~~~:i~podla"',s.e~:n legal 
9~~!l~C?1 ~.ji!~bB':'.~i..a:1:..C!J~f~';!a:..e'ª!ª~~t~c;fa1p.or;~<S!~m.esm~~OS);dir.eitos;~ias 
.obrígações, .. as, .. penas,- .. as.:normas,,regula~or.as.;.;;dos,>ser,viçostpúblicos, 

''•' >•" ........ ----~ .... ,.., -- • .--.~ --· -~- ... ,M ..,,. •• , '~,.,, .... M -- 0 ... '-· • ~ , ' ' ' ,'' ' O ' O 

e:,.!lã~D._;:~c:?.l!~!=l'1!~r.a~:~g!lY.e.r:!J~, s.e~ã~,:~s:1c9nseqüêncf~sl.ló.gicasl:aaidi8po- . 
·- dá" ... ,,.,,._ .. , 

s•çoe~, .• secun r,1as ·"!·-:>--~ ?·,,.~····).. .• "t~ :~- _t;"t". :. ·T· ,·.:·'ú" ~: .. ~-"!':·-!~i"~s.t•D'.t ;·:~.Gm~(- {tf..~;t·ô!.d;,;;.{~r~c.r) 
.... •":'· ........ "'

1 
.... _ ........... """-·""'"' -~ ... ~·~_. •• ,...._,...,...,.v._.-t __ ...,.. ,,., .... ~·-'~ ......... '" t·• 1' , .. • . 

,,•,;::;_Em, tal::. caso-: não:~ éuo ~governo rquem3 dfspõe:i!:dos;t;'êffreitos::~quêm 
impõe deveres, cria penas OU tiibUtOS;'J.OU decfde?.Jde serviÇOS <impoj... 
tantes:::é.1o ... Jegislador,.ataut~rfdadeJcQmpe_tente:"quem~decreta:tos1~prin· 
cfp~~s.::~~~!-~~!i.f~~;s_~a~;~rJ~cfp_ais~.conseqüêncfas;~:compeiênciasesta 
q~~~,~M'lt!..a!l~-~~rl~~l.:~~~~arÃ~Iegaç~o ~f1ão;;éJlegalõ3é~mesmo;~con":enien~ 
te em . .matérias, de ~ordem" administrativa," nunca::; porém í::em:imatéria 
~~ri~i',.,J?~j~;, .. ,Ciy~~ií.ag~~l.e~~~~~.o;.~.dá,~uma~açãQ.cm~fs~:largaã~desata um 
po~co,~os.,j!>_r:~.ç~sx;c:f9r:.~.dJ!Iini.s~rad()r.; .t;ta~1esf~r.~-~~~::s.llas::gati:Jb.Uiç~~s;í':ha~ 
biJitá-ooa. climprii:-,meUior.os·~seus ,própr.iÓs:,devereSi;çEle.~.oper.a·:porém . 

,''•,:'• '.,Oo< ~~ , .. . ::,'! ,"' .. :~:M,":• •:,:·...,.;·,""• _ --,,,,•:,• ',,.;•., • ".,~.J --~ 4-0o'"'"·"'' • >
0 

,• ~ lo ' 

entre balizas. fixas, que. impedem,:a .... violação,,dos:rdireitos.\indhtiduafs, 
não. pode. dêsvairar~se,-:,ó'u~.t~~ :uni ~.7bít~i.Ô~iiin;itado: :este ,6,-:a~meu ver, 

'.' ·~-:: .. ' .-; .. • .. :,.· ...... ,,.,._., .. !_-,_· .. ,.--· ..... !.___,,, _.,.,. •.. ,•1·• ...... ~- ......... "'·'•~ ..... ., ....... , •. ,. -~-'4~-- •"--:, . -~ ~ ........... 
um princípio .. que. convém .adotar,-se .. como:.regulador.. :~l -~--;;".:.;;. ··"· ; "; "" 

._ . ..._. ~ ' .. ·' .-............... ,... .... .' .... ~·'·" '.,-·~·-··.'·,'·""': ~,~.,..,,;• ... ·i~-~~~- .• -.- '·•-'·"·"·"••'-' ..... ...,.,.,.).< ~ ·--·--· 

Aplicando as ;~observações -~que•.-•tenhodeito ao ,,projeto .. em :·•dis· 
cussão, direi. que não tEmhO'·dúvfda:,de. ,yotar. ·_para,:que·:ele:~passe,,à 
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segunda:dfscussão, mas com· o- protexto 'bem :expllcaac:i:Ciesde·Já';ide 
mandar em -tempo à mesa emerida'::ao.'§' 3.0 do<1.0 ' artfgoGadfthío.·,. ·· 

· Esse§ 3.0 pára mim não é sorriénte urrl' abuso,' é'um'escãn'dálô~::~ 
· ·o sFL'o.:·M.ÃNoEL ~·'E'·rTía•~f:CíiJ~!ascàndàlo~·-.s)''uríl~\!éitis'S' Ciue ', '":: .... , .. d' .. ,. _; ,, '"' .:· ·~- .. -".,," .. , .. -,,~_..-· .. .,,r:~,,..,~, --:..;··.J.~ ...... :-r'•- .-,~.;-, ............ ~<1~-,-l,:·••'•.-..~-.-;..:-~·; ~ ... .. não se ·pode· fzer· aqui~- · ·· ·· · · --:. : ... , ·· ... ·.•··· · ,,.,,,.d., ........ · .,. ,,.,.,._.,. '-'--' ·M•>,.· _- , .... "' ,,,,,~ 

:. ·· · "'ó sR'~:· ·firMENTÀ·:aueNo'·~<~~~::·:·é·,;~ertã~'e~t~;~·Jrri.'~~~,g~~~c; 1M
quallflcável:~se·aíCéamar'âs'do:a;.asltiiiiõ:servê.ri:fneril·.aõ7:menõ8:'J;âra 
decretar·por';si· mesmas, ;'ê?depofs~·dêi~;.ê·lfg'fosa'~níedJt:áÇão1 -~~~.: 'llnrêô~ 
càsos em ·que•:seja ~forçosd 1 iÍmpori'pen~'á'1éilpitâf~.'~~e'~e'riteiideil1:''qüê . . 
·devem 'dar: ao go~ernÔ:7 esse'!dfrefto 11dên(,'JdâJ f.' e:i'rilortê;'1'efitãi)CqiJe··~'ê:ff~ ... 
rei tos· 'pretendem\~~rantfr:~âos .:e:,i1a"dão~:~llrã~Jiilios~? ct~riíd~"'iJ~!e&-· 
tou' que só. por· de$cuJCio · podel.escapãrEúma::aelêgaÇã()!:dê;'tal~nâiUrêzâ. 
pois que aliás :o que·'pensar?'Oride~fiê'âriam'· os'CJe~êris'~~Õ~Juràmet"nto, 
a:honra' dos rêprésttntántes 'da ri8Çiê'?;·;;ii.~h, .. !r::,fJ·írf. ;;ljí·.:. ~h.ôer:::-.·· J:.-::::". 

· · : .. ~- -- ·~· -- ·_ ... · -. ·-. ;,:. .... " ... :-~ ....... ·.- :.. . · < -<;_ :_ ..... _: . -- ..... -_ ) .. ;~~- -,.~_":: -~': ~~ --····:~:;- .:·. :. r.:::"'-'' r-·::z ~:~ ·;~:·:.~::;~ ,;:~ :-.-: -t-~ ·: :·~": ·· ;. ;: ,:... . -
. Inicie; o· goverrio···essa .. ·,let s'em "dúvfda'~'nêcessárfà,.-'n'em:~ae .. diga 

. '• -- ,, -~---'"~ ._,.-,.·t -.-.. , ··' .. "'.l",, .... ·:·~-.-~ .. -~ .. ~ ....... ···._, __ ..... , ..• 4 1''! -···· .:~.----.... - ................... ,..-:-···· '•'<-' '.· 

que as câmâras<n'ãcftêm ·ou:não.:terão::,tempo "'de:"exâmlnii:.ra ··e· ~dfscutr-
. la·; .. Essa: JógÚ:a da falta· 'de· te'ni'p(),1 dai· cc>rniEiniei'ncia?, niô/deifefjâmafs 
prevalecer' ·sobre' a ··lógica ;do :dêv~f;:~d~f :fl.cfef.·i~aae\cj~iac:ia(!i{}:lit~"'·dÔ{Es~ 
tado: ·EJa ·não~ é .-mesmo exatà>- e· senão:inot8-se'qüe ha'.êfofs: riiesés .que 
o .Senado funcioná e- há.': dois:; meses :.:·que ~cmé não ,teri{'is~untóbafgum 
formuladô'~: em. que·::ocupe ~ Súa":~tênÇão~'E:;'qu'ál 's~rã ~·rn·esmo·;·a:!màfor 
conveniência: ·a~_do.: mom'ento r_ e: secúriéftírla;'~ o~ht"~~it~~tcori\/erifênclâ 
de. moralizar: o·,país; 'de -fàzer' com.· quê; ele reriõrir113~ã:'qufi'~~Lí~ :i e i 'lu ri~ 
damental é uma verdade: e seus trâmites observãdos;i}pófs·''qúe 'aio 
filhos de. madura. sabedoria;~: e ~instltufdos ':ju;taril'e~te::para;. resguar
dar os grandes_interesses nacionais? .·_~,:·:·:•·; . :,·,:;... _"';';F'' '':>~.,,.-

. • , , : Desmoralfzem~se esses•(princfpios':de·:ordem;::eas'asdcrenças; na~ 
cionais; que::: são, os. fundamentos:-'•da: ;segürâriça~ -púbUcã;1'é:é:confron·. 
tem-se as .. conseqüências' com . essas: 'coriveníêr1ctàs:~;pa'Ssâgeiraâi ... · ..... 
(Apol-..1--·) .. ... . . . ...... , ..... ···· ·., .. •.·~-.:-., , .. ,,_,;., ... ,. ,,,., ~··.,i·••')'~·:rr··. 'f!·:; ,.~-: .uu.• .' .. -' ~·-~:- _l·' ~- -~~ ·,':,· ,.,._·,_"•,,,:·· :::·';""''.._!'"'•·: .. :,.>.'T;:~·~-~;..';.""' .. ~.:::·-; ... ~~~ "::>"~··,.·.::'",'·'-" •r : 

... ~ E ·se·· esse· argumento~:é- procedente;::ae:oá·~·constfttiição'::é imprã~·- · · 
. ticável ;~.então .'Sejamos r. ao7 :menos·· Conseqüentes~ 'êin' vêz'~:;de' Ccóriser~ 
var a.ilusão do''pais, proponh'S.:se a :reforma'constituclonáli para quê 
ela se modifique em term·os de ·ser ~praticáveL , , ,,_·~ .:.··· ~: ·' -~:. · • ._ •. ··•. ' ' 

· Não, sr: presidente~ o defeito· riãô .'vêm :dela~ o Bra~llde· hoJe 
não é mais o BràsfFpurainel'ite;·polítlcó''de 183ó ou 18'3{:"Éie deseri~ 
volve-se, cresce, e conseqOentemente multfpiJcam~se suas · necessl-. 
dades legislativas,· sua organização está c~efa de lacunas, ou antes 
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está desorganizado, .e o ,governo não. cura, como devia, de. pOr-se à 
fréiiú( .. C:fesses' 'trabalhos.:· /:, · .·· ··· '·' ~' · • ·. · '."·'· '··:"'r''·!·.~:-~·,.,;<> "-f.· : ::,-.:y·. ·.;._, 

- . . ..• , ._. ,:·· .. ; --:._ .·,"!ln:.,._:; ... ·.~ .·:. :-_· .: -~_:·_-:; i·::_ ,_ .. :<~}·~j~=-·~;,:~ .. ;:-~1-~--!~:<J:·'lç~;:~~r-~:)·-.rr;.:,y .. ~.:::.tt:.:_ <>i:>:·~ 

·.. Ele ::.Que·~-~ o:: ce11.tro" ~as, :luz.:ts,-admlnistrativas,,de:..todõs, ôs. àscla-
- '' • • , .-l.•,· .. • ,, < ·•'"'' ~ ,•,;; ··,~-~-••.· • .,;;•,"··-;1, "'.:..~•·"'J.'l;;<•'•I''~'--"J.n"'W_,~-~M·'·'l'Qfl,_,,_ ·.:l ",.- .·.· 

rec~m_ent~s;:por:; _que)nã.O. cuida.~~.e imelhorar:ra orgârifzàÇãô "éfo.:éoriselho 
-" "• ···, ·:· " .......... _t •. --" •.. . ,,~-c:- ''·(''(•'':~ .. ·'. .. ~--"-' '··-~1"'_"1', .... .;.:~.;:-::,.;;:.'f.4'- ,l.t'lt•:;'i:> •;,:•:.- .. ~ .......... ::·,• 

de.: estadp .~::lll!?t:ll)~rJt~.:~~a. €~a,r;:te<_cp~t~J).9io.~.a.;;;~~~~·l?.r:~.!L~-~r.~pi!!<·,!~~,e~~ 
c.~nsc:tlh_o~.;;r,da~~:~!:l-"!,i"c!P.~f!.~a~~~~ :'•~~;;j.~~·.lf.~~-~J~~Y~~~~RfJ~~~:r%•!,1!~,~~~!~ 
publ_1cp,;::_:e,:oup:~~~ ~~~fçgs:?;;J!~!~ ~·9~,e?>c~~''0Y~~J;;~~.<~!~~r,~~! ~~" ~~~.::~~~') 
buiçao ,.,,cons.tJtucJonal,--:- I11JJ?-OJ1antf~s•!J:la•-n.e,~.: ~ez:E.d~.s.~~ª .!J)!~!~~!ya:_ ·· ~~ 

· que~e~á ~:autor!zaçQe~; í p~ra,: d~c:re.tar: e ~P.êl..t::t e~h e?<_(:)ÇIJ_Ç,ã,C? .:.~.~ í me_dida~ 
que,enteridê;:,:ê:sem~préyfo~-conheêrm'erito.~dâs',.camatã~?.:/~~~J~~·;;> ~; ·. <: 

. - • ' '•" • '" ':;· ,:' ! é;,.;_-,~;'''.: : ::_/ ?:· •,,; '·r~ I:: _' ~ < ~ <' :; ; - -~)~ . •:-~_:: J' '';'. - ·:,: (?:•.:•;:, ··~-.~~ .~ .. ~.~' 1':'~ ('{~ ::~;--!'·:.::ri;;:J, ·t~'.' ~e/l ~-' ·:': St-::~r.." -::.~~ 
!'. :' :~ Oua1s:,sao~: repito;:· os: trabalhosi:apresentados·lao~SenaCfo~:ate' hoje? 

• ••' '• ''•'•'•h<o,·\,o,.., ,, _, 0 'o'"' '' ~O•'•'' ,' •;,'• ~ '•'' '',' ---~--~--~,,·,,.. ..... ~. '.,Jt'i',.,, N,,t• ,'·'";..:~. ~-~:.·~~~·),.• ·:~":~- o'" 

Por: ··muitOS': dias:- ner'rrr,seàsão .. :tem~i havido; r: pois'iciuê} se ri à .:perder, ;.o 
·t ..... _ .. ' .. ?,;/"" .... :;~;,·~-,.,·~·:. ~-.'. ':;~~-;:-;.·_;..-; .... :~.J',, ., ...... ... ,..·t;~ "_!C-,"'.;>~;:··~;,:·.:·::~>~-~·.-.·;:,;< o:. •! :;(,,: IW.~- :f· .. .c.:.;;.t ::~:.; .:; :·~, 

empo·._:-·-- . ~:.'_.,_;.!. .... ,~:.: _.':_.·--·~~_. ... __ -~,- .. ~-·-',..;_..,-·., •. ::~·:,._,,,,.,_~~-"~·-·~..J;<-~ ·.::'- _,.~~uo s.VP·.ID: '"?ç1r-:_ .. 1·o·;.~ . . ;:.~,_ ...... · •. , -~. ~ .·.-~--_· .. ~.-.1 r~·_- •·: ... •.·.~ .. -- ... , .. ,. :. _ _._~,~-,:~~")~:·: ;-_' ,,_..,·.._ 1_,:.]~J,.,,,_ s,"'_'r-:;_~ 1'•.·,·-~"-~t····~?••. ,•_. ., 

· ~.-; .. :'OúanCio ~-ô :~iri illistéfio',';sá":·compenetra'r.~:de-::-aeusHdéveres.!•~quanéfo 
puser~se'~à --:festa 7:dãsfmedíaas:•{neces~arfas',~Iquâ~Cio:·;siit)óniíàíá~Jàs:;às 
êâmarãs:, não'ihá;de3d~Ixà~~de~ha~erTs;es~ãoÇe1tempo·~ :cA.,Otlictos.)~~·r: ii: 
···. · <. oi~sa~á·~::: rrlas, .~ôií 'Ciue<:,.·CI~~~~:íueéâ~:~~ds;#tãc;é~~~õ~~:tãs~~frri~tlidã~ 
que'iJui9a" cBH\teíll'é~tãs·?'iEü:.'~éspõ'nêf~reLpôr:?mi~nà.tiiã~à;:~.e~tâlve~ 
por• parte ·;:cle;~·sen'á~o • .; e~~i:esponé:fe.réi' 1 dizeííciõ'f';·p.rôiiilr:. Pârli',~quê 'h Parà 

... · . .., . ., .• ~ J•:,..-· · .• ,.., ... ':'·~.-·· -~·~· ç:,---' r r- (1 ·.>' "'· ,~,·:: .. · · :. 1 ... '·'·'·• .. _·--.·-- '_,_.,. •• ~. ,,,. ,, . • • ·.. . -.c. · .,. ,. '" w. ;. . ,. 

serem 'os projetas :guardados· no::nosso''arquivo?, .. (~pólâélôi;),.:~· ~··;(, ·.· 
. -: .. , ;::G·;.~::.íl.:lr:-·t-:~·~ .(~-.:.:~ v·- c:·~·;:;~:>::_:r:;la ):;. ··::·;.rrt·,··.r;:;·:c/t} i .... ,t ··-:;_;i·~-i~~~:.:~·#,-;;-f.- p"·~~;..··tt-Ufl·é:·;t~··.:. · ·~-· 
..... Esse~ dever~: pesa·· com: mais. força: .. sobre"o:,,mJnistárfo, e ~Ciepofs 
de!'~ s~Ôbrê : a":::ôutra. 'éâmk.raf' os' "'s'éüs · fri~inSrhs;:~~,i'i{p{i{~ÉJ'ntà'nt~s5mais 

, _ . · - ~·;;, li ! ~~.rH'J;;; .. -r;H-f."''" .-ar-·v·~·,·;-~Y · !'~.-:-
imediatos. do ,país,.:;s~o :.t!?S ,Prfmefr..os ~aluart~~~)~~-··~uas·;Jfl)e_rdades, 
-··--·. ··---: ~:···~ ., .... ·-"-···!., .. ' ..... · ....... t •••• "_,. ,._,,_ •• · ........ Jq:., r.., t.:'-"··~""-~-» .. "JI ... ~~-: .f'ff<fO· Pi~sr·--· 

OS ;guardas ,avançados,; d_e .. seus. direJ~~S; (:~ecy:J_Ç,OS ~e3_gara!l~ias (8~8-
, • -•··.'""' • .;-,. ... !;;._ .. _.~~ ,,,_.,.,r;·., •·A.•"o,.l .,,,..,• ·'"IJ .-lo~ _,.:._..t~·~ ""'!,..,.- ~..!~1'!1..~~ ":'-j1.J \ 1., e'j. ,d'•~-(-:'\ •• '~ •'"' 

dos);. em ce~os,.,assun~os, -eles .. ter:n :at~.' a ::pr..~rr..pg~t~va,_Cfe.:t~niciar: ·a~ 
te JS~ ... : .. _. .... -.·,···_;. :<;~.Á·.~~: ___ : ·:·~- ·. -~~-;~/t~· >~:, .. -- -~~ ..... ~- ... ~ J ~~ ~:.· •• - ~- • ~ ~~: -:-~:. --~- -:~~:· ·~~~~:!...:;_::~ :~~~~~-~-~<-. ·":~~.;;; ::.l-~- -~~~~~--~~.~:r -~::L~~~ . !: ~~--~ 

.. - ~ .. ,.. .• j · . .,.._.,.1-.·o.• .• ··-· ..-~.~n<P...t" .. ··.<t~. ·':·-.11..-'L: . . :_ .. ,.~ ..... :,~-i.,.._, .• ;: ~.~·ht L..:.vd_·'-(1~-;.v.S•J!:) c:!lÉr-...)~1-. .. .:' ::~-~~,.;-_:, 

... · ·;_::O.Ser:Ja,dó.:~'!l11_b.!'!I;,~;;;~!11!::,0r~"!.~e:~.d!f.!!l.~-~;.r;~~c}g_n._.abcP~,t;~m,)mals 
central; :deseja;'} e com· ,razão, .. conhecerr.;det?ar:tt~!!J~.'.?ftP.~I~?i!!t~~~ 1 ~ 
opfnfã~:~a .. ad.J!I!Ilf.s:trl:lç~-~~ :.9.~s_e~~~~··-i.P.~)p~,9~~ .~!!~~~~~!~ ~~!;.ten

. do ·oferec_i~_o,_~pis.~ p~~jE!~os,,~e_.:l~_f ·•·!l~~.C?.~;;;t~~!~~)~~~ê!!1S~~~c;», 1e_; ~~.~~I
vo,; ,sem r; Que ,p, f!lini_stt§!'io ~ en:-f~iss~:\!il~,;!~.!~!!!O:::.!.I::'~.:-rea:»!.~i~il ;e'::: ·; :·;?:: 

. ,· Umdesses:;projetos: era mais·;uma;:garan~ia_:;:àsl';l!b.~.r;~~l!d.~.~<P.ííbli· 
cas> perfeitamente :Inocente, •.que ;em ,;_nada ~af~_tay~ ~()li~1-P.~i.~~~O:»i.o~ ,: ~e 
ordem públlca;.~antes com~ela .se.harmonfzaya:, não)e~!'l!:po!~~ ._fruta 
própria da estação; .que olha: para ,fsso -com ·indifer,enç_a~ eu~:r..econhecf 
esta grande razão, e pedi mesmo que ele fosse para o, arqlJfyo.o : ,_ 

. o .. o~tro projeto oferecia .. uma pátria;.:o:: Brasil:, aê)sY:li~~silelros. 
que a não tem. São filhos de nossos ·concidadãos; que··, nascem em 

~-
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· Buenos Aires, Montevidéu, Paraguai, Portugal e· outros pafses, ·que 
não ·qUerem pertencer a estes,· e sim ao Brasil. 

· A qualidade da nac~onal ou estrangeiro em todos os parses civi
lizados, sem exceção de nenhum, é assunto do direito· civil. O gozo 
~u ríãó de;·direitos políticos, isso sim é assúnto do direito constitu
cional; a· constituiÇão não obsta pois que se faça ·essa ·necessária de~ 
claração da simples nacionalidade, entretanto tal projeto r não· obteve 
do ministério ândàmento algum. Segue-se· que ou se ·não~deve ofer& 
cer medidas legislativas~ o.u· só fazê-las depois de haver obtido o 
assentimento ministerial, ou quando enfim o dever maridar entrar 
em· .. Juta .. com. suas idéias,. antevendo o resultado. O millistério.é. con
seqüente, pois que nem ele mesmo quer formular os seus:. próprios 
projetas: o que quer é autorizações, delegações indefinidas, ou nada • 

. Senhores, tenho enunciádo minhas· idéias a .. respeito .de. tão im
portante questão; creio que elas; em vez:de o.fender os. prlncfpios, da 
ordem,. são pelo contrário reclamações de direito, defesa das Jeis 
fundamentais ·do Estado. Minhas opiniões por si mesmas· 'não têm 
força, a lei. po.rém deve"'ter toda; confrontem-se élas éom a lei, e ou 
'indiquem-se os erros. em que: laboro, ou aliás observe~se a lei; é 
esse o sentido em que darei o meu voto. (Muito bem, multO bem.) 

Discutida. a matéria, foi aprovada a proposta e ·as érnendas parà 
passar à 2.• discussão, na qual entrou logo·o· art. 1.0 'da proposta, e 
foi aprovado, bem· como o 2.0 • · • · · · 

Entra. em discussão o art. 3.~. pelo qual se revoga· o art~ · 3.0 da 
'lei n.o 646, de 31~ de julho de 1852, na parte em que manda compu
tar em mais Uma 4.• parte, para a reforma, o tempo de serViÇO mllitár 
aos oficiais que seryirem nas províncias do Amazonas e Mato Grosso. 

· O SR. SOUZA FRANCO - ~ unicamente para dizer poucas pala-
vras sobre o artigo. · · 

Em 1850; quando se propôs esta medida, que hoje se pretende 
revogar em parte, eu a combati até o extremo; demonstrei que o 
que se ·queria era dar um privilégio aos oficiais de marinha empre
gados no seriliÇo dos. ri~~~~ ~as baías Internas do império; combati 
esta medida com ·todos os roelos de que .podia dispor, porque tendia 
a premiar os oficiais de marinha que perdiam suas habilitações; mas 
fui vencido, porque o ministério ·sustentou a idéia, a qual passou 
em lei. 

Desde então; tendo apenas decorridos quatro anos, eu deseJaria 
saber que motivo há para se recuar hoje dessa medida adotada ainda 
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. há tão poucos· dias;: digamos,, assim,; porque em: matéria';de~<lels,os 
ands são dias. Não existiram hoje. as· mesmas razões:oque determi
naram. o ministério·:a: apoiar. essa:·.medida,te :a;·,fazê:laj·passar.?.;~Quals 
são . OS;: abUSOS,:; O.S, Jné;onvenienteS!'7qUe ·:dahr:esuJtaram?v'NãokseJ;a:'e 
desejo-que me.: exponham:,qual!o:motlvo:por que,:::sustentando·se·•nes
sa ocasião :com)tanto::aflncci ·a·;necessldade~da~ disposição; e i obtendo-. . . 
se sua adoção. em ambas ·as câmaras,:1já tão::depressa ·se·Nem pedir. 
a sua,;rev:ogação!·,-,~·:;:.;·;:-:· :. :·,.;;:·: '": ,::-::y:; :·;··'·L· .. ::;';: ::: :;>::;·,::·<' .. -:: n.,,:·; 

Se é o prurido de reformar tudo quanto se têm ~feito nêstes:'.:iltf::.' 
mos:arios~::mesmo:'tud()i:qtil:uíto;tem'felto :~'8te7'mlriÍsférJof.'e!.seüs"·ilme
diatos antecessores, bom é que ·o saibamos. para ·,nossá~;(flrêÇãô? Hêl 
de VOtar pelo artigo;' porque estáHd~ '·aêÓrdoiocoiTÍfmJhflas·CJêftSfiÍs do. 
ano anterior,:JfdálasrtãÓ~justiflcadasi'~estâs.!>e <:outras:-:: qile.~tã~ depres-. 
sa· têm :sJdo·:e~vã~· s~ne1d,~adotadas~~sê-.por~.ril'f:é_ pára'acõm'~ànliaressa' 
maré,:: essàcfebre'' de' ·.reáção;i1es'sê1 prurrC:f(r/éf~ 'rêform'ãi~én.tãof:dêclarC)' 
que·~só~votàrer;com·,·o-·protesto''qü'S:nãoisc)u;z-tão1:ref6rmlstã'ic&1ri'O':P~ 
rece ·que :é: o:mlnistérlo-'âtual; qÜtf•não-quer'deixáf'pêdl-a-solire:-p'eêfrãl 

o sR. wANDERLEY cnlriír.O;;;a~~~~~~iri~llãl ,±::si1 ii:hBri~"â'éf'if!se: 
~,. ~ .... ":~ ....... • ~.;-:••_; ... ," · •. ' "'*\. -!!...,..·_ .... -., .~ .... or:~- .. ~~--··--~·--;,- -~--,,.. ;.· ~j-.-l···---~~~- ~ ~~-,-.,~Yt-~'::"lrrr;----~ 

nado r entende ·que' · o artigo"' é' justo; "é"' útil;· tanto' que~ · quando foi 
-.·t··p'·.,.: ... ·~··:·· •.. · ..... _., .; ·--rr·- r.·í.:·'- :.· ,., -:·•. ·"'t.i~""'--·.<' ·{·),·;.;~c~~:~ ·"t ~-.::·,: 

aprovada uma disposição'" em ·contrário "à' que 'hoje···se _estabelece~ 
.. .. -. •' ~-.·- ~''". :··: , .... _ .:·.. ··--··\,---._ .. , .... ~ ........... _ ;.._-,-- .... ~1~.'"~:-.··:··;:. :<-·"'f .. -·:·--•. ~"ii . .'> i:! •. •·7~ ~:·~;:.:; -· -~ 

multo· se 'esforçou··para·que·nao passasse.~qual·.o motivo por que 
''•o•,,.-, ... ,,_.'',•, ;, {,'• ,r, '••"'·':.r:,.~-- "•o;"o;'~ ,,:,);"!,~··~'-•''~~·.-of...-4,-l ........... ,,"':'':")'">,_,-:r;-"', -'~':'.r:-::•1 

pede explicaÇões--ao ·ministro?, A ràforma ·ou· ·revo·gação 'pfópQstá, nas:. 
--,-· ·· -·· ..... ; ..... -- ,.,~ -:-·~ ,,.-~ ··· ,_ .. --.. ··-'·.--.,.~.,~_;. __ ·:. ··~r-_"· .. ;··•J'·r··,r, ... -, ..... ,,::-1 -~·:·.;,._:, "'~1 1'4•,...... t....-

. cerá sómente''do prurido· de'' reforinar"'de'que' o:.·mlniàtérlo se· acha 
• • ,•;,;~·-,•·").,""'~ • _.•-:·•~:·;,.r;:•n,,_ . .,. • '• • 

atacado? Sobre Isto apenas direi que o honrado ·seriádôr 'qué .ha'póuco 
.. -·...:·.~, ... ~ , ... ~'",._.,.,..;·.""·"'""' •" .. ,''•., .<._:~: ..... -.,~-.· ...... -· ·-·~ '"1".'':''.•.")~--··;· ·,:'' ,f"_l,-:·.-~;·_"'·-~·t?"'~ •. ; 

falou mostrou ·que~o 'país está' em tlido:por·organfzar;'"Efpo"ftanto 'esse 
• ............. J. ...... ,.r,· ... ':.~: •. · ... ,( .. , _,,_··;. .. ·.:,,·-. ;''-... ·•·r···';·.-.._,,.vft 1-·' ;;i~ 

prurido do ministério não seria·mals:d9·que·'uma expressio~das'·ne-... _ -1 ... -.•........ ·~- i'""J ...... .-.... ·.-·~c:---··..-... _ .. • ,., --. .... _.·~--, ..... ,,,:: ,. •. êl...._.,·r- .-1---·-- -·~ _=-}·~··;"'--,.:--\"'' ...... 
cessldade~· •públicas/ e\ nãó ''deveria"' ser' cerisuràdo. •., --:.~ ~' ,, ' "' . . ~. 

· -· _., ... ··.}--· ~:-·~-~- "'!·~·-~;. ·-r· ~,, •. _;-.'·*i··· .:t .-.;
1 

.• :·•: ,;:· ·.· .. :-~"'<j~·-.-r.•"-l'~, ... -.'":· ~-·.t.·~-----~;-;--: .. :.1:-·: ·:;·.-~- .... \_,··,r-.·:·-·.~ 

· o.~SÁ ~··"~I~ENJ"~ .:suENQ ,;..~Nisso':cõncÔ~do~per:feitàmente·.;,,;,,:: 
.. ·.~ -· -...·· ••• 1 .... .,.. •. ,;..;.,_. •1 ~ ~ ..... 1.,.~,.-.J,__1 ._,..· ... ·<; ........ ~ ~ ... , ~ ,,,~, 1 ; •..._, •• ,. ..:,_,;._ ~ ....... ...'.· ~;,;"' .... ~ ._ ,.-:_ •• ,t-• •. ..., ... --r ... -, 

o~.SR_., .•MI,_,U~Tfi.P ;'PA3~ARI~HA :~;:F~ropus.~o (artigo ;:que :se "acha 
em discussão porque não compreendo a utflldadeJde·~que.:o oficlaLde 
marinha conte-maio~ .tempo_,em :.Matà:-;Gr:osso1 não:;para:~sua promo
ção, ser~h_or_es;_ ,mas ~para, ·SUa~:reforma,:'.:pelo, contrárlo.-rjulgo;. que:.: dar 
resultam. graves._iJ1COnveJ:Ji~;tntc;ts.:Não suponho) que.o .serviço naq~ele 
lugar sEÚa mais .. pesado: .nem de maior:·lmportâncfa -.do ·que o serviço 
prestado no mar e em outras comissões de marinha.. . . . . . : 

~ ' .. • ' .. • _, ~- ,_ ,.· .• ,... ·.•• "' '.. .· .• ··-·- J --- .. 

Reconheço a conveniência de conservarem-se as vantagens pe
cuniárias que tem o oficial que vai servir naquela provfncla: mas 
dar-se-lh~ como recompensa o apressar o tempo de sua reforma. não 
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compreendo, e por Isso votei contra esta disposição quando. pas~ou 
na outra câmara. 

Para o exército ainda se alegavam algumas- razões que· pare
ciam plausíveis; mas quanto à marinha nunca entendr,que as hou
vesse para contar-se em mais a . 4.• parte para· refor.ma o tempcf que 
os oficiais da· ·ar1J1ada · servirem na. província de. Mato Grosso. •·· Eis a 
razão por que propus este .artigo. ·.i < : . 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra~se'a discussão 
e ·aprova-se o art. 3.0

• 

Entrou em discussão o art. 4.0 aditivo das emendas, da . Câmara 
dos Deputados. 

Foi apoiada a seguinte: emenda: 
• O § 3.0 do primeiro .artigo ·aditivo:.seja, assim redigido: ., . , 
"§ .3;0 A rever os artigos de guerra aprovados :e·· mandados, exe-: 

cutar pelo alvará de 26 de abril de.1800,_e a -reformi;~r .. o'jm:lcesso, 
submetendo tudo antes de pôr em-obse,.Yância· à ·apr:ovélção~do poder 
legislativo.- Pimenta Bueno- Bario de,_Murltlba ~Souza.Ramos 
- Silveira da Mo~ - F~mandfl• T~rr~•·" .. ~: . · . . ... · .. "' 

Discutida a ·matéria, foi aprovado o art. 4.0 aditivo, salva a emen-. 
da, e sendo proposta a emenda foi aprováda. · · · · · · · 

o art. 5.0 aditivo das emendas foi aprovado, e igualmente a pro-
posta, como se· acha emendada, para passar à 3~· discussão. · ... _· 

O SR. presidente declarou esgotada à ordem 'do élia, e deu para 
a da primeira sessão: . . .. · ·· .· · · ··. 

1.• discussão doparecer da comissão de constituição indeferin-
do a pretensão de Domingos Calcagno. · · . . 

3.• discussão das · proposições da Câmara dos .. Deputados .· apro-
vando as pensões càncedidas à vi.:íva e filhos do capitão .do corpo 

·policial da província da Bahia, Francisco Joaquim · da ·Silveira·;' e à 
vi.:íva do alferes do corpo policial dà'provfnCia de: s~ Pedro, Vicente 
Francisco Dias· JIJnior. ' · · · 

3.• discussão da proposição do ·Senado autorizando o governo 
para mandar matricular nas escolas maiores do Império os alunos 
que por motivos justificados. não tiverem comparecido no prazo fixa
do para as matrículas no presente ano letlvo. 

Levantoü-se a sessão ao melo-dia. 

252 



' 
' 

... 

,. ·' 

As ··11 .horas .da manhã o. Sr.: 1.0 -Se(:retári();; ~ocupando a cadelrà; 
declarou .não 'poder)1aver sessão'-pt»r :faftá 'dé' 'riúmêro~·fegaf:::de '·Sra. 

, __ , ---,., ··<.~~·c,--~~q, ~- ... ·-·:··~r·.··.,.·- . . r...._.,... .. :.,,~- ..... - ..• ~ • ..,.,_ .. _ •• ~ .. .., ••.•. ~~_!"'"'!.--· 

senadores~ e 'convidoU' ,·os presentes para: trabalharem ·nas·;·comlssões. 
!.-r ..• ··-··-·~; .. __ ;~-.-::";';'··. :~~;~--- :·:-··-;·· __ ·;"'''' ,. r ;~:;;··.· :'· .. ' ;:· .:.• .:··:;·:.::. :~·--: ·" :··y:·~:~: -." 

'._ .. _ ... ' , ... ; 
--~ '•-'.- I . -~' .·.; .:·_. '.,. 

. -
•,, ,· i-1 

. ' .. 
,··-. - .. , .. · 

. ·· .. ; .. 

. ; ~ . •''•, ,< ,>: , no > , o • 

; ' ~. '•• . ' .:--·. 

. ' ... ·~· ... ~--· .. ; . 
... '· . ~ ........ . 
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. SESSAO EM 27 DE JUNHO DE 1856 

Presidência do Sr. Manoel_ lgnacfo. CavalcanU de Lacerda 

SUMARIO ....:.. Ordem do dia. - Matrfcúl·a .de e~1:udan
tes. Discurso do Sr. marquês de Paraná. Emendas. Discursos 
dos Srs. marquês· de Olinda, Silveira da .. Mottà, ma.:quês de 
Paraná, e Baptista de Oliveira. 

As 11 horas da manhã, depois de feita a chamada, abriu-se .a: 
sessão, estando presentes 32 Srs. senadores. 

Lidas as atas de 25 e 26 do corrente mês, foram aprovadas. 

EXPEDIENTE 

Foi lido, e a imprimir no jornal que publica as sessões do Senado, · 
o seguinte projeto: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 

"Artigo único. São concedidas trinta loterias para o patrlmõ
nio do hospício de Pedro 11, Igual nú·mero para a obra e patrlmônlo 
do recolhimento de Santa Teresa, e cem para a construção de um 

• teatro lfrlco nesta corte: devendo ser todas extrafdas sem prejufzo 
de outras concessões que existem a favor de diversos estabeleci
mentos. 

"Paço do Senado, 26 de junho de 1856. - Marquês de Abrantes 
- Visconde de ·Sapucai - Visconde de Maranguape - Ma..C.uis de 
Olinda - Marquês de Monte Alegre - Visconde de Abaet6 - Sll· 
veira da Motta." 
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ORDEM. DO, DIA.·. ·-· ·-· ' .. ~.~·-· ... :· . 

Entrou e~ ~1.• 4is.~~S.~ão, e .pass~u~,à 2.~.;o_:pa·~~:c~~ -~;~:;;mfs~~~; 
de . co.nS.~itu_içiío.~ '~l)_d~feri.pdp ,C?~ requ_e._rim.er:Jto;,d.e;J~.or:nfngos :tCalc~gno•·· 
pedindo ~isp_e.J1S~L~~-J~~PO.. •. ciue... ·' lf1e (.falta.~para 1obter r.cat:ta:td!B ~natura~~ 

'
·,za· ç .. a-o-· .. de ·c,·dada-o bras_ ileir.o · ·. ·• · · ·· · · ·· · , ··. ·· ..... '""' ,. o.·-~.:. <r·~·~·"·!.v ' • • · .·~ .• ~~<i i':~>,.~ 1 -~~- ~~-·.,.::~ .... HY\o.oi 'V-J·.;~,...f.J' ·•~- ),_,,._,.' 

. . • F~~ , ap~oyar:f~·· .em:'~·~;:;c:fisç.uss_ão, ,a .fi~' :.~e.::.ser:~~envfada,:à~ssanç~o . 
imperial, a proposição da· Câmara dos.· Deputado.S_·;apr.ovandotaS;:iPen-:-: 
sões concedid_a~ ;il_:viiJ~a ~e,Jilhos. do :capitã~-i-.do::,corpo;<>policfal7da•· 
provfncla da .. · Bahia,;;Francisco ·Joaquim _-da.·,Sfl.~eira;;e;'à;;vJIJva; e::.fflho,, 
do .alfe.res .Cio .·corpo. policial da-província,;de,·s. Pedro;:l•Vfcente. F.ran~~ 
cisé:o.-.~;·as~. Jri~;Or. _ -~ ~-;:;. {> ~- :- ._,1-- ·.: •• ~ -~ -;:_ .• --1. . •• i _. • :i·.::~~j,.=~--·~1~~;) .-:~~-:.}:-:·_{;t.:;:_:-);.:~)- . 

. Teve, .lugal;..~a, a.f •,cii~cu~~~-~:.~a proposição; do. :Senado..tautorizando";. 
o governo· a.~ J!l'andar;.,l11atr.icular: ._nas; es_c_olas;.maiores ~do,t;fmpério:.:os 
aiUJ1os ~-que .~:por. m_o~ivo~ ;.j!J§.ti~l~_ad9S~ ;não :.tiverem:. compar.-ecido .. :mo _. · 
prazO,; m~~c~d~:,J?.ar~ ,a~t..l!'at.r._ícul_aS;;nO pr:esente~ ano.rletiV,O. ~e!~;;-;b0l ~:o: 

·o SR. MAROU~S .. DE<PARANA:_(presidente-.do(conselho)~~;sr.~, 
presid~nte, a ·: r~sÓiuÇão-~e:;,~_;;_emenda . ,em:,.dlsCUSSãO;l.são~- fn(itefS» i:a:: 
menos . que se declare >que não' deve considerar-se como tendohfal
tado aqueles ·estudantes que. comparecerão às aulas.:c:;omo:Jouvintes. -
Na época. em. que estamos .devem .ter ,havido-já quarenta diasJde::aula,. 
e portánià · quarenta · fáltas, se a freqüêncfa dos . ouvintes ···não~ for 
tomada .em . consideração. _ . _ . _____ ....... _ .. ~; :· :.:~ :::;; ,. ~::L;:. .. ~ 

.. se._sê julga. porém que é de·eqüidade .. ~serem-.admitidos::as matrf
culas os. ,9ue ·têm comparecido às ·,aulas~: ainda mesmo ::na r"qualldade 
de ouvintes, então a su.a freqüência .. deve:-Jhes ser tomada ein:consi;;. 
de ração, e as f~l.ti:!s .. apenas ... contidas. ·pelos~dias em• que·;_teribam dei- -
·ad ·d·e· o·m·p·' ecer ··-- ... _- .. · .... -·:-~.~-~,,-.......... , .. --!- ·::~~---·'-.·-t·< ... -:";::~-,.-c:· .. -._.,_ .. x o .. c _ ar._ • _, .. , ·: . ..: ... :-.... ~·- -·.·-.. -..... ,t .. ---~-.:- .···.·-.~---- .• ,.., .. !1~·-l-.• _ •• ,.:.~··- .. ,.._~ ......... . 

. Era estã a dnica -reflexão que•.tinha :-de :fazer.;: •. :~ ::·;. ..:/< · < i.d.: 
. : F~ra~ apola~as as s,egu~ntes :emendas::: .•:: ···.·. ··.: c.,.·.:.;. ..· .::~,:.-.::: <•t. -., (.::; :,::.:. _ 
. · "~a9a:s~ .. f.'xt~n_sivo aos exames :O· que se dispõe sobre:::as matrF 

cu las, :~adas a~ 111~smas: circunstâncias~ ~: s~ ·:a ~:.R; ... ...;.;. Baptlsta~·dé: 
Oliveira." . , . -· ::, ,. 7 . : .:.. : .' , :.: _; .:: . · . ,:: _: ;-;:;: ·:,: :' :'c:-::·: -

"Contanto que. tenham freqüentado as' aulas ·Como :·ouvintes~ '~ê 
' . ,. -~ ' . ' ' - . 

que como tais não tenham .faltas que, ainda abonadas; façam i perder . 
o ano.- S. a R.-:- Marquês de:Paraná."' ,,:. -. .,;. :::.':: \ '.:.. ;.-~~'-"'· . 

• O SR. MAROU~S DE OLINDA diz que contendo a .emenda:: do 
Sr. presidente do conselho o. mesmo. pensamento da.:que: ele.' orador · 
anteriormente· apresentara, não duvida retirar esta. Todavia entende 
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dever fazer uma observação acerca daquela emenda, e é que é da 
sua redação de forma alguma se deve concluir que o corpo legisla
tivo autoriza e reconhece a classe de ouvintes. Tal intelfgêncià'é in
compatível·· com o sistema de freqüência seguido. nas :nossàs' .acade
mias~ e portanto o espírito da emenda não •deve ser •senão df:r con-
formidade com esse sistema. · ·· · ' < ·: 

Para evitar dúvidas julgá necessária esta declaração e pede para 
retfrar a sua emenda. · · · · .·. · ' :> · ' · 

!: ·retirada a emenda com a permissão ·do Senado .. · • 
O SR. SILVEIRA DA .MOTTA -Não tenho dúvida' emdar.meú 

voto ao. projeto e à emenda, visto que tem • por· fim··atender.·'à cir
cunstância especial que milita ·no corrente ano a respeito dáq~eles 
estudantes . que deixaram. de comparecer· erri suas respeCtivas' acade
mias por causa da calamidade pública ·do cholera' mortius; màs ·cU'm~ 
pre-me observar que .essa razão da leinão milita senão·:para·aqueles 
estudantes que. freqüentam as academias·· dos ··lugares· onde·· houve 
cholera morbus, e como pois tornar extensivo este·favor a um lugar 
onde não se deu essa razão, a um lugar onde · não ·houve· cholera 
morbus? · ·· 

. (Há. um. aparte.) 
O nobre senador tem idéia de que em S. Paulo houve· cholera 

morbus? ·.· -··· · 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Houve no Bananal. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA -A academia· não é no Bananal, 

é na cidade: de S. Paulo, onde não houve epidemia, e assim os estu
dantes do Bananal deviam ter corrido para S. Paulo~ ; 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Se estivessem doentes? 
O SR. SILVEIRA DA MOITA- A razão que ·os· senhores têm 

dado não é essa de terem estado doentes: é que· não puderam pro
curar as suas academias porque os' lugares estavam'·então' empes
tados. Disse-se, v. g.: "Os estudantes do Ceará rião··poderaril·ir para 
Pernambuco porque Pernambuco· estava sendo assolado pelo cholerà 
morbus; · os estudantes que · freqüentam a escola de medicina da 
Bahia ·não puderam ir para lá porque a Bahia estava sendo · assÔiada 
pelo cholera morbus, ou porque foram empregados como auxiliares 
do tratamento dos indivíduos atacados: e isto também se deu a res
peito dos· estudantes da escola de medicina da corte." Eis o que se 
tem dito em abono do projeto, e essa razão· .especial é por certo 
atendível. 
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· Ora; houve: alguma razão ;especial, para· .. que ;:OS :i estudantes:-:não 
fossem. para· S. Paulo? Se alguns estiveram ,,doEmtes;·aqubno•.iRio:;,;de 
Janeiro; e se~. os: nobres- senadores~:julgam .. que.: :Jsso<'Zé um~:motivo 
atendível, c então a:·dispensa 7deve .. ser,··concedldai.-.àqueles:-.quej estive
ram: i mpedidos;~de:Jr ;~ que'.::estiv.àram ,Jatacadosi:da~moléstia:;;ey:nio ~por. 
haver epidemia :no.l ugar:.:para- onde :ti·nham·.:de\Jr;-, cómo íme}par:ece;,ser. 
o fim~,da·.:resoluçãoi··;eL·por--isso:.,.não/tenho·:dúvidal(de::votar~por)ela~., 
. . : .. O;:mais,·:. senhores,::é:.qÚerer-se que?o! cholera•.morbu8J · que:Já tem 

apadrinhado: muita :coisa, ·apadl"lnhe·:agora .. :até-• os vadios-· que> n_ã01f~ 
ram ·. em .:,te.mpo . para·:?a0acadeinia. O J :ter.thavido repf9emia ,no;~flio:;de 
Janeiro .. não -é, razão. suficiente; porque·:;toda a gente do <Riorde,:Janeiro 
até devia' ter· fugido' pa'ra :.s. Paulo· .. se quisesse;,evitar:~a(,cólera;~:,õfít'.: 

O. SR:."~:RRESIDENTE. :DO:;CONSELHO ;-:.Enas>quarenteilas~;; e. o . 
d - . •tá . ? ' ' . ' . co~ a-o:_~,:sanJ r1o~ •. ê"~~~b :J~J;~:. .:~:".;;.;:.:.~ -~:.:--.:c-.:;·;~:: _ ....... ·" · ·· ··~" '"'~·-:·:..~"; ~;;;~: ~~:::-•·· :·~,~~-- ..:::.-~:~::::·.: ... ::.:..::;; 

· ~ O SR ~:.:SILVEIRA i: DA MO:rT A: --:-'-0 -;cordão sanitário: i não obstou 
a ida dos,·estudantes;;;: .. ~:·:.·.: .. :: .. .,;__._. __ .. -~--'·"''·--·' -.:.-- :,_ -,,_, ~-.:·r:·r:,:r:::-<'J"' :-::G';f;') 

. O :SR·:::êPRESIDENTE.·:.DO, CONSELHQo;;....;..····Podia.:óbstar:;::;.·~ ::::;c:.:> 
, 0-SR-.:<.iSILVEIRA::.DA:MOTTA·__;,_pc)dià':obstar;;:mas::rmostrarei.:·ao 

nobre'presidente,_,do~conselho·~que>não :obstou. · ,,._.,_, .•. :.;c:;:: :. ~- · ,, . 
O :SR:. ::PRESIDENTE: DO··CONSELHO~..;_ Não'·obstou· porque .nin.;. 

guém ,·caiu: ·em:Já:;ir~, . · .:, ,,~ ;:;: 't :;~·> ,,_, ·:·.:::. ·:··· ·<.·'·' • ':: -.:: • . ::.'. . .. : '_; 7:·:. 

O.::SR.•'·~SILVEIRA- DA',_fVIQTTA:~: O ~encerramentó :das . rriatrrculas 
e .a abertúra:diis aulas'·temiipelos-:estatutos·.'umá":época;;marcada, que 
é o dia 15 de março;· e o governo fez a graça especial:de.:adfari.::tanto 
o.·· encerramento ·das:' matrícúlas 0coirici.·· a~~ãbãrturi:D das·~aulàs::, pàra: o 
1.0 de :abrih .:quando :já-: não; havia .. ' quarentena nem·.'cordãO''i.sanitárlo. 
Estes obstáculos·tinhain ·desaparecido: desde.· o:;prlncfpfo~~ de::.,feverel
ro, ·-e ·portanto: :esse 1adiamento :não::fof:;:!por::.causá: do :cliolera'::.morbúa; 
foi. porqúe<o:Sr:.ministro ccfo.··impérioi.·entendeu::que·tdevia'2.fazeriesse 
favor. aos estudantes; dando-lhes rriais:•15• dias:·parà• .estarem; em<suas 
casas. c.''" .. •·, •. ·. . ., -,·'" '• -~---·-· '~--~.'.: •. ~ ::.r:.:;·~"·f:-,:~~-~-:-~; ·_::;:~~!--~:.:~.-.:~.·-[ '~:1~·:._·:-t~ -~1"':.1":~~o~·: (<"·i~\ 

. ·O ·SR·.·;. PRESIDENTE DO' CONSELHO.:.;__: O ,•nobre· 'senador:."op;:~rece 
que está falando' com .:pouco :•conhecimento ::de·.· causa. 'A::: razão;· do 
adiamento foi·não· haver necessidade,de: esta·rem os:estudantés:.em 
S. Paulo durante 15,dias trocando as pernas~ pàsseando e namorando. 
(Riso.) ' ·· · ... ·· 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! . 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Nãorsei se isso seria só durante 

esses 15 dias; o que sei é que a lei manda que o encerramento.das. 
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matrículas e a abertura das aulas seja no dia 15 de março, e que nes
ses 15 dias havia um ou dois dias de aula. ' 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não· havia dia nenhum. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Sempre havia de haver algum. 

Já não sou lente, mas ainda me lembro do tempo em que o fui, estou 
mais ao fato dessas miudezàs do que V. Exa •... , ··. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -.Quantos: dias .havia? 
O SR·. SILVEIRA DA-MOTTA - Um .ou·dois~ O.caso é que no 

princípio de março já não havia cordão sanitário nem mesmo qua
rentena: e se o governo concedeu essa· dispensa foi porque, meten
do-se de permeio a festa da Páscoa, julgou dever fazer esse favor 
especial aos estudantes. 

Se, pois, em S. Paulo não houve epidemia: .. se o~governo teve. a 
cautela de dar as necessárias ordens para que acabasse ·a tempo o 
cordão sanitário e a quarentena, desaparecendo assim··estes obstá
culos: se finalmente ainda houve esse adiamento por: quinze dias: de 
encerramento das matrículas e. da· abertura das auJas.~ como tomar 
extensivo à academi'fi de S. Paulo o· favor contido na. presente res~ 
Júção? Entendo. que o cholera morbus. não deve servir. :para .. mais esta 
coisa ruim, que é fazer. com que .o estudante que for remisso; que 
não cumpriu seu dever de comparecer a tempo, se prevaleça.do.favor 
concedido àqueJ~s que tiveram justa razão. para não comparecerem 
nas academias do Rio de Janeiro, Bahia e· Recife. Esta· é. a minha 
opinião. . · 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - A apreciação gue o no
bre senador acaba de fazer do ato do Sr. ministro do império . que 
prolongou o prazo das matrículas até ao 1.0 de abril é sobremaneira 
injusta. Disse o nobre senador que esse . ato. não podia ter outro 
motivo senão dar aos estudantes .o prazer. de passearem na corte 
mais 15 dias: porém todos nós sabemos os justos motivos que neste 
ano ocorreram para que se fizesse. essa concessão. 

Se a província de S. Paulo .·não· sofria então. o cholera morbus, 
é certo que se tinha ali tomado todas as cautelas: para prevenir a 
sua invasão; conseguintemente,. para que os estudantes pudessem 
matricular-se. até 15 de março, seria preciso que se apr~sentassem 
logo em dias de feveriro, porque as quarentenas e outros embara
ços ali suscitados ao livre trânsito deviam Impedir que os estudan
tes que partissem daqui em dias de março chegassem a tempo para 
se poderem matricular. 
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· .Não·.havia . vantagem_ se obs_ervar:·, r.igorosamente,:.;~~~ .!3s.tiltutos~ 
visto. como (o. que· não·· aprovo) . está :.estabelecido r. nas.~acaderJ1las ;~ 
seja feriado todo . o. t~mpo que • decorre ,:desde.,-;a ~~seman_a;. -S.anta ::at~ 
ao~_dia. dos.~Prazeres·.:·~·:··· ~:::~_-, ~., __ ·;·~·'·_~;-·_:_! ;_~ ~~;.< ::;t~.::-~t.~Jo;:!i3"i .c r-;::~-~"·":·o~ ._,:;,;~: 

· .. ·:;\·Disse o·: nobre senador:.::q~e;;havia;doJ~.,dias,l_d~:al!l_a;'!~~s ·parec&.: 
me·.que.·foi·!nexato;::porque •.. se .recor.resse .à:.folh!nh~;,yer.i_a,.;qu~~o-~dia 
15 ., dei.·.março::caiu ., em ~;;s~b~do;· no•:dia";.;1,6t·fOi:;. dia:;-;de.;:Ail~OSO:i:.CC!meÇOU; 
então· a· semana··. Santa, ·e r:. o . dia dos :oP.ràzeres. -foi r: a: 31. de:,-março: :~por 
conse~uinte não.havia.nÓ,mês de_,março nenhÍJm:dla{d~;{BUia •. , -·. . 
... : O; SA~_-SILVEIAA.DÁ:MOITA·:-·E:'no- s_ábado•antes.·~da:::Semana 
Santa?~":·~~ .... ·:··.::.. ···.·.·(·.r:~·:·:.~:-;::-~··-··,. , .~. · ,--~·.>··::..... _:::,,"-''Yf:'<:~:-· ·iq"~~ ~ . . :~>:::-.::-::;.c~· 
. _.: Ô ,SÂ:·;: eAESIDENTE:DO CONSELf:fO ·- Esse::era: o;:último~dia>da, 

matrícula;: ·.estava: incluído· no· prazo; : por:::• conseguinte ,:riãoJ~devfa:;:ha~. 
Ver···aula·n.ess·e--d·•a ·-----· ·. ""-.. , ... •-······ .. · _,.,. ·- ,_,. · ... .',: •. ~ .. --: .. ,· · ·,. ':i ··.~ •-Í '_j_,,;, ·.• •. -::·.:~: '\~_-••. , .• '._·. ;-~- ·_ '.. • •• , • ..-..-~><-~., .. ,.._ ..... -, ... .._:~ .... --:' 

· · · · O; SR.;.:,' SiLVEI AA_ DA MOTTA·-:-::-c;Os: estatutos::dizem7 que; a ·aber
tura da:.academia ,deve. ser .no,diaJS.:de.;março.... . :::-rr:,::~.~:~c :,-./; :-. ·• ::·; 

.. : O:SA;,·;PRESJDENTEDO:c_ONSELHQ..;-7:Não. disputarei,: mais s~ 
bre isto~ porque o. nobre;senador, :comoJacaba:;;de) dizer,,,foid_ente~'e 
deve::_ es~ar mais , ao . fato.:destas ·;coisas' do ::que;:<,e.u~' p;·:certo~'''é'':<que 
mesmo. na_. opinião .do :nobre,senador; nãó havia:.senão:;um:dia 'de: aula; 
e nesse mesmo :di à; não 'há lição;:: portanto i nãowalia;{a 'pena:.obrlgar
se ·os es~udantes: a •Se::acharem~ então,nos ~Jugar:es. de~suas~:acadàmias~ 
o. que: _não :era: se111: inconveniente. para:.diferent~sc;pessoas~~;::: ··: . ,_., 

· O nobre-senador. disse porém que mão se .deve conceder. o favor ,, . ' ~ ' . . . . ' . . . . . . . ' \-- . 

contido na ·presente resolução senão para·aquel~s~lugaresJonde houve 
cholera_. morbus, e não pa~:a S. , Paulo; .;onde·:_não,:o ~hou~e:.> Mas:- é . prft 
ciso provar.que::nenhum dos,·estudantesque·:freqüe~tam::o::·curso Jurí· 
dico· d~· S. :Paulo pertence ·à; província, que :fo_ss~}invadlda:p_elo .:cliolera. 
morbu~;:além _·de .que,. senhores,, ainda. quando~-•não:~·s'ofr~isem : pes.;.. 
soai mente, .. é certo; que .. em :.tais:1oca'siõ_esÇpõticéis::;pôCfem,. â6-ànêlonar: 
suas famílias, são obrigados a permane.cer no--melo _delas.,, ,:,·.. . . 

·:Demais,:,:senhores~···nós: sabemo:f::qu~. :a·:: pr6p):io~_•eStudânte. que 
requereu ·esta dispensa··ao:Senado, e. que deu:ocasião~a:cesta··res~. 
Jução, sofreu do_ cholera morbus,. como prova. com~ documentos. Aqui 
está. pois ·um estudante do curso~jurídico'.-de. S:.C:Pàúlo··quei:hãó'põde 
ir para ali por causa do cholera'.morbus._ -.·· .. ':' ... · · : ; · · ... i .. ·. :-..:: ·-.. 

Senhores; a resolução. não autoriza :a:.matrlctilar- tudo e· qualquer 
estudante que deixou de ·comparecer:no .dia fixado para as• matrí
culas, mas sim àqueles que deixaram de · comparecer por·- motivos 
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justos e justificados;. conseguintemente ·se algum há que não possa 
alegar motivos justos e justificados, é -claro·que não está compreen
dido na resolução .de que se trata. · ... 

Se porém a resolução fosse reduzida aos termos· a que o nobre 
senador quereria reduzi-la,. ficaria eminentemente Injusta e: parcial. 
o nobre senador não tem nem pode ter razão para considerar: que 
todos os ..estudantes.que estiveram: em diferentes:provfncias:e~tlnham 
de seguir. para S •. Paulo não se· acharam embaraçados por: sofrerem 
eles ou. suas famílias; pelo contrário é certo, ou pelo 'menos:o:Se
nado não pode duvidar, que algum há que·sofreu em sulf·própriápes
soa, que foi por motivo de moléstia que não compareceu para imatrF 
cular-se no dia .marcado;. conseguintemente·o.corpo legislathio â não 
querer tornar-se inflexível-e declarar: "Quem não se· apresentou no 
dia da matrícula. não deve matricular-se", . e uma vez ·que; querrcon• 
ceder esse favor àqueles. que. tiverem motivos justos e justificados, 
não deve estab~lecer exceção nenhuma. a respito .de:S;."Paulo~-

0 SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA--' Pedi à pall!lv.ra'·pára:Justlficar 
resumidamente .a emenda que mandei à mesa. . .. • .. :. ·. · .: -..: 

Depois que a comissão de. instrução pública, da qual faço~ parte; 
apresentou a resolução que faz.objeto desta.discussão;·velo ao:seu 
conhecimento que. estudantes havia que~ além de se terem apresen· 
tado fora do tempo próprio para serem admitidos à--matrícula- preci
savam fazer o exame das matérias do precedente ano letivo.~ o :qual 
não tivera. lugar em tempo próprio: por motivos· justificados, ·:guar-. 
dando·se.pára o mês de março do ano seguinte, como·permitem.os 
estatutos das escolas respectivas. 

Ora, creio. que o Senado deve atender a estes com· a ·mesma· be
nevolência com que .atende agora aos outros> visto que as.: circuns
tâncias são Idênticas. --' ·· .. ··· 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ........ Há diferença, e. não pe-
que na. I ~ :·~· ~ 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA- Figurarei um caso·possfvel. 
Um estudante do 3.0 ano letivo deixou de fazer exame em novem
bro ... 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -Já isso é uma falta; é 
preciso justificar que esteve impedido. 1 

OS~. BAPTISTA DE OLIVEIRA.__ Suponha V. Exa. que esse es· 
tudante não fez ato por estar doente;'.esperou pelo princfpio deste 
ano para gozar da faculdade concedida pelos estatutos; mas então 
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uma calamidade. pública o~fmpediu de comparecer.::aaempof'esse es
tudante não estará. no .. -mesmo· caso,:que1:outro .... que,?;devendo::compa.! 
recer no:prazo :marcado c para :n:tatricula~se, ~também ídeixou::de;:o :fazer 

· J. i d' t ?·C 'j' ' ·· i' •>•'· ,.,,., ... :, ,,..,.,)•·lo r• •·!:·;~,:.,.~ ;o :;a por·. a gum mpe 1men o_., re o"que .s ·m ...... , ...... , .•. "' .•.. ,,.,"'·' ,.._ ............. , ""'"-''"' ... . 
. _ .. •Ouantor::à:.outra;~emenda~ · que)item:.::·por.·~objetoz·restrlngir. oafavor 
concedido):::na: resolução,.~.eu::. preferiria que: não~>.fosse::;eJa::,apresen;. 
tada;; porque:·rpar:ece~me('.que·: a :resolUÇão;~ providencia:;: o;róaso:edenti9 
dos: I imites cconveni entes·; isto :é, •. no:; mais ~c largo" prazo cque:1 éc·possfvel 
fixar-se-:dentro do:cano.·Jetivo 'para<que O.!:governo,atenda·;àsJ.circuns-
ta-nc•·as desses ·'a"ndiv·· fduo··sr•;·.·: .... :: .. :,:· .. :. : ........... : .... · ·'· ·:· .... "' "~ .·· .. ::; , .... ·:::~·'··'·:' J:•I.J ·~ . e .,~-···,.·•-·~-·..,,.-•- ,,.,-t.,.,"'••"•,. ..... -,• i~--"'···I:.J -- . ..,~, •; "~'-~: • .-

, ::E· por.:Qutra .:parte;1 s..-~>pr.esidenté,-:;é;:.:minha~~pinião antiga,~·e·::já 
proferida. ri esta ··.casa~: que ~a,freqüência·::ob'r.fgadaririãs ;·esêôlas,:maiores 
do império é· uma antigualha qu~"'n~g,.~~- J)Od~.)!JS!if~.c~~--PP~~,Illguma 
boa- razão,· e.··· que: SÓ· :existe' nas '·ifí'StitúiÇõês"".'arJ'áJóg'fi's':.'"'éfe::":pÔrtugal, 
doride- a.· .. trasladamos para as nossas) auaiído· ás: nossá's:"es.êolas 
maiores chegarem· a ter,a organização norníaFdê''qué'-muito; cáreêêm, 
esses-e o'utroscarunchos:'terão de desaparecer'·.dos seus· estatUtos. 

O SR.. PRESIDENTE DO . CONSELHO :·;.;..;;. Sr/· présidêntEt';' a· dÍs
pensa ·proposta. pelo :nobre . senádor peJa: província·'do .ceará' 'nió 'me 
parece tão justa como a que -está ·incluída• ná'-r_;soJuÇão~•·No 'mês 

· de outubro ·ou .de •novembro, que· era qúando' se ·deviam fazer ós ;atôs, 
não havia· cholerá morbus em nenhuma das cidades onde há acade
mia. de direito; conseguintemente dos estudantes que deixaram . de 
fazer ato, é, naturãl que 'muitos:nãopossàm alegar ·n1oti~os"de molés
tia. ~ ,nati.Jral.. que. algims . qúisessem "apressar. . .' à ~gozo'. dáà."j:érlas,. na 
esperánça ê:fe.voltárem cedo para'·entaci.sujéital:em-se .ao·.:axãme::·e 
estes qúe se âventuraram.a sair das :acaciemias:sem 'tazér.ato: 'para 
pilharerri .. suasférias, é. justo· que· sofram à :·eor.saêíüêricia··'dessa· va
diaÇão: Outros .talvez que '(JE!ixassen:(de fazer:atôj;o·r: m~do .. '.ê:fôs· exa· 
mes,. medo 'provenient~; 'óti".de. não sâberêm 'as''matérlãs:~.:ou. de' :se 
mostrarem. os examinadores. do ano 'com semblante. 'ameaÇador. AI· 
guns hà"erá _que tivessem ·motivos atendíveis:·" mãs:~lfpreclso '(iúe o 
nobre senador .demonstre. que él respéito desses' há esses' motivos 
como a respeito dos oútros. Fique pôis estabelecido qtJe a diferen-
ça é grande. · 

Não havendo mais quem peça a palavra, procede-se à votação, 
e passam as emendas para terem nova discussão na seguinte sessão. 

Dada por concluída a discussão foram aprovadas as emendas dos 
Srs. Baptista de Oliveira, e marquês de Paraná. 
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O SR. PRESIDENTE declarou que . a votação da proposição teria 
lugar depois. da decisão final das emendas novas. 

· Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente . marcou para a do 
seguinte: a última discussão. das emendas: novas. feitas e aprovadas 
hoje na 3.• · ~lscussão da proposição· do Senado sobre. a .matrrcula ·de 
estudantes no presente ano, nas escolas. maiores_ do Império: e .3.• 
discussão das proposições da Câmara dos Deputados •. uma aprovando 
a 1.• condição a que se- refere o.decreto de 22 'de novembro de,.1854, 
e que aumenta . a. subvenção concedida à companhia pernambucana 
de navegação a vapor. e outra declaràndo que as licenças que· se 
concederem aos faiscadores só o serão nos lugares que·. não estive
rem arrendados. ou concedidos· a companhias. · 

Levantou-se a sessão ao melo-dia. 
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Presidência do. Sr. Manoef_,lgnacio .cavalcanti. de. Lacerda 
,'-_,:·.-:,-;"'::•~.~~ .< ~ '.,.,·;-;_~-(•-~' ::,~'·-... ' I • ;. ~=~(;~':.;': ,..~?: ~~ .. :-: 

As 11 horas da manhã, feita :a chamada, acharam-se :preserites 
• .• - , .. , ......... - .... :- .:. ,. _,. ,~,r·-_ . ..., .• , .--•.••:-~·-.,.,.,_~"'"). . ... \'.~--')'."J,·•· .;..1- 1~"- · · 

28 Srs~ 'senadores, ·faltando · com éausa' os: Srs~·· Ferraz,;:. Gonçalves 
,., :.····-·1"': .. _ ··~-······(·'., -., .. ,_ .•..•.. ...,'\,... ·· . .. r .. ;.· ·,,'lo:. ·~·· ":.-,~····~~-~ ...... '.•·• ~,.,_;; 

Martins;:: Páula .Pessoa,:>Viariria; :Souza· e: Mello~. marquês i' de· Caxias, 
marqÚês éf:e itannà'ém/marquê_s· desPiira.ná;~.marcfu.ês';ae0Vàlença, e 
visconde. de:Urug'u'ài;':'E; sem.elà 'ós· s·rs2'1iãrão:des:AntÔninâ;J;b.arão,da 

· Boa vista~·~ 'i)~rão · do .. 1 PÔntal~''6arão·. d~' ·auarairri: bárão'~'dê: :suassuna, 
-·· • •.·•, ,- ··•'*t, ,., ·~\-~ ,,; .•,. t~·· '•-r.:'-~ 1 ,_-;r ... ~ 

Souza Queiroz, Paula Albuquerque;- Mendes· dos·'Santos~·'.:Ferreii'8.Pen· 
na, Miranda,· Pimenta Bueno, Fonseca.- Alencar, Verguelro, e. visconde 

•. ·-·····" , .. -"< .··• -~.,- ···.:- ' . •• ... -- :-~ . .-·. ·"',!·", .-· ~ ••... -'" :·· •• "· <".· ~··l:!;·"•'';.:- .. ~,_· ,·, ç '\ 
de Jequftinhonha; ·· ··· ·· · · · ··' " ·· · · ·. ··· · ·· · : · · ~· · .: ~· .· ~ ·:: .~ ' ··.· .. . 

:,·'~.'~: ,·,:·~: ,-~~~ ......... ·,,I o·,-d,· , '~. -,:i..;;;:~!,i·~-:.::_~ -:·~:r"~."" :-,.;",·.·: 

· O .SR~:~AESIDENTE decfarou::não haver sessão por~fálta~Cte .. n.:íme
ro legal de ·srs. senadores; convidou aos preséritespara~trabalharem 
nas comissões, e· deu para ordem::.do'.dia, além .. das matérias dadas. 
2.• discússão da proposição do Senado aprovando a 'pensio>·conce
dida à viscondessa .:de.·caravelas; 3.•. cUS:Cússio.é:fa::pràposiÇib~ da: Câ
marl!l ~.dos;;Qeputados. aprovando ::a~·.pensiio' ;:(:C,ilcedidln!à8·iflll1as' d~ 
falecido .visconde·de'Magé; ·3;"~discussão :da:pro,:iosição'·do·'podêr~êx~ 
cutivo, ·e.· emendas~ da' Câmara:;.dos. Depu~ados:dixaildo· ·àa~:forçaa~l de 

. mar para. o ano financeiro df3 1857:a ~1858;- 3 .•. discussão.:da ~propbái;. 
ção do poder executivo, reduzida a ·projeto~de·.Jel::pela:Cãmarà dos 
Deputados, criando um conselho naval. · · · · · ·· 
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SESSAO DE 30 DE JUNHO DE 185& 
. . ' .; . - - '· .:· . ', . . r.. . : ·. . ~ 

Presidência do Sr. Manoel· lgnaclo Cavalcantl de Lacerda 

·SUMARIO - Ordem do :clla ··~ Matrrcul~s. de :esiUdan-· 
tes. Observações' dÓ . Sr., marquês de Olinda~ ÂprovaÇão da 
proposição. - ConseiÍlô. navàl. Osenlações. do Sr. ministro 
da marinha. Adiamento • ..:.._ Fixa.ção. de. forças de· rriar~'Ois
cursos do Sr. visconde de .iequitinhonha, Pimenta :·au'eno, 
Wanderley, e barão de Pindaré. . . . . . . '· 

As ·dez horas e quarenta e ·cinco minutos, · estandc) presentes 33 
senhores senadores, abriu-se a sessão. · · · · · · · ... · .- · 

Lidas as atas de 27 e 28 do presente mês, foram apro\fádas. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0 -SECRETARIO leu um offcio .do presidente da provrncia 
da Bahia remetendo dois exemplares:da fala com que.abriu:a.sessio 
ordinária deste. ano da. respectiva· assembléia provincial,. e. igualmente 
dois apensos à. mesma. contendo os ... relatórios da tesouraria provin
cial e instrução pública. - A secretaria. 

leu-se, e ficou sobre a mesa o seguinte 

PARECER 

"O 1.0-tenente do corpo de artilharia a cavalo, Eduardo de Sá 
Pereira de Castro, e o ·1."-tenente do batalhão de artilharia a pé, ·Joa
quim de lima e Silva Filho, pedem passagem para Õ corpo do estado
maJor de 1.• classe. 
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.. ···· • A comissão :.de:-:marinha e,;guerra,-,considerando :,que:) se'"! achá 
sa~clonada a'. resolução .. pela::quàl ~ol: o;,governo~· autorizado,:& fazer 
semelhantes transf~rênclas~:,'ié ~-de : párecer·~.,que:- ao, tmesmo~iSJOVerno •. 
devem. -recorr:er::os:peticlonáriOS·~t·;.:Jrr/: · :;;;~;_;;;;! :,~.: ·:: ··· ;:. :·;)5: ::...,;·;-:~·;3> ":;·: 
: .-.·: -, ·~P.aço;do Senado~--erÍrf:13•de;dunhÔ:de;A856~·;·""""'::J.fA;;.de:MI,....~ 
- Barão de Maritiba.:-- VIsconde• de·Afbuquer.que~· .':;•J,:.:· 

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

. ' . . . . ; ' .. ' . . . 
• , -:"' .. ~: ·'"' "••.J ~--··,. ,_.., ,,-- ,.,, Ht .... , ... _ .... ·""'·-1-r #>, :~ ...,,:;:.::. 

Entram .em ultima .'dlscussao::as emendas' novas--aprovadas .na: J.• · 
à. propo.siç~O..J~ll.c:ir:~l!t()r:-~zaj,()_:;goye_r!:l~::.af,_r.TJa~_c;lar0m.atrlçulat"na!besco
las maiores do. Império. os alunos, que: po~JrriO.!iyos]'jus~Jflc:IJd~s:; nao 
tiy~~-~!ll.--eomp~r.e~1,5f~',f.lo;'P.r.azo:-fl~ado.;par.~'ia_~'lm~trfcul_a~,t~rl?r~sente· 
ano ~ J etly_~-~~: ~- :..: ... :. ~ --~t ·-:~it~- ~·~ -·:. ;;~--~-~~,.:;:.:.· .. ·:·- -:·~: .. :;~~-~.:::r-:~::~~ ·· :·:: ·.::. "··;·.~~~~~: ;.:: -:::'_~ ~-.;~·.\·~·:· _;_). ;~~-:·~ .. ;;~:~-~ ;~.~::,.;;;.;·~~:,.(- ~.:.::~~!~~-; 

.. · .. O.SR .;,MAROU~S::DE•OLINDA dJz.,gue .tendo,oferecJdo~.na;::dftJma 
• . • ..._. <•·-'"' .-..••"' -··· • --• ~-I..• - ...... , •.. ~ -· '"· ,_, ,, .. ._, " . .1_.-.... '•·" f- • ... -- •· . ....,. I I •"··"'· --: .• ,. •·•·-- .... 

discu~~ªg ··. c1,~ ~ ~e,soJ.~:~_çãp_:;}J[I!a ::'e.melJda· ;:~s.~ ,, resolv~r:a' r:dep_ots1;.a ~ r:e~J rá:-
la, P()J":. lh..e _par.~C:~F;,q!Je_,a, ~-q,~r.~: J!l~r_qu_ês~.~.()-~Pa,~:aná C()J1tmf1.al~..: me.S".'IO 
pensamento; ·lendo, porém-.agora esta- emenda ~acha~lhecmui~~;:dlferen· 
ça, !.JO.t.~n.d.C?, al~m~.~.i~_s.~,gu~:;().;c_cf~f~J~p. ~e,:.u~a::é~Jdê_ntlpolaa,~d.a;;outra. · 

· Demais•· a emenda ·do ·nobre :pr~s.J_d_ente~:do· éonsefhoy;tem,. como 
ele : ora~()-'7· :J~ . e»,b~~ryou ·~·.() -~• !.JCp~y~nJ e.n~ej(deót ;reconf:lec:er,:::. uma;tclaase 
quE:l,O,S, •. e~t~~ll-~()s~;~.ã()~ re,c:onhec_eJ!I,Lqúe~,é.::a~,dos:óuvlrit~s.r~Nestes.ter
mos entende ·.que .. : é preferível passar a, pr:op_osição .. ~af ,_quah::fOI :,Inicia· 
da, : .. ~e~; neJ"!hur.n~ da~ :··E:lrnenda~. Je '. é ,:_neste, • sentido~ que ; pretende 

vot~~i.~~-ü~j~~2,a~~m~~~-~Ja,. f~i_':a~.~~~~d~ _a: ~m~nd~ do;.:·s~.·~~ar~uas~,d~ 
Paraná, não passando a do .. Sr •. Baptista de.()flveJra,:;sendo,aflnaLapra:
vada,_:.~ p~()go~iÇ~();,coll)()' f~i · einenda~a;,;.e~:r.ernetlda.::-à,:comlssio:de 
r~d-~ç~.o~,;~·~ ·-~-·· <~<;.:;· :<:.;·:·. ·-:·.~-.-··_:~J.:~-... ;:t·-.-~;.:::;·.'·-,:_;!f;·:~~~· ~i~;.f~:::~j~_ ... -~~·_:· : .. .- .... (.-::·>:·,,·.; .. -~ti"·:-: I'" •• , 

· Segulu~se a 2.• discussão· ~a:.Proposlção :do' Senado~ aprovando;·a 
P~ll~ªo::C?Of'!C::ec:fi.~a; .à: viscor:tdesse:;de Caravelas~, .: · -~ :• .· .. ·. : .. :·:.:• . :.: · ·· · . 

. F~i,-~~~a~a a,s~gulnte emenda::.i; :i' ... >··. :.~. '·· • · · .··:;,c · · · .... :·· .>, 
"J?.f3ppJs, :da~_,pafavras,~.vlsconde. c:fo.mesmo· tftulo. ~;acrescen:

te-se - percebendo a agraciada esta pensão desde a data • do-, refe
rido .decre~o.-:-: ;S •. _R •. ~.Paço do .:Senado; 30 de-junho de 1856. -
Visconde de Maranguape •. - Baptista de . Oliveira~ ~:Silveira .. da 
Motta:' · · · · ·· . . . . . . . . 

Encerrada a. discussão, passou a. proposição e. a emenda para a 
3.• discussão. . . 

'-· 
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Foi aprovada, sem . debate, em 3.• discussão/ para subir: à' sanção 
Imperial, a proposição .da Câmara dos Deputados aprovando a pensão 
concedida.às filhas do falecido visconde de Magé.' · ·· 

Entrou em 3." discussão a proposta· do" P,Oder executivo; reduzida 
a projeto de lei pela_ câmara dos deputados, criando um;:cônselho 
naval. .... · ''··. · . :::;·.:: 

Veio à mesa e foi apoiada a seguinte emenda: 
. .... , .. 

Enienda substitutiva ao projeto '11.• 27 de .1838, reimpresso no 
Senado com o n.• 3 em 1847 . . 

. '· .. ·. ' 

·" Art. 1.° Fiei:! criado· na capital do império um 'cônselhc:(naval; com:-
posto pela ·forma seguinte: ·. •- · · · ·· : '' ·· " · · · · · 

. "§ 1.0 Do pr!3sidente, que será o rrilnlstro e secretárlo"'de ·estado 
dos negócios· da marinha, e 5 membros efetivos e _2 adjuntos S · ·.' ·· 

"§·2.0 Serão membros efetivos·3 oficiais daarmadâ"peÍCi~menos. 
de patente não inferior a capitão de fragata,: escólhldos dentre ~s 
mais distintos por suas luzes e experiência, e':pertel'lc'entes àó 'ser-
viço atlvo. .. . " .. - ~.: _<:-~.~-~-... ~··.:.:.·: . 

"Serão membros adjuntos um oficial, ·superior éJe engerihelrôs 
e um primeiro construtor navàt · .... · · · · · ~ ·-::.o, ·<". · 

"Art. 2.0 Na ausência ou Impedimento do ministro será o canse~ 
lho presidido pelo oficial da armada de maior" graduaçãoj'é.::'no·)càso 
de igualdade_. pelo mais antigo. · · . · _,:;· .. · · ':. · ·· • 

· "Art. 3.0 O conselho reunir-se-á em sessão ordinária' as:\tezés 
que forem marcadas no regulamento do governo, e extraordÍnàrià
mente sempre que o ministro o convocar. Suas· decisões:;serão to-
madas a pluralida,de de votos. . . · ' · 

"Os membros adjuntos assistirão às sessões,:·e poderão·dJs:. 
cutir:. mas não terão voto senão quando tratar-se .. de objeto"'cóncer.:. 
nerite à sua especialidade ~profissional. · ·'-<' ::: · ·. 

"No impedimento de algum dos membros· efeti\/os dó ·conseltió, 
será chamado para substituf-lo interinamente o membro adjunto: ou a 
pessoa que o . ministro designar, e' que· estiver· nas · cfí·cunstânclas 
do art. 1.0 .. · . • . ·· ·. ·· 

"Art. 4.0 Incumbe ao -~onselho nava! desem,peohar todos os trá· 
balhos que lhe foram cometidos, e especialmente dar parecer sobre 
os projetes que disserem respeito. 

"§ 1.0 A legislaÇão e administração da marinha. 
"§ 2.0 A fixação, organização, e disciplina· da força naval. 



.. ._ ... 

.~§ 3.~, .A. direçãci ._e. emprego.:da Jor.ça.·! navat.~em::,;tempo·: de paz 
.. .... . ' ... 

e .de·:. guerra~~~,.,:~-,,·\;~·------'--~<-:-::·:;.:~----,- ,:·,..:;·_".-~ ;:~:~·:-"·:-~J:·~>·-,á· :.~-: L.-:~·-;::·~) . , --~~-."':_, .. --:._c.1G;- ·;~· ·.:.-- .r~:.·;-~··: 

.. ~§ .. 4;0
. Asr::.pr:omoÇões,,: antlguidades.~·;r.eformas,: e;;.;.recompensas · 

pecunlárlas;:iassim.tdo_s,.o,ficials,da:~armada;;e•· classesb:anexas~~;como · 
dos ~marinheiros,;e·:P.raças:::de:;:pret) dos :corpos'~de:::marinha~ <'•.ló :: ,_;· 

. · ~-§• :5.~:'Ao;cengajamento,er!ecr.utamento~.i~; .. };~:;;.;;,'é, > ,,,:,:·!·':' · ~·,,:,;._· ·<~ ::.;;.?.:: 
, ~ §<6.~.:;Ao; estabelecimento,:~organfzação. e:-admfnf~tr;ação·, dos ::ar

senais,:Aaróis, · çapi:tanias;,dos portos~:o:e ;quafsquersóÜtras :estações 
da repartição;:;deánar.Jnha~>. "··' ;,< . ':~ .-·::: .>: _"r-,:i. .· c,,;:'i.-ci: . . •::;. :•: 
... . :"§ :7.0.~Ao~àbasteÇimento ·'·ec;fornecimento:dôs.::àrmazéns:lda:; ma

rinha;.~e:dos•.:naviosrda~:àrmada;;~ . .:.:t;: tir):.·.r.:.·:n·•· :~ .•:::::!:;:i :•'.: · 
. -· · .. " §' a~~::À 'cóiltabJUdáde, ]~:arrecadação, :distr:ibuiçãooeé-:.ffscal~zaçio 
do material e •'dos' dinhefros·jdispendldcis; pela~repartiÇão.Jdafmarlilha. 

• § 9.0
. A: reserva;.: administração/conserVação ·e 'c~r.t~s)fe';madéf.;;. 

· ·1 .· ·.- --·~,~;.,r·-·-t':l."TIJ_~.- ~J::\~"'t ··-~/"'f•"'l~f"t:_:-:o">t"ff"• ··--~., ... :;;·~:-:'";'..:::-.;t:;-L);--.. ";,.._ -~·~<: , --..... ~.:·..-.to_i:.~.;..r:,.:: J,\,,J :· ,;.,,:. ras destinadas oà:construçao naval~.~.- ..•.... ·· ...• · .. · .......... ·:.:· 
-- •·.· :1 o:-Xs'=-&oNsí~liçõii$':Wá~ãi&, :iJ:â6âíh'oà .. ,nàr.rtimõâi ·&:;;~~;ás ·~i~iis. 

' -~ J" . • - ... "'(.·~-r-....,..e,.v•--, ..-,.,J~·-. .. ..r~·l":;.,·.~-._";·,.... ... ~ ... '1'-, r·;:-·· •.• _, ... ~--'~.... ~-":·: ... ,·· ; .. •,• ... •'"_:<..;_,_,\·:- rr.,· .. ~.r-·r .. 
e mllitares'~'da~repartiçãO'~dá7 inâririha~ ··c''·. · · ·;·~r ·,, ... ~ ·.: ' · .··"~:''-

•".J;:~···r1. ,"f~v:;-<: ~,"'':.O"'j' ,· .. p_•t:, ··,::~...,,->,.,..~ .. , .·',.·~··> ,; ·.''.·,_ .: .• ·~.· :.~~ ~·~~~:-;.t'{"'_,•j'ô _ •. ~~-~;~ .':"::.: •. ~~. 

"Art. s~o:: o.: ministro. :poderá·: fazer., executar,~ independenteiJlente 
·-· .... ,~ .. -............... -""':.·'"~~'-~~r'l"'"--~1....._,., .. ·"'::'"'':··::.····-r--• ...-~ •'"I·"• ........... ,}.,. ..... --r;:~~----<"··~--~--~-~~-~.-~-·'·~·-·. ~- ... ~_. 

de ouvr·o· conselho; qUalqi.i'ér:'deliberaçãó .. do, gorveno;·~ qüEf;'ti~~-:~~~J~ 
·~ . .-.. - -~- .t_ .. ,: .• ! .... ,_~o.-•. 

relativa a promoções~-- antiguidades;- :reformas ~e re.c~mP.~Il~as pe-- -.-...... ~·"~·;."- ."~-.:_·, .- :·<-· ~·"·"·-~·:-::-::; :':'~·-.~·:;·~.:,,·~11 . ...-;{JU"." ~~~··~~·::~:-;~:r:~. ;"!i-:~1/\·, ~-;~'~-· ..-:;.:! _. 

cumárias; sempre· que· o Julgue :conveniente ao segr_eJ:IC?. ~;:exP,ed~ç!~ 
dos ·· negócios~.!;Oeverá ~.porém.· comun~car. oportunaní~í{t~)~.~o .. ,m'esmo 

,· • . • ,J.•··-:.-t·i~-· ·· __ ,·,.,:·.; _,,..~. ~~U 4 1•:1 ~~-~..~. • · --,, 

conselho das·:del iberações ·.que assirrf ouve'rem 'sido tomaê:fa~f~ ~ .~ :. ··. ·; · 
r :·~•'•"•''~", 1>'• _, ... ''1 ;f'•'":~>.f ,"'•',íl .. ''("-•~'~ .·-,,~·; ··;~C''J>'":•~.;·•, ·~'j :,' ,;•~'~,>f'_\-;·~-:.·'"':r;,~,.r],-;_ ,-'-..,.· 

•Art. 6.0 Além' dos pareceres· a: qUe~ e obrigadO,. po6er.á• o·-con• 
selho. Iniciar, ·em proposta- ao governo,:tôetà'·'i:t\quljlqlie~iméCtid~~'-que 
julgue :útiL ao seryiço:.'•:; :: t ·•• c :_; .. ;~, .; •,> , .. ·· •>-!:~:-;'.::._·: ·. : .. : 

Art~ .. :7~0 • O< ministro .. · p_oderá.: cometer:, ao ·:~conselho;•; ou. a 0algum 
dos • membr-os .~militares,:·&; trans'misão·.-,e,.execução·\dasi~ordena: con ... 
cernentes·-··ao ·. moV.imento~·;;economia) e'dlsclpllna:~do '.serviçó.l~naval 
militar.·· . ·· . _ . · ·-<·. ·- .. · ..... · ~ ·· ·-''"··· -·~-· .. · •• _: · 

. ·:Ar:t.: a~d 'ôs''~h~f~s:·c.~s:: re:':iirtt·::.~ij; ati' ~sfab~i~6irri~~io~~~éle' ma
rinha> e. o(''liúditói-'-:'~ràr~·''c)ci~fãõ %:; chamados;"·' Üan'éfô" f6;:,:~-êôfivé-.. · .. ,. ,, .. , .. , ......... _g ___ ... P . ., .... , _....... .. , __ .,q ... ,-., "' ...... , _ ... 
niente~ . a tomar partEf ·nos tratiálhos aó .: conseUio;· sem. que :·todavia 
tenham ~btà nas'; s'í.Jàs' -feS'oluções: > ... ·· : : .· .. ' .- . ~' ' ·: ... •·•• -~ .... ' ·,;: 

"Poderá· também o conselho · requlsi~ar InformaÇões ou • esclàre
cimentos, de quaisquer·: pessoas -~rripregadas :no-~servlço da···marJnha 
ou em .outras. repartições· públicas,· por. Intermédio. :da: .secretaria· ·de 
Estado. dos negócios .. da .. marinh~. todas·. as. vezes qtre •assim o: julgar 
necessário para o bom desempenho de . suas 'obrigações. . 
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. "Art. 9.0
• De dois em dois anos, 'e extraordinariamente sempre 

que o julgar conveniente, o governo .encarregará um. ou ·.mais. mem
bros do conselho de visitar· os arsenais, -intendências, estàbelecl
mentos de marinha- e as divisões · navais•. para:•i"examlnar: ·: 1 :o.' .se· .. as 
instruções •. e ordens .pérmanentes• dadasc·aos~empregados ·dessas ·eá:. 
taçõe têm sido executadas: com inteligência e::pontualidade; <2.0 , se 
estas ··instruções . e ·.ordens têm: produzido ••efeitos úteis lou ;.pernicio
sos, e se apresentam Irregularidades e ... Incoerências erri· relação' ao 
sistema geral do serviçô; 3.0

, s'e Ós ditos~ empregadós.são'capazes 
de. preencher suas respectlvasfurições,':designando> os que ·devem 
ser substituídos, ·a. informando escrupulosamente , sobre·· tudo" qu~ 
disser respeito à ·execução dos trabalhos .e: à :bôa-ordem;· economia e 
disciplina de tais· estabelecimentos.· : < . , : ':. ·. ·: ": ~:· · .. ; · · . • · : , > · .. ·.:•.:. 

.. o merribro ou .. memb~6~' en~~r~eg~d~s' .das· .. · refedda'~ : c~mis~ 
sões apresentarão ao conselho ,:"relatórios cfrcu~stanclad~s. dâs 
observações a que derem' fugar as:inspeÇõiis:~qúe .fize~em,• a ftm·.de 
que se tomem as medidas que parecerem convenientes~ . , . ' ~ ,. ~· 

Art. 10. Os membros efetivos dÓ 'conselho 'perêebérão, como, gra-
tificação: . . . . . . ' · " · ·.· 

Os que forem militares 200$ m·~nsals, ·arérn d()s s'ôldos das·' r~ 
feridas patentes. · .· · · · · · ·· · · · ·· 

· · "Os paisanos 4. ooos anuais. . .. . . · • · ' 
~o encarregado do detalhe do serviço naval, na conformidade 

do art. 7.0 ,' ·mais SOS mensais. · · · ·· ·· 

. "Aos adjuntos, arbitrará o governo uma · gratificação, ·:tendo 
atençãá· ao que já venceram .por seus empregos ou patentes; .. •. 

"A exceção destes, • os membros:· do . conselho ~·não: poderão 
acumular qualquer. outro: emprego ou • vencimento;• ·· ... ··•·. . ·· .. · 

"Os ~ue forem. encarregados . das inspeções. ,de. que ... trat~.· ~ · 'a'r
tigo antecedénte terão, além dos seus vencimen.tos.:·u..na·•ajuda .de 
custo. para .despesas de viagem regulada conforme ·~· é:Ustânci'â. do 
h.igar; e arbitrar-sê-á. uma gratificação às pes·soas qUe como auxi-
1 iàres os acompanharem. · · · · · · · 

. ' ' ; 

"Art. 11. Para o seu expediente e registras terá o conselho uma 
secretaria cujo pessoal constará de ·um. secretário. que poderá ser 
um dos membros · efetlvos do dito conselho, . de um· Intérprete e dos 
empregados que forem julgados Indispensáveis. 
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.. . : _"E~tes,eJ:npfegàdos não perceber~.~·.rnaior:es ve!lciment.os do::.que, 
os .r:narca9p_s_,.par,a;; .o~ ~de. Jgual';categorla ·da :sec_retar:ia ~de.'iE~tado:ê.dos•· 
n_egóci .. o.s.: -_d_a; -m8r:illha:~·;-:;· I .· :~-:-:~·:. , .-_·::.~ :::;- ~~ ; .. ~ /.:·-r·L ~ · :.-; ··.) ~)-. ~-J~~-: .. -t-~t~i~ D-:~~-::>:-~:.;::r ;_·· .. ::· --~ ~ ~J.:.,:. L~;·_,·. ~:::1· 
... : ,,7Art•i, 1.2 .. 1 :_Q;:,gov_E!r:ílo Ji~a "au:to~.izado;.;par,a .:J:eformar;.it_a;~secre:tada; 

dEt ··Estado :.:;;:dos.;:~n~góéi os v~d.a ·~: ma~infja, ;.~.~;~;O.::• qliaf.tel·genera~ ,:.;;como .. ;."o)· 
exigir· a:. instituição do' conseltio :naval;:c:::t~ndoreín:,';.Vista!-~quecnão.t~aja, 
aumen'to:do ·pessoal· existente .. nas sobreditas repartições .. :; . . cf;, :L:· " 

·.· : Art~'' 1a:r~F1c~iT1' re~o9'áêlãs ,.:êJuaís'Q'ué'r;ri:fis#o~iÇõêSI. eriít ·c~'lltiário. 
~-!"'• r:.r-r.,•, ..... ;~.; ,.!'-"1.~"'·,.., , ... -~·-··· ':>-'"1•'·~...-, "'·41•l""!'or·•,.....-.. -..... Pfí ···-Jr":,...f'*<tÍ•"'-,1...:·1·~-..... ,.,. ... ~""':" -~_-:.),"',·;~· 

"Paço do'Senado~~:em'30 dedunho'Cie'1856._~ J.'M:'Wanderley."•·· 
•;•,., ... r •~ --.~- -,·r~.~~~ ·.·~i-- ·:•"•_t,;;-·.,_ • • :,_;,;J-~(\•'": .. -·" , .• ·:\ -~...-;-1 -~'r'i ,...!":\!''·~-.:.·."ir~ , .. '" -y·':f- 1 ~.-~~-:.·~ ·······o ·sR:,·~wANDERI.:EY' pediu·::o ·aéf•amento da'-:3:8 :discussão·'da'tpro~ 

posta;' atéô qüe?se ~imprimàr'à?~mêndâ\~~qu~ ':O"ft3tec~u!;; sériéfó 'apÔfàCío' 
e·st·e"· :r .. eq''u''er,. ··m· .... ·~-"'e·"n'''t"o' -... ~ ·.'-fo''"i ::a' p'.r' 'o' 'v·:: a'd· o" :.: ... r~J;. ?U_I.i~ ;:::_.~ :: ... ::; ... -:: ~.,; .. {~$ ··.:-;~-~~..;t~r-. ,t;:~~; :~_~-.r.:_): .. -·-~:;..:~---~--~~"! :;1. I ' -~ •· --. . . ·-" . .. - -- .. -. . . ... J , • "' • --.. • ,. , • •• ·' • .• • • 

· .· :. EntroU:~ em'~a:~.:'discússãti 'ã·::-pr~pô~ia~ao: podê~; éxêcuiivó;:tixa'Hdo·~ 
·as··,fôrÇàs·'éfe,rrii~r':~il'àrã:·''o·{'ãno··:~e':':1asi!1à:::,1·as8~i, .. é()i:Jl :·~~· •. ~~m~héfâs;;éiit· 

_:.~.' · •... ,:~ ··-••!',..- ::. :r';).~ ..ll'Tr .,...,....., .... :.;,;..""~""'~T~"!"~..,t ... (",., r-. ..t:':!l}"f"',' 1.'. 1 •• !\•••""·•~·· ~t'ro .,r}J·":r1""1-.; .. f,.;:'''"'~"':'- ·."·.' .c:·:~•·--:.~ .. 
camara-dos:deputados; e ccom a·C::Jo'Senado aprov~da )1a':2:8 :·dfscu~~.~~~~ 

.. O SR~·· VISCONDE ·DE JEOUJTfNHONHA· -.:.<Sr; presidente1 çna._ 
.-_. ~·r•-;.·~· .. '.'-'.""!! ..-: r; . .o:.,, .. ,.;· .• ~; .... ·.·-.., ::: ·~· 1-...;~1-~· ·:,...,...._ •• _..,.,,..,.-·y .~'~'1• ... ::,, .. ,.~1'"'-rft!"(.I.J•,;.; '!'{'-t-;r· .. ·'•J . ..-~ ,-. ..• :. .• 

pnme1ra e segunéfa ·d•scussao· deste. proJeto votei ·por:ele tal!"quaJ·:ve•o, 
da cãrriarâ: dos·~s~s::::-Ciep'Lítaaõs. ·'ilohii:íEt a~ forÇa ~'d'e3mãr.-Fnã8~'·.m8I: J)8,:é2· . 
cêú I ex'be'Ssivai t.'e"Üsohjêiô~m'ê. qufr:':esta~?.fBss'e'' iãiíiti~m:;ã':'.Opi'nião::êfa·-

··.~·"" • ,.. ~· .... ~;, ·,....-:;..:..:...,., ~:---~..,.:~::-~> .-···-~: · · .~:-. ·~,.-~('1 ··-~J'f"' ,:--_ ... ,~J.'.:"\f'-'(1~·-..,~· -~:~~..,Q.,,"": r:~·-::.·:.:r•j-~'1-c..;:-~:::·(-: ~~! .t:.,Ol.':'·, 

ma•orfa· ou ··quase unammldad.e' ·do :Senado~ ·reconhecenCfo~: 'como: ·fn--
•• .-- ... ~ ........ J·, ... ~ ,,.,,,~-~ , ..... :c·.~.~..-.:-._.;., .. t . .-•·· ,,.~,·~;. ~· .• ,,..:~ .. .,.,~lJ:·',.;.>:•·i-r~.., __ :·•; :·I'~" :;;;.,:;;.~,.·~~::-:r'~'Jtl .... ~-'"'~ ~·-~::·: :·:·· :-·:. 

d1spensáveJ·que a·:segurança::mterna· e:· externa--do país·.::-sejaégarantf~ 
dá pelos~'meiôs:.'m'â~s:i effcaZe·s . >:c.:•;;, .:; <<•:~: · :• ;' .: ., ,;;;.;gq_.,p,,;n ,,;;•;·; P '; 

on' .,,'_,.,· .... ~-~~~.,.~,..,H• , ......... ! .. '): .... ~·· -'"l<''"'•'t~ .... ~.: ,...,;:.--;,_ #~,,; _ _;.., .. :.. ... : .. ,~·,., .. -:-...--''! --~->~;: ~-~;.:,; .. ~ .:.:,·. \' •',·~.~·,,. 
· ···.·Então'·. senhores··· nada: .. ··se'.-disse:· relativainente·.·~·ao':modo · de '.d&. 

. ····:•·." .. -,, ... .' ,.,~: ... ·~,1';-.. 'r-,t~ -~~~ ... _,.:-~:·"i't' ,-""j": i:•""· ~t""";~ ":",.)('I; ~~·-~~1:~ r:.l:~~~ p----.:v:·-~ .... ~ l'~·~e;"':: ~-·:~::·\(,':"',\: ... 
sempenhar· ·as.' obr1gaçoes' ~concernentes ·.·a • esta·. parte·· do. serviço pu-' 

... ,_.···-····· .... ;, ''11'' .~ ... ,.., .•.. , :"·"··, 1-·~~.·-t·--~ ......... , .. ,_.,_._ __ ,.~- .... ,t '"'"> ·· ....... ,.-1'~~,.- •:.•,j_, ...... ,'4'~,· 

blico;· e''portantó ···estoi:J'-"também''de'âcórdo\'(lis'onjeio~me'::'disto). com'. 
as opiniões proferidas na casa~ tanto por aquelc!ls·:!qúê.:::ciãf»:S~pÓJo'à; 
adminfs.tfação,:,.atual; ';'.como o, P.elos\que .-não ''~O.·~dão. O<:. ~ ~; • r:•<:>:.:~·ê;~;·~ .;;., ·. : <:: •·· 

· ·.< Na;JP..r:lme.il:àSdfs_cussão : po~:éin:•Eiev~ntou-se :. uma -::questãoc.,que "se
chamou ;;con.s.titúci.Qnalr:acerca~,.;dos: ar.tfgos 5.aditivos~·i.;er:sustentou-se• 
que ,a~:( autor:izaçõésr.dadas,pela 1,assembléla geral: aó' poder.) executivo· 
para. melhor:ar:::,:a,;Jegisla(;ão: .do c.:pafs, êeram t:antfconstitucfonàis.:;:JFoi. 
uma .v~rda.deh:a censura ,f,~it~-à;_cãmara ·dos· Srs ;. deputados; que~havla:· 
votado, pelos,.:a~:tigos · 'aditiyos: foi:· uma: censura •,felta.·tútodos os~ mf~ 
nistérios · que: têm ·existido até .:hoje,:·. desde <que o; :Brasil proclamou 
a sua indepéridência; :for: uma ,censura~.fefta a todas~<as·~,oplnlões,.:a 
todós•os:pa·rt.dos ..... , ·· ·.· · .. · .. :::·· ... ·· · :.-.- .. ,. · ... ,,., .. , .... , · ... , .. , ·. · · ·. .. . _. . I ·~: · ......... _,,! : .. ... • ~· ••.• ~ ~ , , x •• •• ~· ·"- •••••.• _.,~ ......... - ......... _ -·.· 

.. Não. é a primeira vez,. Sr. ·presidente~: que se tem. dito; na câmara · 
dos. Srs •. deputados;: e; aqui no ·Senado,. que tafs !autorizações' envol
vem . uma verdadeira . delegação, e . que as .. delegações .. · não ·:são. per-
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mltldas àqueles que são delegados.· 'Tais princípios têm· sido sus
tentados pró e contra, e por fim :as autorizações.·têm 'passado;~.-que~ 
ro dizer, as delegações dos delegados têm sido 'confirmadas.-:pefa 
assembléia .geral," e tal.vez que aqueles. que hoje· sustentam~·opfnião 
diversa sejam OS mesmos que nessas ocasiões tenham recebido OÚ' 
votado por essas: autorizações. · · ., :> ,. ··• · 

' I ' • • - '. •, •, o ,- "" ,·- ~, " -~ 

Creio, Sr. presidente, q~e se dev~ renovarem todos:·os,êfias:'ques
tões constituicionàis na asse~bléia geral não pode' de 'modo'.:árgum 
resultar o menor . benefício à causa pública; não p'ôdÊtsenãoAazer 
crer que por falta de oútro motivo de oposiÇão áos projetas' nos) em~ 
bramas dessa. qUestÕes co.nstit~cionais;. que 'o ,parlamer1f:Ó :dÕ.:árasÍf 
acha-se ainda em um estado tão infantil, que diariamente está-. dis-' 
cutindo se . é ou-· não permitida ,esta ou ·aqUéra mecii'da;~:se ·: à'stâ •. ou 
aquela faculdade é aquela qüe 'a iconstftuú;ão confere:):assembiéiâ'" 

• • ' • ! - ~ .... 

geral. . . . · .. · · · .', .· · .• .- . , ·• . ~- ··: . . • . , , - . 
Eu quisera, senhores; que por. ú'irla vez ·se -decidfs~e. e se' tomas

se (para me servir da' expressão dos desembargadÔresl urrl aresto 
a este respeito, a'filll de .que ó' corpo' legislativo. sàiba, ··fstó:é· •. parâ: 
que a assembléia geral conheÇa.âté ol1cie vão síiás' atribuiÇÕes, '(Juâiâ' 
são as faculdades. que' a constituição Jhe êollfere; o 'que" pode·~_ fazer,' 
e o que não. pÔde, e não se ache todos .os dias 'perturbada 'éom ques
tões que, por isso mesmo que são inculcadas como con.stituicú)nais, 
devem s'erri dúvida alguma pôr e~ certo grau de agitaÇão. os. espírl:
tos mais zelosos. da lei fundamental do Estádô,. qUe é a âncora de 
nossa salvação pública. 

Recordo-me, Sr. presidente, que no ano passado:se tratou desta 
questão, :e se não foi no ano passado foi na sessão de 1854.' Então 
tome;'· a. I iberdade de ·dizer ·.que, parecendo-me • essa· :questão Intel-' 
ramente de fana caprina; não tomava ••sobre mim 'discuti-la~ O certo· 
é que, depois :de discutida, o Senado·:votou pelas autorizações. Ora; 
senhores, aquilo que em 1854 o·:Seriado Julgou constitucional, julgou· 
dentro da espera das suas atribuições,.· hoje ·há de declarar que· não 
é de forma alguma constitucional; :que é uma ferida ·feita na· cons
tituição do país? Para à ano não teremos nova questão a este respel.; 
to? Se os precedentes não valem, se deliberações· con~tantemente 
tomadas em ambas as câmaras não servem para decidir esta ques
tão, para acabar com essas censuras feitas à assembléia geral, para se 
pôr um termo a esses discursos pomposos Çom que se pretende 
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agitar; :a ~onst;iênci.a.:d.e :.ca~_a .um .. do_s, senadores,,qual ~.é .. o ,mei~"·que; 
se :nos; depara para2,:ter:rninar:IJ10S..::.a~.'.cJU_estão cuma_,vez.;para.,sempr:e?_, 
... _ .. ·. · OigEts.~_;, ·.A;as~embléia,,g~r:al.:não ... po_de ;-autprfzar,.;or,gover:no: pa_ra} 
rr.·an.dat c.o.J::rig~ r.,.~~·· m.~lho.rar,_,a~! egfs_laç_ão .• do: país:-.:to_do~ ,es_ses; .~abai 
lhos. dew!m.1ser:rfeit_o~ pela .a~~ef!lbl.~iasgeraJ.;;~Diga.,se.)sto,,,es_tabele;.: 
ça~se.: o·: pdncípio,_ .e .. á. S"~s~mbléia ·:geral, -marc6ará::.asslm •··-~-• não:tagJ_~.; 
temos .. to.dos .os~dias .e.~sa questão, desde-que .nada temos ctueédizer · 

• ; ·-·:~: .. ·:.::,~~:. ;-- .. r·~ ...... ·.;.·.~ ; ..... ~ .. :;·.,.,•• b • .!_;..t • .;.•;:'•~•.:.;.;·, 1 -...,t_., •. ;.· ........ -.•••• .- \. •. ..;.., .••.. _,. .... , •.•.. 

relâtivamente·,.à':l~i.,que. sej:fisse. ~-- . :. . . .. -:; .. >. ; .. : .. ~ . · .. · ,. . , 
o.' J "'~1.:'·., I'; t"'\;;)~f _ .. _~· .. • ,;_;;,'• :.:/-j,1'~l·1~' o:.;...J:~/ .__;;·,_\,;,- .~~'••>'t '""'"' ., ·~ < : • ...-"''••'·'"''' •'-• ·-··-·•·•• ' 

: ·-_ .:.O'~:SR.::)?~NJ:'-1,~ r~dá,,Uft;! : ti!P~rte.Y) .. :· .·;,•;. •:: ::.. ,: j :· .. :: :·: :, v:.:,::. . ·: .. ;;:: . 
. . .. o·_Sf=t;.,VISCONDE .. QE. JEOUITINHONHA ~ Porém_,d_iz-me.agora. 
,,l, ... 1\;·11~ .• :.-~,.,.\,_. •· .,.., :- •-. , r;'.~.:·: .·,',...,.~ ...... ;...,_ ... ;..h.Jt. "'-''"i(·,~·~;-; . .... ~"'!···-~ ... ,.-1- ,,..., ............ ~-:--- ,..,. ....... • 

o nobie: seriador~pela~ .. ;Aiagoas : que~;-,o que. acabo .. de .. 1dizer:.,Jrnporta. 
u'f~ía seg.unC:tà'.êónsJit:U';Çãp -~ oéce"rt:o:o--~h'or1radô"'mefi,b:r()'.tem · .. tc)da:.'a. 

-i~-,:~ .. :.~ ........ ::·~-:; ........ _. . .,.l ... •,./,...~-..J'I~.,.. -~"'··''·•··~•l•,..o#õ!; '-...'-':l-..<··"'1••-a,.,..•.; ···'"' ·~•·-·· ~~~.,.~--•' ·~ .. ..+r•' ,.._.,.,. ·~,. 

razão,: po_rque ;:,ser:1a :.,fsso·.·~uma· ·nova.': co~stituição, .... um ';no_vo .::R[ecelto; . 
·_-, ... ;:.j.:.,.o t., ,, :,.i:...Jf""' •~-•a.•_,J...._1 ,..·~~~w·-.)}'-.; ~., •. .,. ·~""-'* ... ··~-·--~ •.• -::-.,..._,,_•,;.~o~~• .... ,...J· ..• ·l: ~-~~· _L••~.• ... ,,...,. ~ .... ,,J.~"~' 

porque na ;:.constituição.:_;que~.i nos .-:rege não .,existe. -ta. I :.máxima,).~e.,,é, 
•-.' ~-~··,t~\,~ •• ·-· -.;..-:"•~ ::•,.. ,,:.,_., '::_.,.,.. ~-. :~~-~-... ,.)'•\.,~ ~~: ........ ...;·!.._'O-{l.,)l'l••:·t_,.{;..~·-~~.r.-., ··•-"•A -·•"-~'•'"'"''_\,} .. : 

esta ... · a·; razão. _por .... que .. tenho;votado.,constantemente. pelas .. autoriza-. 
.. ::~'"t,•!~f'.": . .'~ f' ..... ' ·,: 1 "t,;. '-•' .. : ,.,..,,, •'••-''l,.;;,,,.~•.:...l.o,,)'"\ 0: '' "•.:"~""'' ''">!.-..-•."•'),,,,._,...,., -,..,.. "'L•~'""'_,. . ._._.~:..._,,.,.,. 

ções: é este .. O:~rnotivo ~por. que ent~,f.J.'!~;9!::'~:.~n~~:E:é ::!~~oi~d~!~(J!'IÇ~CJ.~· 
o honrado membro,: que .aceita e.-segue ;a máxima que· combato. deu 

·. •" ~ ... -·."• '. -··• ~·· ~,•";'';-.·:·,.•~~,,~, . ..._.-:.. '.··~l"l -~ . .-.~~ ,_·,~ .• ·, ... ~~ -·:t;,•,_ .... ,.~, ,::';•'('f",:";.,"·,/'-_.;·j !''-,. •':~~ )I 

á. razão· ~mais'·forte/por '::que':tenho considerado ··sempre. questão . de. 
fana'. cãprina1 'es$if~ rc;úêstãõ .: dtl' 'ciuêhtraió'f:·~é ,;porque :.na:'Jn"O'ssa'' 'êonsti.:. 

· ··-~·, ,,} ··.- .·.-~ ""';'·n -,,~ .• ~ .. :·:~.(~' -,:~ ··;-i•.::·~~.r(- ~-~-:"~'('' ~~·~~·- .. ~!-'·~·:·--: r:l~', ·'-":-.'··-··::.': ·::.;'-:.: .. ;·~.:f·:·~ .. ~~.) 
tuição · nao' .ex1ste prece1to algum~que''lnduza .. -a :crer que, estao. coar-
tadas .. _as :atribuições::da'rassembléia r geral· 'p_elô···modo por::C,ue'/sê:pre~ 
tendeurna:sessão ;passada;'' pelo.~contrár:io. tudotfa%';crer(qúé:~a ass'em-· 
bléia::geral. tem·· dentro~ da•respera if.de. sÜas'" atribulções·"ó:.::dil"eítõ'•de 
mandare fazer: os:.rtrabalhos·~ por:~estál.·ou ~;aqu~la :~pessoa~>;porque -lhe·• 
resta'~ sempre:•.: o:, direito:.de~ poder; reformar, quando,: essés. ~trábálbos 
não•forem •feitos-de;accirdo••com:o :seu<pensámento~,: !~>·: ' ·,· .!_:_,.., ·: 

•. ·.·Se houvesse3 o·:preceitoô que. ná~sess'ão:'passadé::·se':estabeleceu: 
como certo::e::::inconcusso;i:eu,· '.:s~nhor:esP-,o.: segúJrJâ)Iscim.ld.:ívJdà \_aJ~· 
guma,, _porque ;prezo-me;. de ...• ser::-amigo; ·,da ~constituiÇão';éJ ~o·'\sf_stêma~ 
reP.res.~.':l_ta~!~e».~-, !l~o: qiJ~r:o ,_n~m:: mais_,,:n.em.:: menos,~do :::querrel~ ... , ; e,~_esta 
mi~~~ •. m~i~_fi:.~~ ;C()~~t_~uição,::.e.;só;.-a· constituição,:: e nada~!maist:do: 
qu~ -~la,:,d~yi~~J'!l~n_t~,,f!~ntendida, .e::não,,como:::os:.:fanáticos::entendem: 
os pr~.c~.!~o~;:,re_Ug!()~()S, __ .não ,como,· .. os .. sup~rsticiosos-;julgam ~que ~:d~ 
vem e~~rc~.r.:; .~~:~obrigações:de sua-~crença :··- •• . . ; .. :. .., . ' ,, ~:.:c' ..... '< 

. O _SR. FERRAZ, ~>.Mas.: cor:no :OS ·;Pt:Otestantes. ·· . 
. OSfi .. VISCONDE DE_,JEOUITINHONI:fA---:- .,. -~ exagerando e mul

tipUcalldo os preceitos, dimlnuindo~os::em algumas. partes• forçando· 
o sentido das.escrituras_em.outras: e. :assim,_por diante~ Eu· tenho, 
a assembléia geral tem a liberdade que o hon~ado membro pela 
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Bahla há pouco disse. a liberdade dos protestantes, Isto é; daqueles: 
que usam da sua razão, norma dada pela divindade ao homem :para· 
o guiar no exame e na análise das leis que nos regem. Nesta· parte, 
assim como em outras mui:tas, 'lisonjeio-me de· concordar: com''o 
ilustre membro. pela. província. da · Bahia que me: honrou: com' seu· 
aparte. ··· ·. ·: · · ... :·.:· 

Mas eu: Sr. presidente, não teria de formâ 'alguma : sâtisfe'ito 
a minha consciência se me limitasse às ·obse..VaÇões qúe' 'aêâllê(de · 

.. ' . ,, ' . ' ; '· .. -~·. ·; ) ·' i ' ', · .. ' ; ' -·-

fazer relativamente à emenda que existe 'na mesa;'. '.devo' também 
dizer alguma· cousa sobre os argumentos oferecidos.~ií.··c<:u1sideraÇãô 
do Senado pelo honrado membro pela província·'d'e ·sãô.:PaulC:i~·c·clué~· 

. ' ~. '• -- -· " .. ~ ., . ' ' ·'·· ........... , ___ ._ ~--·•·t : 

creio que com outros honrados membros oferecerão a~mesma.·emer..:· 
• 'o ', 'K ' ' ,J, •': o' f -~· • •''' •' ,·0,' o "~•'"' " " •'•';:''!- ", 

da, e e Pitão nós poderemos destr.uir um preconceito que'- há ·poUco· 
apareceu nas folhas públicas, de que.() SenadcÓ3stava' em' é;posi'Çã():í 

' ' •'·· ' ' • • •' ·. .. - --. ~, ~" '., • ""; • • ... - - -~1 .•• --· ·-· '• '. 

manifesta e ·diametral com o pensamento, com o·· princípio adotado 
pela câmara dos Srs; deputados. · · · · · .: ' ' · · ::~~' · 

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

Não há nenhuma divergência no meu conceito;.,esse. será .o co-: 
rolário daquilo que eu disser. sobre os argumentos· Ófê~recidoS'. à , 
consideração do Senado pelo honrado senàdo.r ·por ·~são .Paulo.... . · 

'. ' '· •' ' . ,.___ -' ' . . . 
Senhores o honrado membro a quem me. ·-refiro. principiou .·por 

achar analogia entre o que o dereito civil ·determina c·relativamente: 
a procurações e às faculdades ·dos representants · da nação; e· disse 
que se as regras do direito civil não permitiam .. que o procurador. 
que não tinha direito de sustabelecer ·.os poderes que,lhe tinham 
sido dados pelo· seu constituinte pudesse. delegar .esses .·poderes, 
também os representantes da nação que eram delegados dela; à .vista 
da letra da constituição. não podiam delegar os seus :'poderes; eram 
obrigados a exercê-los p~r si mesmos!. . ......... ·.. , ··· 

Nunca me passou ·.Pela cabeça· que o ·nobre senador por··são. 
Paulo achasse analogia entre os poderes conferidôs>pêlos consti
tuintes nas procurações civis dadas a ·seus procuradores: e as. fa
culdades estabelecidas, .conferidas. pela· constituiÇãoO"do· Estado e 
pela nação à assembléia geral: Causou-me, Sr. presidente, ·estranhe
za. porque devo crer que o honrado membro melhór ·elo: qÚe ninguém 
sabe que. para que tais anaiogias possam ser cabidE3s é indispensá
vel que os objetos. sejam absolutamente análogos, que· haja identi
dade de princípios, que, confrontados um com· o o~tro, se ajustem 
perfeitamente. 

272 



I 

:Mas .o.honrado.membro~ assim :co.mo o·Senado,-.não:dirá;que·os:. 
representantes da~ nação. são· procuradores do 'povo como ;são 'OS'pro-~. · · 
curadores:.:·civis :em • .virtude. da: procuração·· dadfl. pelos:': seus· .constJ-·:· 
tuintes~:;E,:se.·o·.,honrado.•menibro:pretende;que:·:hajao·essa:::t.tnalôgia~; 
então .perguntarek ao:: honrado. ::membro,•. ·.porque: ·1nãi:r' deve:rele;~dedu.::.. . 
zir· dos.;seus; princípios ;que:.o • representante .•da nação·tpossa, ser:~des•; 
tituído ·:dos; poderes-. • de• ·procurador/do povo:(todas:l as· -:vezes :::.que•'a' · 
nação .. não ·estiver: de: acordo com .o:: modo • por. qi.re: ele··:desempenha :a· 

. . . . 
sua:: procuração;·•:; ... ..• ·· ·· · .. · . .- · .•: · .:.: .. ·•· . - "· . . : · . ..- ,., . · .. 

o: SR;..:DANTAS::- A:constituição •preveniu· •isso~·"' .. ··_·:·-: ·· :: · ::::.: 
O;SR: :VISCONDE; DE< JEQUITINHONHA ~·Não .:·se, consta:: Onde? · . 

.. :·0. SR.:DANTAS:dá·outro ·aparte~.>,_-,:·.~-····.· .. < .. •:: _ · .. · ·:·:.'::: ·:•; '· • .• .. 

·O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: ,;..:.:. :Senhbrés, • o~·aparte ·' · 
do honrado.::membrô ::não .. prova·:·cousa:·•alguma,' porquê•>também; nas 
procurações:i::se•:diz:.·:-::1:-meu:procurador:';para··'esta :·causa;.:para; 
tratar. desta .apelação,. desta. ação .que.•voudnterpor;·~<·e::no •melo 'do' 
processo,cdiás.! depois; não me agrad;mdó o-.modó :•porque.: o ··procura;, · 
dor: desempenha -c suas :•obrigações~ :tenho c direito' deL:éfemiti~lo i 'e' de 
nomear.: novo:·.procu'rador;.Eu:,·não: .. r~spondeiia · a· ,est~ ·Objeção tsenão·· 
quisesse: levar. ra ::prova: .até: à última: ·fase. Es::..erava-:-que · o• honrado 
membro me~" oferecesse .·outra· objeção.· .. :Qs:iquatro :-anos··-''marcadós ·• 
pela constituição:.para;.·a duração "do :deputado:;;·ou a·:vida do•··senadbr 
vitalício:não é.motivo:suficiente, nem pode provar'de: formá'alguma · 
que• ·nesse·. ·artrgo::-a constituição determinou • •que· 1o:: povo ·:não pudes~ 
se demitir o 'seu .representante: se'.ele: é ·procurador· do·•povo· como 
é o procurador .. ~civi I;; nesse ·:caso :·devia . o ·povo ter a :respeito ··dele o · 
mes.!llo. :direito~-: se.·. é::: por :meio;;;de,::ilações "que: o• honrado1ínembró' 
deduz . a· inconstitucionalidade ·das~: a·utorizaÇões·; também :·por::.·in'du.;.' 
ção;devo deduzir.:este outro· princípio:: Màs ·este:.priricípio·estou :.êerto • 
que· o nobre·:·senador.::há: de •. reconhecê-lo::"absurdo •. ··~ . :.>~: ·.· · ·; ., · · 

·· Não· se:podenao portantoadaptar•em.tudo o:que;é: umprocilra·dor· 
civil~ e ·~o que::.é .um·. representante da·· nação; não·,·se'.podendo~ajustar· · · 
um com: outro, é evidente que devia• causar estranheza:.:que>o'nobre .. 
senador' fosse.: procurar no direito. romano . fundamento '·para' córi
testar à assembléia geral um direito que tem exercido·' desde que 
existe... .. ··· · 

J: .este, Sr. presidente, ordinariamente o escolho em que caem 
todos aqueles que. são .·profisionais ·.em· tais ou· ta_l$; objetos:. querem 
sempre chamar· as questões mais disparatadas para aquelas· regras 
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a que se acham habituados. O honrado membro, costumado a aplicar 
o direito romano às decisões que tem' de dar como juiz; entendeu 
que as questões puramentes polrticas, as faculdades da. assembléia 
geral, deverão ser marcadas, entendidas, interpretadas. segundo :o 
direito romano; direito r.omano, senhores; feito em u~a época<em 
que não se conhecia o que ·era· sistema representativo!· os. romanos, 
que não tinham ainda a menor idéia da praticabilidade ~de serru~lhante 
sistema. Felizmente,. Sr.· presidente, o Senado .não há .de· julgar nem· 
aliviar as faculdades da asembléia geral pelo princfpio ··lembrado. 
pelo nobre senador por São Paulo exarado nas· pandectas;; há de 
sem dúvida alguma dirigir-se por outros preceitos; .entendendo a 
constituição por outras máximas, guiar-se por. outros escritos :que 
não sejam as regras do direito romano. . . 

Mas eu julgava conveniente responder a ~m aparte. que parEiceu 
pôr em contestação. aquilo que eu· disse, que a antiguidade<não re-7 
conheceu o sistema representativo. Citarei somente dois .textos, ·um 
de Tácito, outro de Cícero. Tácito diz nos seus anais: que seria ·:sem. 
dúvida mais fácil de louvar-se do que de realizar-se •. se. se· pudesse 
organizar um sistema político,· uma república, na qual tivessem par~ 
te no governo o povo, os nobres e a realeza, mas acrescenta que. 
este sistema não poderia de maneira alguma ser .duràdouro. 

Tal era a idéia que. ele tinha do sistema representativo~ 
"Cunctas· nationes et urbes, populus .aut primores aut .sfngull 

regunt. De lacta ex his et constituta rei publica forma , laudari facilius 
quam evenire; vel si evenit. haud diuturna esse ·potest;" ·. 

Cícero diz no seu Tratado sobre a república: .~Statuo esse .optl· 
me constitutam rempublicam quae ex tribus generibus · illls regall, 
n~timo, et populari modica confusa." ... 

Eis aqui a idéia que faziam os ·escritores políticos daquela 
idade do· sistema representativo; não o julgavam exeqüível; pod~ 
riam ter dele uma idéia, mas. de duração efêmera; concebiam tàlvez 
a possibilidade do sistema, mas não podiam reconhecer a sua exe
qüibilidade, porque ele não existia. Mas foi justamente no direito 
romano que o nobre senador procurou a razão fundamental da sua 
argumentação. 

Sr. presidente, o honrado membro também disse que para cons
tituir o princípio por ele lembrado bastava ver na constituição a re
gra da divisão dos poderes. Mas o nobre senador não examinou, 
não quis ver que a divisão dos poderes não se opõe a estas auto-
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rizações, e- eu não procurarei autoridade . fora do :Senado~. mas~. achá.;;; ·. 
la-e L no· digno: e. nobre .marquês .senador pela província de:.:Pernam;·, 
buco, o qual; tratandoem 1854:.desta questão,~disse:ao:Senado':que• 
pelo fato- da ·.votação:.que .. aprovava :a. autorização ;tinha·: a.:: assembléia! 
geral torriado:parte nessa deliberação; deixava de~ existir-' a delegação;· 
desaparecia .. ·,a. autorização.- E na ·-verdade não-:::me,,;parece,,:queáesta: 
máxima· possa ·:.ser :,nem;devemente ~:destruída.:>:') , :. ::·-: _,; ,_ .- .· :<? 

_· Lembrou:-também o· nobresenador-·que:por .. esta.::.forma.·se .con•' 
centrava • O: .poder legislativo .nas·;mãos do .·.executivo; que .. era::ele. 
quem ~faria.,tudo_. :·Caiu o -nobre ·senador;:·Si:.~ presidente, ... no ;defeito. 
da-_· exageração~ -.Prime i ramente,.:como.· .. é possível .. que: porque:. a assem
bléia, geral dá· uma :ou outra· autorização.: para. que. o. governo ·-melhore: 
nesta ou~ naquela ,parte .. a: legislação::do país, .. se:· possa seguir;lqiJe, 
tudo: quanto a-assembléia tenha•·a_.fazer..::há·:de: .. ser :feito.-; pelo ,poder. 
executivo? : J:·- uma~. exag_eração .da .::qual :tirou: o .. : nobre .. senador-:: uma· 
conseqüência _que "por_Jsso :mesmo :não.:·pode' proceder.:: .: . .' .. : >: : ... : · 

O honrado-membro· não viu< que .a• assembléia.~geraL fazendo 
esta.delegação, ,esta .autorização: ao.poder executivo;: confere; ... cede 
um. di rei to. envolvido na.: autorização a .. •.um>.dos- ramos do · poder le-
gislativo?:. · · ..... __ . .. ... · · 

, Essa: concessão .. é -absolutamente momentânea, é:transitória, de• 
pende· em:: última· alçada da :aprovação:.da assembléia.<geral~-- · 

. Mas. o:que. há de :·mais:.notável; :Sr~:·presidente,::é·que. o honrado 
membro,·. que assim_·, se . exprimiu~- perante ·o Senado; foi --o·· mesmo 
que reconheceu que as nossas .circunstâncias hoje não ·são _as .mes~ · 
mas, que_ o país; como ele disse no seu. discurso~ :necessitava de ser 
organizado. . __ •> · · : -, ..... . : ; .. : • · · < · · · . . . · · · · ·.· · •· · 

: · O: SR.: BARÃO: DE .PINDARJ: dá um aparte •. :. · ·· ··: .. · · · : · 
.. : O·:SR. ·VISCONDE:: DE ·JEOUITI_NHONHA· ~:V. Exa •.. tem .razão; 

do aparte ·do nobre senador pelo :Maranhão segue-se .. que:• o honrado 
membro pela província .de .São Paulo deve tratar já.: da reforma• da 
constituição;· porque .·de outra ,·forma estou ·persuadido que '-não se 
podia fazer tanto trabalho: com aquela ·prudência· digna,·•da :assem• 
bléia geral •. ·. . , . 

-·- Se pois as. nossas circunstâncias não são .as mesmas;· se o. país 
precisa reformara sua legislação, criar estabelecimentos, como é 
possível que dentro. dos quatro meses de sessão possa a assembléia 
geral discutir um só projeto .desses? Como- é possível que n~o possa 
ter ela o direito de incumbir esses trabalhos a unia -terceira pessoa? 
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E a quem? Justamente aquele a quem o honrado :membro por São 
Paulo disse que encerrava em si o cofre da experiência,rdas ... luzes, 
da prática, e tudo quanto é indispensável para se poder .. fazer uína 
boa legislação! E a assembléia .geral há de ficar .inibida .. de .poder. 
melhorar a legislação porque o não p'ode fazer; e~ limitada ;a .Isto. 
também porque não pode autorizar o governo.·. a- fazê-lo! .·:.:: . ··· ... 

Sr. presidente, eu considero ·as autorizações ·não :como delega• 
ções, considero essas concessões como verdadeiras restrições' que 
a assembléia geral cria ·para si, como um meio, e meio fáciJ·e.cons.; 
titucional, mais conveniente de evitar a precipitàçãoona clegislação 
quando se trata de objetos dé alta importância~ E o' considero·:·assim~ 
porque V. Exa. sabe o sistema· representativo em :todas as.:•partes; 
e em todas as nações que têm essa organização, ~em::-reconhecido 
a necessidade de pôr .limites ao trabalho, às .faculdades das ;assem
bléias legislativas. Daí vem, como V. Exa. ·sabe,· que ·em uns>' casos 
a iniciativa tem-se. dado somente ao .poder. legislativo, e--:em outros· 
casos tem-se criado duas câmaras em vez de· uma~·só:· em oútrps 
países, · como os Estados ·Unidos,. há restrições ·imensas enquárito· 
ao formulário para que possam passar os projetes i .até serem reco
nhecido como leis do país. As autorizações, no meu .conceito,:exà~ 
mine bem o Senado, não são outra cousa mais do· que:·restri.ções 
que a assemblé!a geral se impõe a· si .para evitar;. a precipitação. na 
passagem de. leis importantes, sem _o devido estudo~:sem·.a·.compe
tente experiência, sem o exame minucioso, enfim· sem · aquflo que 
necessariamente deve constituir uma lei para· que: seja ~uma. boa lei. 

Os membros da assembléia geral têm o direito dec:propor leis, 
emeridá-las, revogá•las, assim como acontece em outros países; 
têm a iniciativa, portanto, como a tem o poder- executivo; mas não 
poderá a assembléia geral criar essas:. restrições- a ·si própria? E o 
que é o regimento. das câmaras senão restrições :-que· às .câmaras 
têm criado para examinar os seus trabalhos, para q~e . não saiam 
com defeitos? Pois bem, no meu conceito as autorizações não têm 
outro fim mais do que melhor evitar .a precipitação; . . 

V. Exa; sabe melhor do que eu, Sr. presidente, e: o Senado co
nhece como é fácil fazer passar uma . emenda na · 3.• ·discussão, a 
qual o Senado não tenha podido examinar vinte e quatro horas. As 
emendas,. é verdade, apresentadas na 2.• e 3.• discussão para serem 
apoiadas precisam uma terça parte ou o número de dez dos mem
bros presentes. Ora já vê V. Exa. que tal restrição é de pequena 
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importância,: e., o triunfo, a. vitória.· há ·de ... ser .:obtfdo:,desde que·.:se 
apresental"-,no. Senado~ algum orador eloqüente ;com .um :discurso"pom
poso, que . atraia a atenção dos ·senadores~ . que mova. suas. paixões. 
que. ponha,;_em ::ação.: seus:' sentimentos de~ benevolência;,:e <mesmo·: de 
ódio;,embora.:.sejaou.nã_o .exato tudo·:.quanto.•ele•dis_ser: :•,··;:.-j .· ,_~-<-'':\\:;; 

·. Para· :evitar isto, ·as.· autorizações· .. são verdadeiras :restrições.~. no 
· ·meu----conceito.::-.·.:.•-· .. -. _:, .. , .. _ .. -~ .. -·.,· ....... ,, · ... · ~~_.·<-·- ··~ - .~: ... : . .- :·::"":·~:.-:!::~:~(:: ·• :::~·.-.~. ::;~ -:· ... \ 

·•, · • .. • , . .f ' ·• ~., I ... ~ ' i, > • '• • • ' o' , 

. ·. r• .··ovtrabalho. ,faz7se,-.. e quem.:o ·Jaz?.·· O poder •executivo, :que• .. tam-
bém~.tem::a•-,iniciativa:,dasAeis .. :;:·. :. . . __ ······:~. ,,: 
. :. :·:-Tem. e.l.e.:uma ::responsabilidadedmens'a;;: consulta.;.,não.,_só a~·Si, 
mas a,,todos.:aqueles que ::ele,-julga competentes:·:e;}com ~a<precisa 
prática :para:> confecc-ionar.: ,um,::.:bom ·;,trabalho~. o.,•.trabalho ,fàz-sehno 
gabinete: .• co.rn:.as. ·luzes: não:.só:. do_.; governo como; de/muitos:~.auxilla
re_s,_e:depois,de·:ele preparado:e posto:e_m execução;::.o:.povo"'poderá 
ver· .se ,ele;satisfaz,às, necessidades~do :país;~ e .. se está ode" acordo:<com 

' ' ~ ' ' ' 

as ;exigê_m::ias0 da, época._.. Se:·~os-: resultados . dessa ;:legislação :satisfa-
zem,. se são-bons;·· e. entretanto ninguém .. inibe.a·"assembléia :e.geral 
.de.: revoga~;. esse·.· mesmo,,trabalho.:cqual-:o·.perigo·:da-'aut<Wização? 
Não .. te~á _o.J:Jonrado: membr_o. pela,·província de-.São :Paulo a••coragem. 
a força. nec.essária .para oferecer.:.emendas: ao trabalho?::Nãova •terei 
eu, não·a.terão todos~os. membros:desta:e da.outra,·.:câmara?;>Emen-. ~ - - •' . . 
das~: que· :revoguem .:as: di~posições:~dessas leis .::que:rinc;:onveniente-
_mente; se;acham:. em.:~execução?é.Não temos nós a liberdade<da ;pa- • 
lavra •. >não, ·poder.emos:•'aqui.:.:,demonstrar •· os erros:: dessa:::legislação. 
os seus · inconveni.entes ,essenciais:. mais .ou . menos ~~graves?.: 'Nãó té 
isto .uma ~·garantia?: E: quem ;diz: que. os :trabalhos .feitos ·no '.gabinete> do 

,poder, ;executivo.cnão ·.serão· tomados·; em: consi~eração:;,:pelá' Impren
sa?_.· Porventura:r.os ,-trabalhos··feitos•:na.•.assembléia:,geraltsão: discuti
dos.: e:.discutidos,~como .o :o-devem :,na, .iínprensa··do :pafs? :E'' se'.:Jsto :é 

. uma,.das::condições :para-. que: .... as :leis~saiamt.boas; então;'' àr;falar-f:a 
verda~e.: .. n.ós :poucas .. .vezes ~temos ,feito~ boas •leis, pórque rarfssima 

.. é .a)ei.~que tem ·sido:discutida em: seus>princípios. &m::suas·-.conve
niências. pela.;imprensa·:pública~ A:·· imprensa .tem· muito· mafs::que 
fazer. · ·1· . •. ..., - --

Assim. portanto, V. Exa. vê pelo que tenho. dito que as .autori
zações· são~ verdadeiras restrições que a· assembléia geral· se :Jmpõe 
a si. porque têm para . isso direito, porque têm o direito de: fazer 
regimentos, e os regimentos das cãmaras não. sãQ. outra cousa: mais 
do que restrições que elas põem às suas faculdades. O argumento 
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de que se serviu o honrado membro por, S. Paulo, de·delegação e de
legado, não pode de forma alguma produzir a menor i111pressão no 
Senado. · 

O honrado . membro, Sr. presidente, também no • seu ·discurso 
avançou uma proposição que peço licença para dizer que .não é 
exata. 

Ele disse: "Senhores, nós vamos entregar a vida dos ·cidadãos 
ao poder executivo/'· O honrado membro porventura não· "viú que 
a emenda, longe de entregar a vida dos cidadãos ao poder executivo. 
diz muito expressamente: · "Não . podendo todavia· agravar. as penas 
atualmente estabelecidas"? E se não pode agravar as>·penas iesta
belecidas, a conseqüência necessária não<é que ·se deva ·diminuir? 
Se elas continuarem as mesmas, não é o poder executivo, ·não· ·é 
essa lei que as criá, é a legislação atual que as estabeleceu e criou. 
Para que portanto, Sr. presidente, a ·pomposa expressão de·· entre
gar a vida dos cidadãos ao poder executivo? Não é isto uma · verda- · 
deira declamação? 

Demais, Sr. presidente, a emenda tem uma outra .condição, e 
vem a ser o submetê-la afinal à aprovação 'da assembléia geral na 
sua primeira reu'nião. Esta emenda mesmo pela maneira porque foi 
votada na câmara dos Srs. deputados tem o defeito de ser inexeqüí
vel, porque um-trabalho desta ordem não pode ser executado. dentro 
de oito meses, e não podendo ser ele ·executado dentro. de oito 
meses, a condição de o apresentar o poder executivo na primeira·reu
nião da assembléia geral destrói completamente todo. o arbítrio, toda 
a força, toda a extensão da autorização dada pela· assembléia geral. 

Senhores, no meu conceito o que se deve procurar·examinar 
em tais autorizações é saber se a. autorização é útil ou não, se a 
autorização é. necessária ou não; por outros termos,-~se·a· legislação, 
de cuja reforma se trata, exige, reclama ·melhoramentos~ Se ela exi
ge esse melhoramento, já se vê que, ou a assembléia a po.de ·me
lhorar por si, de acordo com a coroa, ou a assembléia geral manda 
preparar o trabalho, manda pô-lo em . execução, ·e depois ·aprova"o 
ou revogà-o. Onde está pois a inconstitucionalidade deste proce
dimento? 

Senhores, os princípios expandidos. pelo honrado membro por 
São Paulo não são outra coisa mais do que as idéias desse siste

. ma crítico ou negativo do século passado, que acreditava que não 
era possível haver um regímen representativo sendo que a assem-
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bléia geral ·• e todos ·,os poderes constltutdos estivessem . em.· guerra 
uns :com: os··outros, . e !que era . essa ,;a principal.:garântia;:da i existên
cia· do sistema .. representativo~ Mas':hoje:que>já:;entr:amos. na época 
do· sistema i positivo;.:abandonado' felizmente::o·~téocrático •:e ánetaffsf-

. · • . • ' · · · ' " ··- . · ' ' .J f .,_. •'"' '\ 'j' ',',,c· .' , , ; "' • , L 

co, as· idéias são outras,. a política.da; época.·aconselha'>a~harmor1ia 
• .. • . ' • . . - " • • • . • -· • ' • • •-, .• '· ..... "•'· l ,. ...., ..... ••. ··- "· •• ' .. 

dos,,p()~~res, •. e. :~;~~sa uma;d_a~. erimeiras.~-ga!8J1ti~~- .da ;.duração do . t t• . ····. . .. . .. . 
SISt~ma r~P.re.se.na 1~0~ .. , :· ·: ·'· ... , (·.·:· •.:. ;,_:~:; ,-:·,o·.,:.·J:J:;. c;..... . .. 

. .. --Os poderes.entre si já não •São.suspeitos, .. ,não.,.se.,consfderam ·. :· .. -.-1. -. ' - ~- ·- .. ..,._ ... ' '· .. ,• .. •-- ,··· ~ " ''· ....... _.. ,_• '·. • .... --~ .•.• -...•.. _,.,_ • -~- .. , ..... , .. ,._,... 

• inimigos · ... uns" do_s. .. out_ros, .não :pr:o.curan:t _cerc~~r-s~; ~re.cipro~a~ente 
em· suas atribuições ·a .. faculdades.- . .Vem· a pelo, , senhores, .. ,citar,.áo 
ho.nr~~o.;,_~e.mbro:;~ ()piJ1ião d~. u111 é~t~~J~té! :~~bre;.()_;cult_~~-in~e~iéfO:,'à · 
fógica;,P().Jítipa._q~~. já não .. ~: c:fa-.e.s.t~ção_: já .. a .. ex~l:)r:~~ncia :t~Í!l ~()~~r:~-

. . do.·; q!:Je,:;~.s.s~;;;e)(~ger,~çãp.~ lógi_c:~., QIJe,. e.s.se :, ab_us9 :•d.e. }~g!ca2 pr:~t~f.l· 
_dendo~se. de,· um. princípio. deduzir.máximas .. a,.torto; e .. a .:direito,,.máxi· 
mas forçadas, não coovéniEmte .. Á~experÍênéú; de_:;~n;·â.,nâÇãô .ééi~bre. 
I ivr~ . e. ppu l,en,ta :,_o , ~é~ .. mostra~o, .. ;~ têô~iâ:_s~; ~ãé):· ~--~oi.~ :q-Úe .. o :recO-
. nhece;· mãs ~si·rri' 'à':'experiênéia' 'dessà n'aÇão;. qúe)êm sa6iCfo. conservar 

•• , ,_ .'-, , , • • •• "I , . - ._ :, 1 __ '''(': --~ •• , • •• .-! . . _. , • , . , .. ,-•., .' ... ~ ,;. • 
1 

,, •• _. •' " ,. • • : •, 

as ·instituições: reprês'Éintativâs;.qúe. tem. sabido •.. rrlàlhôrá~las: ··que· tem 
· ·-sab1êfci. respeitaf ·ii·· vEi~aaâêira:.liberdEide.~úujivlâual';'~r 'poiítica .dos 

cidadãos: 'n'ão''pr~~tân;do:' culto. a';. ess~. lóglcá ·'e~age'r~dá: ó. e~critÔr -~ 
' ' ' ' ,. •• ' ' ' '' ' • '·. .• - -1' ~ -·. ; ••• : ''· • • •• . ' ' -, • ' .,. ". -. • ' ' ' ' ··-' • ,. ,, •• ' .• ,. ' . • • - •• • •. , •• ' '- ,: ' ' .. 

que. me· refiro nãÇ> :pode ··ae 'fôhná ·algúma· ser'.·estranhoj~ sUspeito ao 
ao. honrad_o . membro, .bem que parcial,. e.· atualnÍentE{cioril. um ··p'ol:iê~ 
de.·. pendor para o uítramontanismo;·: merece:l 'grandê: i con'deito :., entre 
os ·sábios> :A' obrâ·:é: :..:.::._ L'Avenir-'dà'I'ÂríiJietflrre:·'::_. 3·:~:~:::-:~: _.: ... - ··· .. _,_,,, 

.. ·. "Heureúsàmentf"(jiz:ele;~ por·I'.AD.glaterre~ ellil:~ne:prátlqüe :pas 
I e· cúidé-~e la logiq'lle:, Ele. c'est de: toút:temps· r.i's&rvé-•l.'uSilg-. 1111ftalt6 
de la Plus _éclatante.inconseq~ence avee .ft..Ciiolt,de,.n.i·PII•i•iértfler 
· sa glolre~·.:son .bonheur et· sa.1 sécu~ité.11B ~une, ioglque;PfusfouJimOfns 
-lr,..prochable .. :Eie_;:ne. permet:pasçà.,des,,esprlts<ch:ID.Sriê:;ues~{.vJOJeiíts 
· et ·a&solus ide; l'égaràr, par. ,l_eurs deduti~I!S.,_:et;cJ8 .-.l:opfJ_rí~er. ~~\il8urs 
concluslcmso:: ·EJie:::a~de tout, temps -réduit! à!leur.'Juste:!valeur:ces:doc
teurs•.P&rfides~.qui.ipóur···consoler .. leurs~dupes;·;leur:.diS.IIt:.·c:Oriulle;le 
satan de'Dante: .;_,Force~ tu non pensavrch'lo.,lolc«,:fc)á8u~. "· .: · ' 

·Esta opinião, ·sr: presidente; que -é;do: célebre: conde· de ·Monta
lembert, nessa sua· obra ultimamente publicada, poderia ser suspeita 
ou não ter a força que eu lhe quero· dar;.·se acaso eu não trouxesse e 
também ao conhecimento do Senado a opinião'de um escritor céfebre . ' ~ 

da Inglaterra, analisando essa mesma obra. Eu aqui: exporei o que ele 
diz com as suas próprias palavras: ·· 
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"The very logical perfection of the Frenchman leads him. astray 
by ostensibly irrefragable steps pushed to: an extreme;,· an . English
man's mistrust of logic and fondness for what. is incomplete .and cau
tions, constantly perserves him from erros .. by suggesting indefen-
sible, yet feasible compromises.". ·· ·::.: . : .': . 

. A opinião do conde de Montalembert, sustentada e :·reconhecida 
verdadeira por um escritor do país a que ele' sE; referia~'· e :>que' o 
criticava, prova .• sobejamente o·. alto valor que . dou ·:;a. essà opinião, 
que deve merecer·_do·honrado ·membro por S. ·paulo'séria atéilÇão, 
para que abandone, bem como ·ele o. faz· acerca •dessas :exagerações 
perigosas com que rio seu país se tem por·vezes desmiltúràdó:os'ele
mentos e máximas práticas da verdadeira e real _lib'erdàde~':·as:~con
clusões exageradas de. princípios. insustentáveis' acerca= das:·.'autori
zações feitas pelo poder legislativo· ao exeéutico, no· Senado; i; pelo 
mesmo nobre senador pomposamente expostos; · ·• ' · , : ' • 

Se o honrado membro pela província de s.· Paulo. se·propus'er·a 
tirar aqui desses princípios por ele estâbelecido's acérba':·(f~'.~éiega
ções e autorizações ao governo todas as conseqüências.~~ «? ª~ml~o 
verá quanto absurdo não se deve seguir, quanta. conseqüênciif' intei
ramente contrária; à inteligência verdad~ira quê.sedeve dar'à. 'd~nsti-
tui,ção do i~pério. ···• ~ · · · .. 

. . . . ., . ) . ' " ' ' . ~ . ' . ., 

Ou e significa, senhores, vir-se dizer que nós nada. fazemos, que 
nós nada somos, que nós nada trabâlhamos~ qué tudo, mandamos fa
zer pelo poder executivo. que se quer concentra~ todo o,. po~er leg'is
lativo nas mãos do poder executivo? Não é tudo is.to insignificante 

. declamação?. · · .. ·• . · · · · · ' · · · 

Eu, Sr. presidente, não quero lembrar ao Senado a;dolorosa im
pressão que necessariamente deviam ter produzido~no seu•:espírito.as 
palavras severas e acres com que o nobre senador.:estigmatizou .. o 

· procedimento daqueles que .. votavam pelas autorizações:. basta . que 
cada um de. nós as .ouvisse,. basta que o Jornal do .Commercio as· re
produzisse; basta que na Câmara dos Deputados .tivessem elas .um 
eco, sem se lembrar o honrado membro que essas ,auto'rizações não 
são obra de hoje, que têm sido, como disse eu, constantemente apre
sentadas no Senado pelos homens de todas as seitas, quando.· no po
der ou fora dele; todos têm aceitado tais. autorizações, todos as 
têm cumprido bem ou mal. A máxima, portanto, não pode deixar de 
ter, no conceito çJo Senado, aquele valor qué lhe imprime o tempo, 
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que ·lhe hnprime•a.:?om~nhão. de,pen'samentô~·de~todas .a~·,~po?.~.~~:~.l: 
d todos ··os· partr"dos ' · ·· · · ·· · · · ·· · · · ~·. · · ' ·.· ·' · ···.· ··· ··· .. , .. ,.,,., ' ..... ·. rr• • ·" ····'·· ···' e . . , . . .......... h .. ,, j··"·,· ... ·. --·:"' ••• , ... _ 

.. · Eu não :sei se acaso o honrad~cmembro;;:quarido~nlinfstro;•~aceftÕÚ .. 
... , .. -.- __ ·._\_,. · ·. ,,.•, · ... : ·; __ : · ~-.- •-:·\_,_; ~---~·-···,·:~ ·, '·•·-'r'".··· ~""'~"';:·t~•·-·~;--",-;,.. ···-:~--;,;,·'•. ··.·:.r-, 

alguma ·~autorrzaçao; .. :estava:rentao· fora:·>do·:.:parlamentone::-•nao·~me)[re·:~; 
· .:··. ·,_ '· '·,·: :··:. ·.·- ;_·-, .-··."· · "' -. ·: ·~;'-: ··~·:. ~;·,·· .. ·~:.··; .. ,~-: ~· ,~~·";i~t)"'.,·::~."'· ....... ~···.r;,/"~·-·-~~.: ..... , .. /·\ -c-r .. 

cordo .dessa: répoca;n mastzestou·: lntimamentetconvencfdo: rque•r. se ten.; D 

tão. o servi~o:'públiboieic'igisse~'o?lth'elhÓrahl~rl'to+desta:~oúiréláqúelâsre:~a 
· ·.·'·~, ,., •, •'í ~-1 ·.: ••• :···· •• • •• 1._.· 'j~4·,.i'''···~1-f•• ·· ,.,._.._, ''r;·_._:··-r~" ..• -.. , .:-r.-;-:::;·~· .. ":-,.--~-·:·, .. _ .. _.,, '•! 

partição;2 ec:alguma~autor:ização~ lhe ffosser:.oferecidal nesse;;sentrdo~ "O •:, 
honrado :.ril~mbro .-lã() a recusaria, não:•:declar:a'ria.::então,as máximas': 
antigovernam'entais~:que; :proferiu:rrio'JSenado ::na ~.;,1 ~·,'::discussão;~deste ·. 
projeto:; ,. : .· '::~ :-:~ ·: ·:;:~:-::.~-- --·: : ;· ... ; :; :.: .. ~:·:.. -~~-·:~ -·~· ~ ;; -~:~ d'e:i::.." ~;~. ~ .~·Ji..: .· -;:~.c~ 1-:!'i:i;.:; ~r! /'.t~-- ':.t; ~ .. ) :' -; ':--;-~;· ~ C1 ._::l::!:fb 

·,. · a:;;~sr:• •presidente~:. votei.' cóntra !:as: autorizaÇõ'es:·:e:contra>a;:emen.;t 
da, mas; po'rr:motiVOS>~mUi*'diversos/;não':dolllinados nói,meu· espírito;;~ 
nel11. levementei• pelas ~razões:·que·•apre~entou i·o~hon·radcwmembro ípor.p 
s~ 'Paulo ·~contta·~as~áutorizações. ·Notei :,contrar::por.que•;não.rjul.go·:ainda~: 
o ·país sufi c i enterriente;-prêpar:ado;:. com)outras<:i nstitu!çõeS"~actm i nistra~'-~. 
tivas:para um :código períabdaquela'<riature:ia: qulgo.: difícfi:Ja~ realiza· o; 

ção do~: objetcí na· :quadra, em ,;.qiie~~rios'-)'ácnamõs;':r~':s·ooretudô2cônsf~ 
dero. a emenda adotada· na .. cãmara':êios·;srs.' beputáCiósúntêíramênte ·, 
• .. .-;,;_,···· ·~-~-·:···:·~ ·· ~:.~:;~ .. ::A~_.-:;:r· .. ::~-- :.· .·:,r- ~~.;~."c; ·~- ... : .. ~-·-/·", · :--· · ";-';'/.7;:=:" ·~~-~.t· · '·-',-.,·· .·. rnexequrve ... _,_ ....... )., .... , . ... ~ ... ~") ......... ... , .. ,. . ..... _ .. · .. . 

. · ... Que;_ ~ignifica~:;sênhores;··.·pré-parar. ::o ,:governo r'um. código~:.P-àni ·,a:' 
arrriadá .;dentro .de: 'OitcS\êmeses· parà:\:0' .áprésentar na:.)sessã'c:J) 'Seguinte?r.; 
Pode' o:-governo.::fazê.;io?~'Nãó~:é·· ist~;, u'rná::;,burla.?i:1~::::: 'f';,:: .. ::~:~:;:·.;r:::"::::':·~· 

· o.-sRr. ~oANTAsé~ 'N'ã~sêssão)seguintê depois :c1é·~:acabado: ;->:.::, 
. ·· .. · o::o:sR:'.,:VlSCONÓEd)E:: jeóuiirNHÔNHAé ,::.2.,~; Peido~me: o· :nobre::> 
senàdor;. a' ernenéfa::djz:/queinà,:slii-: pi:ÍnÍeÚ·a reuniiid:'~eu iêllténdf sem;;.::. 
pre·.que,estas'palàvra$:."riâ~:suà.J>rimeira:;J.elu1lã<> .... ::.sé'referrai11'.à':~ses~··' 
são:de.18S7.·,:E se·<âcâso~assirn.se.::nã~~ê~e;'êntender,~eritãtitâ;Éirnt:indil':' 
é·····inteirainen1:ê·~óbscura;~~ê;~não'~merecê~a.'·~minfiaíiaP'rô~âÇãci.~pó·;.·t·êssa'"' 

••-' ··~-~,· ·-· .... •, .. , .. •,.,." ~-" ..• , , ..... :.,, ~--·. ·..-;. ·;t ......... ·-··-·- "''' ! .• _· .... • ...... : .. , ~. 

razãol Voto' .portanto: contra~: ele ;• ·'e ;:contra: fÍ:fi quê::J fof.'lpropostà "no;1 S~ : 
. , .. , -·~· .. -"' '·~·''''•''" .... · .. ,, -~ ._ .. _'·'· .. -'"':·-."~ -·~·~·--:"·"'··--·-.·-~_-· ... -~-. 

nado, por. inútil .. O, governo .pode fazer:~:essê:.:.trábàlhÔ<:'s'erriBautorlza~~ · 
- ··- ,. ··,' .,., ._. ·~· ... ~/ .•. ·, --~''"r'~ .. -.. ~ .• ··-~·-··· .... ·:,~ ... ~··s\·1 •• ,'·_.'"·:~ ···t''J.o>of' ··~..-·..-'!··-_ ... ,:'""" ~-...-.J 

çao; . ~ ef!1~nda ce_qtJrva!!=:·,~ iil.'"dizer:':'aocg~yerno7 ql!e: faça;,Uf!la · pr:opos~~ 
sobre ~este' assunto~:> Ora/o• 'pódêr•:exécu'Í:ivõt~nãO;,inê'êêssita .:~de 'á'Uto-_ 
rização para isso .. ·:.·.c;:·:··<: ··,··:;·;i .. : .. ~·~ .~--~- .,,:,: ;:; ·' .··: .•. ~;;,_: .,;,,:. -;,:;': ,,i,;::_,~ 

· O SR~: PiMENTA,BUENO ~ Sr~·presiC:f.!mtej~euinão/pretertdf~ fa~ 
lar maiS SObre esta matéria;, para .recordar '::que :.0 dfà; éFdia/-basta:: 
recordar uma vez·. só,. e. para quem":::qÜiser;'ver':''se·':é .. vê~éfaCiê~ 
abrir os olhos. ·Folgo porém. muito;·:·e apre'cio-'que··se:.: mei oferecesse 

' .. . . . . .. . . <; • . .. . 
oportunidade. ou antes o dever de .dar maior.desenvolviiTientO às 'idéias'· 

! • - • 

que outrora tive a honra de submeter à :consideração :do Senado: 
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nada se perde, é antes muito útil examinar profundamente um assun~ .•... 
to tão imp!Jrtante. . ._ .... · ...... :.~.· .. 1 ....... , 

. Disse .outrora, e novamente •repito,. que não .. é. só um .:ou outro 
artigo da constituição q.ue,vedam,à assembléia .. gerat a faculdade de .. 
delegar ao. ministério !I ;poder :·de·-.fazerJeis .. pelo. modo ;ilimitado ,que .. 
se tem delegado, e .. sim todos os· seus princípios,:(todas a~,.suas dis-.. ~ 
posiçqes fundamentais, e também ·a: razão • .. política;:· e~;:osegrandes. : 
interesses nacionais. (Apoiados~) .. · ·· _ .. , . ::::< .... ,.-- · · 

.. Lerei o art; 54 da cons.tituição; que .eu ainda:não~:tinha::atendido;· 
diz ele: "Os ministros podem assistir e discutir a proposta. depois 
do. relatório .da .comissão,. mas: não poderão. votar, nem•.estarão::pre
sentes· à votação, salvo: se forem ·senadores ou::deputados. t:·.Ora, · 
quem quiser' refi eti r verá 'que .. ainda. mesmo .no' caso:; em: que; o minis- ·.' 
tér.io apresenta uma· proposta; ·em. que .. é .o autor .do;:·projeto~; a·. cons~ ,_: 
tituição não.sólhe denega .. o voto·.na.aprovação.ou-não~dele,;mas nem.· 
ao menos consente· que ele-assista àvotação .. ,: .:;._ .. , .... ·-····. 

O SR .. VISCONDE:llE · JEOUITINHÔNHA ....:._··se não é mehib.ro da 
casa, como há de .assistir à :votação? ... ·.. . .. . . . ·:·• . .. _ 

O SR. PIMENTA BUENO- Por que é, senhores; que:a con~:õti-. 
tuçião veda tão expressamente que os :ministros como tais possam 
assistir à votação das leis? Qual. será a, verdadeira razão do:.preceito · 
constitucional que cumpre .reconhecer~ pois que: sem isso :não. é: pos~ 
sível saber ap.reciá-lo? . 1: que a constituição não :.queria .que: a ~pre
sença do ministro pudesse ter; influência. alguma. na .:votação;,;.é :por
que o ministro pertence a um poder.:diverso daquele que faz a .lei, .e: 
não dÉwe influir, no. ato da. sua adoção. ·Ora,. se os .mini.stros ,nos ter-. 
mos constitucionais não. podem ter voto, e. nem·assistir. mesmo como.• 
espectadores :a. ess~. vo:tação •. como ... é que, sem .. · grave ;contradição, .• se.•. 
há. de asseverar ,que eles não: só podem assistir, votar, mas. até fazer.· 
a lei. por si sÓs'( (Apoiados.) , .. ·: ...... , ,· .. :. . . · . .. . 

O SR. O .. MANO EL - Isso: é .de .simples. intuição.·.·. , .. · . 
. O_ SR. VISCONDE DE. JEQUITINHONHA ·.:~· O~ poder. legislativo 

pode mandar fazer a lei até por qualquer pessoa. . . , . . 
· O SR. PIMENTA BUENQ..-.~ ~ão sei como entenda. mandar fazer 

a lei por qualquer pessoa. 
O SR. O. · MANOEL - Apoiado. 
O SR. PIMENTA BUENO - O poder legislativo pode, sem dú· 

vida, convidar ou encarregar a qualquer -s~bio o trabalho de organi· 
zar um ou mais projetos de lei. As cortes.~ode. Portugal outrora e o 
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próprio .Poder_ legislativo brasileil:o: prometer:-am ,.,um; prêmlo,.a,,quell,l, 
• .. :- ;' '. ''\.., ... ·:. · ~- __ ,•,.;, J ·1-f;:.•: .. /·.;!~,_,,,,~,_. · ,,. •. _,. •. • •• .-.\ L .. .,,<.-· .... · '~~.·.,.-~-- .... •." "',,_ • ..,,~....,........., __ -'"'1J."''-• 

oferecesse üm ·projeto .. de ;.código civil; .:màs. nós não :.trata11,1os~de pro:,. 
' ..... ,•.•.: ...... ..:~·· ,,,-\;\,.i···' ,,lt ........ 1 ......... ;,.,, •• ·•~:'-4"·'···- ..... 1·~·-~- .............. <,,J,_. 

j~tos :~.e .J~-i~-~' ~lm .. d!3 .~~!?,S .~e.'-~o-~~,~~n~~~.\~~4l_~iS.};~~!!~~·.1~b~!g!'t~rias~ · 
no que. ná uma :distâJJcia infinita. CAJ:~e·~~!?~·Jt.;~O . .:J~'i~J~.ir:~~:r~!l~C?.-~.1]~-o.:t 
há, s~f)~~ ~1Tl~,~~'2s~'11l~':l:t~;;mf!i~,,9!-'~ ·!Jl~_Qo~,,ti,':!~!~~:~!:J?_~~~~,q~~~~eJ~; ou r 
não convertido ,em ·lei, . no segl!ndo~~~i- ~IJ!~: fo!P~·!:9l!.~,P!!'.g~.b~.>l!aç~g~i 

·o·sR., VISCONDE. DE JEOUITINHONHA.--;_auando,:a:~assembléia-
. . .' .. ~;·.~..;-.: ·'·_:j,,....:,, .~· .. )j ·; ...• ::~.-:.,., ·-··" --~··'-·:, ... f_l.,.,,:.-1 ..... •··....,..- -····· -1.\·,··---· .. ~~~--~·- i.····-' "c><" 

geral manda querej·a··· .... · ·.;':.·' - ·· . · .... , ........ , .......... ·. :.· ... . 
• : .. .;·;:·::.,.:;~r · . .,1 :·~·: •• .1~.1 · ~--''~: • ~) .~:.....~:,.· p_;·~~ ·J::r:: ..... ~- ·,'"" _ _.. ..~•··~' -~ ?t:;~ ... "-.1~,. --. J·~.:>· '·' ·. 

O SR. PIMENTA BUENO • . .;.;._. Se as delegações .ou autorizaçõesí 
equival ~.s~ei!J,;.a ':!:'~ .. co_J;T~enéfações :.feitas: ;:ao;:. poder:~'adrn i'n istrati.vot;pàra· · 
qu~.~ .~Pr~s-~r~..tas.se:dJS .: pro jetos, ·de; Jei .. convenientes·,'~para·i que:;; os~. •su- ·· · 
jeitass,e.:, ~;~,~aQção.:!:.das.;,;;câllJat:as; ;,eu,yp~_rj !certo, não'·'veri ai i nfràÇão >daS 
lei -~~.n~~"!.e.ntaJ ~!),)Es~adó.,0~/·::;.i;.~!-~;.:L:::r;·: ,.:::·.' ·;,;,., :·.>:·~:::tii::•:;t>: .?.;i-;1/.ci~i::z :;:;-:~,:.;, 

. · :.:O"·SR:~::::VISCONDEi;' DE:.•JÉOUff.INHÓNÍi.il[i~"'OrgafiizeiSêxec'lltê; 
prOViSOriamenté,e' ;depOiS SUbmetaCà ÕOSSS';àprovâÇãooi :'"eis i 'ó~'' qÚffidJ_:"! 
z~m~s:;ao;.~~ye~no·~ =~·,,_.:o_ ';:~. .. ~:~ Síq;~;:r::~: : .. ~ ... ·:;::.:<·'~:r~~~:~.,,:;. , ..... :·; .-.; ... , .. :. 

• Q-. SR; ~PIMENTA; BUENO·'.;;;_;_"·EX:ecute--provisoriamente,··.isto' ':é;· 
.. .. >: · ·: ,. . . ·~ · • ....-. ,··-~. • ~- .. · k •••• •• - • ,., ., .:~/-.) ;~' .:·: .. ~ .. _ • ..,., :~ •• ·--:~ • ~ ,_ ~ \-- .·., L. '-,;'s.- ·~·l'"n' : • •· •,._.: , -.::_~ ·. ;·:: :.:·'1:----: '• ;:., '!' t:.:.~; ~1'".;'-i'"'~ -~.---c.~ 1.· r 1· · ·('·· ·;; ~- i ~~-x-;·~-

mate·prOVJSOrJamente;'e·.depOIS venha~ped1r a aprovaçao. (Riso.) .L:em~. 
· . · . \o .• .• .-... .--, .. ~ '-,~.-··-.- ,,., ~~ ''. ,,·, ',,,"•,'!'__.:,:·l.~~'[·~··"~t·i'''•t·)'.-,/1'('(!'"...:., >~;~('c,.·~'•"'~>")l.'''""'·-···':.i>f"'~:;."! .. 

bro-me de. uma discussão .entre a imprensa'lnglesa·:e<.oari1ericâná:·qué;· 
•' • -··. ,., ""'~- · .. ~ ... • ' ., • '.- ,_. • . ,: , __ ,-;,· " r-J·~·'i ..-; ":\'~; '•"'l-•'=:" • ~- '.• r~ ~•· ~1··±; IN•t•,,.: .,' '·:::; I":, r' - ~~.-~ :' ":;;;• '\:;._>';'} -,, :--~ ;.;;·-_. t-'!•.';•>, • ,1"~..-l·: \--,·r~ • : • . .• 

se a~ memór~a·· me '·nao .'engana; deu.-se 'na -CJuestao .. ,éfo. territór.io.,do. 
oregon:'[ôízia~'~ primeira·rcruê êômó";õs·~,mefid{f[asL'Hã~· .. aUér:iâiW'bli~::1 

.. , .. ,',_ ; ......• ,. ,, .,.... , -·. ·, --~- .···t·-~t~r ... · ..... ~··"'; ... '<.,•, •• , ....... ,.;>;.t~l)- '"'\:-''"' ··•.--. · --J lf ·:··d•-"''" 
gar a um acordo sobre os· limites desse .território, podianf:os'súditós:· · 
.. '·· :· _:·:. :--;,; -~c c .... .,.~.· •. ,~-,"'":'~"'""· '--:-.. -..:~ ....... ·~.,-~-•. :... .. , ... ::--~'i':'."·"'~t'~-~·t r· .• _~/":-~;:·--:<'·· t ::·• ·~· .. _~:'i-~1-·rf-;r-:c;:<!--;-:!,,-:_;-~-.-.. ·~;..~-;.~--· .... <·· 
mgleses 1'-lo 'ocupando ··até 'que·~se · pudess~. Çlpte!:. ~sse ... ac_ofêlq;, .res:-., 
ponéfiif à' imílreilsal'àme·riéaha =qu~ .o~3es'iàdos:ünido~0 'iHârli~ITíàtaWclo<· 

" • • r·' •-' 4 ' ·•t f~··f·::•r·:,:-,-.,:.).-:·· _.,·,.;·~-1: ''~_.i~:·'\·"'·:·•.·:..· 1,;\'_,-•"'f·•:;.:;•·:~:~.~--t;:~·,;-~':;·j. .,"•i'~f''.f0·~!-~-ot:)'.::l;;,·;r~-,~-.-·;-:;,,..·;~··l.':"j~\:;_; 

prov1sor1amente· os :tais .·ocupantes ·até .. que .o .trataéfo j:lefmt~ivo .com;_ 
pusesse ;as· -,aavié:fàs: :: CRisâêf&&;)-; .:·; :s '.'cil~é:t 'CfH~_'§·'·~a~ó ~ <(ô>~piôj~iô'~:dé"J~C 

· '.· ·, ... -.~ :···· .... ~·~· ,_,.,_.,._, .. ~ .-- --··~:-·,·:!·;--~:-·!-·'_:·•·-~-:-:J,c··:···~--~"-!~,.~·.-J···::····f;~~;:~ .. ~ f ... tt~~·~k::-~:l'oL~;; -...:"~,. ... t.:.;-.... : 

que . d1scut1mos, . d1spos1çao .a ·:meu ,ver; até ),mpo_httca~ , Era, au:tprizar 
.... ~. ' . • r1;;t ,·~---···:~~-~ • ·.: ... -~, •· ''"" ,-.,.... • r,_,,,~--:---- ~~r-·: -~y.-~~ l'"';'f."-;--t·~'T~--· ~·~ ·" '3'·~· :-"J ·~-~ -~ 1 -.-::· ~·· 1 .!~ ~.~'-:!:~<- t~ •• ;.{.;;,.·~ll-<t·v-'-.::H!i ·A •••• ....,_ 

mdev•damente~o-ministério a. fazer-uma Jet ... cr1mmal _para. a, mar:mha,, 
quÊii-iffiJ)untiã- ãté1 • áE'i)ê~â ;.'dê:: mó.hé;~:~1f:~:X~d~~t~l.a· ;.P~9viã'ô~iam~n~~~~ · 
comô~é··êJuê''não'Wcôrre1Yà~'câm1a~âcdd~.srs~)?~í>l.ítaaõs~:qu~::es~â~6r:fo( 

. . ..... ··; • ~;.. ., .--:· · ··,-- , ,. -=·:c· -r··· ·:.· _-;-:-~--':. ~-- · :--~..,·..--" ""'·::-: ~"' "-. ;.~ 1.." -~:! .. >':"'\ ... , ·; ~ ·. , ,. l • · '--> :·~~ , c~--..:)-' . .r-.-: · t- '..:~ ,.,.. r .:...llc~·· :·J-~--,..., -~' ~.J :.
1 

sa . classe ·de' bras ii r::iros"' que :tantos e .. ta o grandes. serv1ços. tem .fe1to. 
_ .-::- .. 1 -·,_.~ .. _:_.~·-.· ,;·-....,. •"'"lr:. ~~-,,-·! .~ ~ 'J·>;_:)'"):',-~--Z;,·~ ~-;.-•. -),.~".(-~ "' .. ~_-.·:.: '-''~-.~'"l·(:"t~)-~ol'.::':,;r.1• ::i·~~->·,,., ... -;J.::;-~,-,Jl~,;.-...~>::_.:;,__ • ...:\~ r•::Y 

ao Estado··teria de·. ver:. com mago.a·.,gue. um .. tal .assunto.Josse .. t:naté- .. 
• ' '.: "'-' r•" -:·:, ,.,...,, •. ~,_"'·".',~-\_,v '·~,·;"'c·,, ·tlr'.'','!"~·<-~- ... '.,,' ,,-.'' ," • 'I••'_,;{'.'••J;;:'••; ;_,;;·J•J'-..-'·..,••· • .,•;-... • 

ria··de. ·lelegaÇão?·Não.-·tem··essá'-ilustre··classe· inteligência .bastan:te .. . 
para compree~dér' 6êm·:t;-· quci'sb.'delega?' : . ' '.· >.• .: . • • ~ .. -':'"'::: ... 

·· o sÀ. PÀES'IDENTÊ. õó CoNSÊL8q;.:.. só. ã :c::la_s~e· d~~.-e~cravos;: 
é que não tem inteligência .. 

o sR: PIMENTA SÚE~io:~ AJnteligência tefu.graus, e folgo: de .. 
repetir que os oficiais da armada nacional têm muita inteligência. 
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(Apo=ados.) Fi~ esta observaÇão soment~ para que se sinta· que o ·abu..; 
so é até impolítico, e não continuarei neste tópiéo~ ' ' ' 

O SR .. MINISTRO DA MARINHA - V. Exa. é que. está tornando 
política uma questão que não 'é: · . . '·._. . .. _ . . . 

o· SR. PIMENTA' BUENO'.;;_;,;, Talvez'rÍão fosse·· político .abrir· de' 
. _ _ ., , . - . , -. _. . ,';(' .. : · •. t"' 'I• · ·. ,· 

novo a discussão em que estamos: · · ·· · · · · · · .: ·· · · 
O SR. PRESIDENTE DO ·coNSEÚiO ·.....:.. Quem for que abr'iu?. . . 
O SR. PIMENTA BUENO - Não fui eu. e não quero 'examinar· 

' . . / 

isso. . . 
O SR. VISCONDE·DE JEOUITINHONHA-··Então não.diga;· .;._.· 
o SR. PIMENTA BUENO ..;_ Não devia guardar silêncio ·desde' 

que minhas idéias foram impugnadas como inexatas~ (Cruzam-se v~ 
rios apartes.) Ace'itarei os apartes, mas por modo-; que eu . pôssâ' ·aten·' 
dê-los; não tratam.os senão. _de .. examinar. os_princíplos•exatos; ,os: prin- . 
cípios_ verdadeiramente úteisao país . .,. · ,, .. . .. . : . '· .: .·.·. 

Voltarei, senhores, ao princípio do meu discurso,: ou: antes.~ .. aos.~ 
preceitos constitupionais e perguntar:ei:. qual-~ a razão. qual o p~nsa
mento fundamenta'!. dá divisão e da harmonia ... dos. poderes. políticos 
nos Estados constih.icionais? .··. · : : ... · · . .· · , . · · · .· ··•. · 

Direi primeiro qúe tudo C,ue-~ão eiite~do, embora·âlguém,po~sa 
entender, que a harmonia dos poderes está em um déspojÍir-se de 
sUas atribuiÇões em favor de outro. . · . ' . · . ..•.. ·- .. ··. ·. . .. -~-

o . fundamento da divisão rear dos poderes. repo'usa 'em razões 
sumamente valiosas; entre oútras, dúas das· prinCipais são: .qUe não 
convém que o poder administrativo se regule a. si meso:»o,. nem q'ue. 
a diversidade dos interesses 'sociais .. seja co.nfúndida, pára· q'ue . uma . 
parte deles não seja s~crificada"à .outra. . . : .. ·· · ..• ···• .. ·· . •··. ·.· ·· v : 

Na. ordem. ádministratlva, e ,nÍorrriente quando não·. se· tra-ta só. de 
serviços públicos, ou melhoramentos; ináteriâis:' as; 'leis~ 'são 'nórníâs . 
que regulam, que estabelecem Õs.dir:ei:tos e Ôbrlgações entre Ôs,.âd~ 

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

ministradores e os administràdos, são as' sagras pelas. quais uns e. 
outros se devem governar ém sUas rêláÇões;· ôl"a, em'tâl caso não é 
um cont"ra-senso dizer-se ao ministério:' fazei. vós. mesmos às' leis que 
estabeleçam os vossos direitos e' as vosas obrigaÇões? .... ' ' . . 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA-J: um absurdo em tese; 
mas em casos especiais não o é. 

O SR. PIMENTA BUENO - J: dar ao governo um direito exori:Íi- . 
tante, e iludir assim as garantias que a leglslàção dos Estados nvres. 
devem ministrar aos cidadãos. ·}i, 

'• 
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O -~-utrp_J:íer,!go , d~ sacr.ific~r,:-:;c:)S_;:~nt~r..e~~-e.sitnqi_V:i!:fua~s;:;a«i- in~& 
resse .coletivo, ou por 1outra, • o' direito ·privado: ao·::direito: administra: 

. ' ' ........ •,..,), •··-~· ... ' •-.- ......... ···-1.• ........ - -~-- .. -~- ... . 

tive, é também -patente, .e muito, mais quando as; delegações _.esten-
- . ' . ,.. . ,_ .. , I,·''- •·· ... '.,·;, _._ .. ..,. • ·•·' . ~- ',-.. •.J,,, ;·,· ,. • • 

dêm-sê-!até'as-leis da ordem:.,_ · .>'.-- :- · >·:·~- · :.':: ~ ,_:;·: ,: ·~ ~· . 
• ._ · ................. _ ._a···~----~ ._-:~-.-· ;,.._ , .. _, .. ._,J •• ~r·;,.,.,.. ~-:fi,..,l .. j',ji ... --A~~-~(.,.'"'"•···,~·-··-~·~ r-j''·- "'-1-"'·"i'l/'-'<-~·-~'Y"!:.•~r ; '' . ·A.' divis'ão entre a:(orêlem" cjvil: e'. à' õ'rdêm'í'~;iê:fministrativa :·aevê ~·ser 
· .. , .. ,,",1'~ ~ •:• .... , '·; ·" .7 ~ -~~~· .·; 1•• c•. -·~~- -~-.; --~ .... , ... ,,_ .... , J7'' ...... ·:1.~:-.~ ~""'l'r i .. _,. ~< •r-,--• i C~ 'l'f:·..,_f'f .... :;-·~-tT'~-: 1T:,:::)p. 

sempre·~profunda e, fundamen~al :a~s. ;e!hos:do)e_gislador:·:·sao •.nter~s-
•• ·.•• . •I' •_;'• ,,_,_; • ,.~ >') ~: ;J L\ i 1 r..., .... , :,: • •_ .. ,, ~o./ ,J<l ·'~I j ) . • 1_t ·, . t :. f~"t -~!/'li~.,..,.,. ·~,L._. , .~·.).:·.} <-. 1, ... , ... ,.,_, ., 

ses de ~classes·'diversas, confiados·· a··:éJois"· poderes:-: distintos,·indepen:. . ' .. ' ' . ~ .. ~- ,. -, ... \ ........ , >~-·· ~•r")'- , ... -,r, _...,._ -
dentes/ e 'fque. iião' devem se·r·Sâérificados~·de' 1'móCio"Jalg'um úm· a·outro~· 
sem ~graves danos<'da;:sbciedádé~lr.~:·.; ,,~ ;f./ii;,., >:: (:>. :.!)) ,, ... -... ,. .:.:,>;;· ' •/:•:•<;:,· 

-· · Em toda ·a ·sociedade há um· interes~ê1gêrâl ·c,'jj côletivo;·:qt.ie';mui· 
tas vezes é.:rival 'dos· iriteress'es::aos:...partiéulá-res";Séi'éx'igé. dêles"::sacri..: 
fícios~,Este .. é entregí.Je;ao:.poder,::.administrativo par.a:2que: o;:rriantÉmna 
e proteja;: o_,_outro,.:istoié;.os·'intere·sses:;dos:.·pàrticulare·s>'eritre.:si;,~ 
:pqr:~,~;a~!?,;~o.,~>,<>~.f!r:.Ju~iciár.io,~par,a7g~e.;: f!!!ç~;':pr;_eyalêcet:;a;~ju_st!Ça~entrê 
eles ou.suas.:relações.,_ :,·- .. ,::.{:,.:·_.,,,,: .. :,,."·, ,..-:,-· i"; _,,_-.. ·•·_;.,.·._.,. -: ,_,,;:;:.,.:\;~:-_ ' 

.·,~·-•·-.·····;, •..• ·< , . ._ .•• r-:,_~·' . '·•-· _,,, .. ·· ,n ,••'·~•O..t;......J ol ._,.! ........ ''-~. • •-.>of.-,j,• .. -."~'·•':•' 

. ·. Os ministérios, ·ainda os :mais',ilustrados~·-têm?,muitas.,vezes•;uma 
te~d,ê~~ià pro~,u~:ci_a~-~ ·~~m·s~~~rJf!Ç~i Q~4nter~;s_es ;p~Jvado; ,à' su~.-;~i_s~. 
são _especial • .. -~d~ ·:~.Y~()r~in~·J.qs6~'!11 t_u~~; eL~~ce.ss.iyahjente;:;ao :;;~nte
re.ssê coietivo/ao-seu domínio, entendem·que nisso está a sUa:·glór;ia~· 
Ora; desde que ·se 'lhes dei ega -'até 'o ·.poder. 'de . .reformàr .asA eis-: civis, 

.·• ·, ,·\ • '_•, ';r'~ !:.::•''_• .,,._._ ·-'~.;-:!--' ,,_'ii;•~''\1:;-;_•,,_,.~.,;;_,_.. ,..:~.:- ;,/ .. ·.,~,_;l',.,~,··..,__.,,,_~.r· 1,,j_ ,;;t...,• ·:-~J .. ,. 

e ·conseqüente· de sacrificar, os dh·eitos :·e interesses civis às cónve-
. r,:-.~~~:,:,~.'-:'~.:.;!.', .. , . ..-!:, ~;-·.-·,"·,:.; ..• ,:; .. _/i· .,;,.,; •• ,:: .... ;,, \,,." ;~ .. J•.,. , .•••. ;:~·~·.,.i-t ,,,-.;.4 

niências adf!linistrativas 'porventura_imagin~~ias, que _equilíbrio_poderá 
perri'ianecer' seguro: entre. 'es~~s'duâs •grarídes clâssés'de :interesses· 
·;Soéi cüS? · ·· -~-- .. --· .: ~ ::· ~,_ .·--;, · ~-_;._·_;.:(~ -:··: .. ;·: _;,. .:-: -"~: r-- ... ·:..r.··· .. _._. :;· ~-f: :~ -... ~ ': ~· l::.- -·;··~.:.s .. -~:_: -·:_1 .~~~ .· · ~_-::,. .. -~--- ~-:~_-

.. . . . . . .:· ó· I egislador;~ á •aiseinbléia; :ger~lj com;a; :sânÇãS ;~~ ~ dõ'Fóa·::q:àéin 
,:. -·--·.~·,_ '':.•_,,.-.. --. -:- ... ·,:-_,.";..I"·~· .. :--~·-.. , .. .-- .. ·;..r,_· .. ~~ .. -._~ . .,~-. ..... ,_.: ... • 

por si mesma, e não ·por'delegações;'di:we 'decrêtârJa's·'leis':·êfa·ordêm 
civil, é~;ela:e. só .ela :quem:,por' si! riíesni~:r--deve·ê·em 'sua' sabedoria7C:Jeter
minar os:; limites~ :os: sacrifíciosGéfoS~·direita'EJ;et:<fe'tais EJfitefe~SetJC:par.: 
ticulares, ·em: benefício do :poder:'aamirústrativo: ·;e'ste: é':'siispeito".1"pâ'rá ·· 
-determiriá.;Jos-:;::!· ,.-~·: ,_:;.· ·:·)· ~-···(~·-· .. ::·_;7. ·,.,.~:~; ... :;<;·::;~·::.L:-~·.:;;;·:.:..:·.:·'~-;:-::;_)/~ .·;; c·;:·:.:·:~·.Jç:· .·.s~:.::b<~ 

Abusará;. e. quando abuse,: ·como será ele', respôns'ábfllzãdo?>:o: 
legislador,.não' é, ;nem pode ser:,;. responsável ,;vós" o-:coristitúis=! legis.:
lador sem _que possais. evitar. seus .e~:ros;.~sem ·qúe'tenhé!is> garantias· 

. contra. seus abusos,, .como, o: responsabilizáreis·: depois?-·· ·" ::. . :~.,;~, ~·-
. O .SR. PRESIDENTE .DO CONSELHO ~Todo o poder .e. responsá-

vel pelos ,abusos que comete. . · -- : , .. - - ·. · .. . . , , · 
O SR. PIMENTA BUENO - 0: poder. administrativo· é sem dúvida 

responsável pelos abusos que possa· cometer coinq :tal: .. màs.• será 
também· pelo exercfcio de atribuições. legislativas? 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E de qualquer outra atri
buição que lhe seja confiada. · 

o S.R. PIMENTA BUENO- Nem a constituição, ·nema lei regu
lamentar da responsabilidad.e · ministe~i~l •. prevfràrri ,-CI ·~aso, .' p6.is' que 
nem uma nem 'outra supuseram jamàis que ele~ seria leg'islàdor. . .. 

• ' ' ; < • •• • • : • -- • < • ! ' -· • . • .,_;.. : ... 1 ·• -; ;'" ; ' ".- - ' . " ; . • : ; '•, ' ' . ' 

. O SR. PRESIDENTE DO, CONSELHO. ~ Desde,.que abusar.. . .· 
. . -. . .· ":-...... ,'' -~ '\ __ .;·, . . : ·-,-,.,; .-....• _, -_-: __ ,.·~ .; '.. . .. ···.,,.· :· l .. .--: · •.... -."' ' ·· . 

O SR. PIMENTA BUENo:,..:._ Julgo que .o. melhor é .. evitar, esse 
abuso, como bem diz. o rH)b-~e. senador pela: _sa~i~. é :muito difícÍI~ ou 
quase impossível de reprimir •.... ··, :· ·.· 

O SR .. PRESIDENTE:[>Ó CONSELHO:-:- :Demonstrando o,abuso. ·;· 
O SR. PIMENTA BUENO -·Eu demonstrarei:·depois alguns exem

plos, mas continuarei ainda. na· análise dos pre~eitos .constitucionais. 
o princípio que conferiu' o poder, as dive'rsas::atribuiÇões::'dádás 

à assembléia geral, é.um e o mesmo. Se ela pode'deiEigár:i.Jmàêfessás 
atribuições, tàmbém. poderáâelega.r Outras~ Ora; algi.i'érri .'aírii::t que, no 
caso de que· infelizmente viessê a·ocorrer dúvfda~{sobre 'ó 'difeito .. 'de 
sucessão à coroa, também seria lícito delegar a soluÇão delaS' ao.' mi-
nistério? · · ·. ' ·, · ' · ·. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA ..::_ Se. exâgera,mos des-
sa forma, como disse, acaba-se a constituição:.· .· . : ';' .: ,, . . 

OSR : PI MENTA BUENO -· . · .. É. a tal 'lÓgica. ri go~osa; . d~poÍs. exami
narei se é ela ou· a falta de lógica que dÍwe govern.ar os Éstados 
(apoiados), e. então examinarei, também algum'as observações que fo
ram produzidas contra as idéias que sUstentei.. . · ·· · ·· · .· · · 

. · Senhores, eu disse e repito, q~e fog~. de .poder .desenvolver ~a 
minha humilde opinião, de ,que as delegações ;indefinidas .são ·verda-. 
dei.r~s: abusos. Note-se que digo indefinidas, pÔrque: não :vejo ilega
lidàé:le, quàndo a questão limita-se só a dar mais alguma Jatitudé à 

. ação ad~inistrativa. · · · · · ··· · .· :. >< •.. 
. Pode resumir-se a missão da lei a duas classes, reconhecer ou 

estabelecer direitos, obrigações, penas, ou ·somente regular os ser
viços, os melhorame~tos ·materiais~ No ;primeiro·· cas·o entend~ ·que 
nunca será lícito, que será sempre um ~:frave abuso,-.pôr· os direitos, 
obrigações ou penas dependentes do arbítrio do governo essa ta
refa é privativa do poder legislativo, é para exercê-la que foi insti
tuído, é defraudar as garantias da sociedade, é pôr em perigo aquilo 
que a ordem constitucional tem mais em vista zelar. 
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Ouando~não;'Se:trata:·disso;::e. s6 sim dê:purosLserviÇos .... adnilnls'-. 
trativos, oU melhoramentos rriateriais~1-nãowejô i~ôrquê:'dêixàr:de:dar;··· 
à _ação administiativa~aUatitude·.quéAor:-·convenlerite:;-:.z:e.-;:, __ ., · · · 

. .O ;SR-:· VISCONDEDE..jEQUITINHONHArdácum1tàparte;..;;:.Y1::·:.;::;·~,,: ·· 
•. ·, :::: . o 1sa:· PIMENT A~BUENd: ..:;:;;·eu :~a9raâeÇà:, â· 'otiseriiai;ãô::-:e· pás8o · 

·a·":respo·ndê~la~;.:)i~~--.:·;~.:<;.b·;·:·.::.·:·;L·~·--·~-t::·:.:-/:1' · · · , .. · :·:/i1:;:~-~-:~~··;~·ú:7f'>f~,~;~_: ~~~--~ .:~:/ .. ;E,~--:~~· 
.. .. : ; ; ·::!Alguns, 'dosTno8res ~ sénadores1 r que ;,honram•inê-::êom f;süa amizade/ ·· 
: obser:Va.ram·~merque i o 'prinêípio< mais '.abreviadO fe?clârorié'fnão;rdelegar 
a ·faculdáde::-1 egisl ativa: :en):; rnatériás :·. importantês;':.eC airidatiásslm3SÓ .·. · 
qüando for:·conveniente>- · ·< - . . . . ~~::: hw·i.í·~<:: 
· <.;::;,~.: :iimá:.:tradução,,í é.: a/significaÇão :do.-~mesnio"'.princíplo;·;qúe•.su-. 
bordinei ·à atenção .do_ Senado.~com ~ a:·diferença:·:del.queJ.é:>fórmulacl.im 
~.pouco ~:vaga~;·:és.mu i to; .arbitráriai(;a'gr:adUação. !da: {I mportâJ]_éi_àt·~or.~~-si; .só, , 

··. entretanto ,,que rjulgo,f:quec,•devemosu:adótar:-::corrio ;norma·!tinflexível 
.nunca3au1:Õrizar..~o,:.gove·rn·o.{paracaispÕr~:éfõs .. ;éf(reitos~~iob'fi9áÇÕes:;;.ou ... 
··penás, <·nem na;::ordem\àéiminístrati"a·~::quárltô2nía;5.l;nà'Sôrdêm;'civiL .· 

··•··.:. .Nem .s:e ~diga;qúe;há; algl.lnui'itàJtà ,:de ::f.iarint,-nia\"ém:_ininhàs:;_,idéias,, •. 
por Jsso que. afinal :.venho a 'convir sem· algumászáutÔr.izaçÕes~-,·para 

: respon'der;basta;refÍetfrque: é: fácil determihar:os:limites:;ne'gátivos do 
.. poder:~regÚiamêntá6 ;n,~s ·::idip~~sí~el ?precisar'· em: ,;tese f~a'datittJdEt=aa .• ·. 
ação/do-;,executor .~P.Óis~que .' ~stã:;depende<dÔ: texto~de ft~ada;uiria~ cfas · .. 

· leis ~que :'êletiern~o-'deveride aplicar:· ':r::i'.S:;··. · \!::·: ' ..• ~;-;,ú.2:·,,.i,\ ·::;.! ;:· .:8~2 ·· · 
. · .. "': . .,o, regularrle'rito ~·não .tpôé:Íe :_êria~rdireÍtos;-.':obrigaÇ'ões;j p~riá~.i~/nêrri .· 

· crimin.aiS,.- n·e·m.:Clyisbnão rP,6de:,confi:·a'ria·r~ em~ coisa~algúi:fla~·al:Jei~ .. pois:
. ·que·· dela .e·;.·só·, dela ~éi'que.recelle :5ua;:fôrÇa ;.>rl:Jas;;o ;exe,~ut~l";~dida :tfm.
em~:sua classe~:1à.:administradór•,ria:.:aaministraÇãó, o ··ríiaglstrado~nôs · 
tr:ibunais, tem' o:·dever1 de<.c'UmprÚ: r~:Jei! aindâ~qúah.dÓ:;;elã_•déixas~ê~à_· 
Justa :2discri Ção; :daquel é;óou":-à; :eêrüidadiia deste,';;; à~ (lei;,;:nâturâJ;t:â~ isolu::, 
.ção ino:'qUeH.for.:omissa;:.Equivale :Jsso·iem':.:matériaCádmin'istratlva:dfla
tar. os .limites{;do r.egulâmento::na::especle ~dâdá~ ·. ~-t:-)úó:0:-~~i ~~S ·O;;;.;~Y ·· · 

·. :~. ~:·Ninguém~ poderá ;:argüh:; o' :poder. deglslativo ::se fel e; decretar uma 
lei: de: recrutaníento.:pór~üína ou; 'outra; das segúintes'iformas:::c:i'::gov~f..' 
no :.-recrutará: .1 O;Ooo;; homens;: ;atendendocàs-: clrcunstânclas:·especlals 
das ·províncias, ou,·· o::.goverrio, recrutará ~1 o:ooo ··homens,~ tomando 1 por

.· base. ·a população das províncias;·No · prime!ro· caso,. é visto:que::ádel 
deixou. grande .latitude' à ação executiva:. no ~segurido;~.nenhumã: mas .. 
não vejo ilegalidade: alguma,. pois·:.·que pode haver circu'nstâricias-tão. 
especiais .·que .. rec~mendem essa:disposição até <por ~justiça:·_ o que· 
seria abuso fora autorizar o governo a recrutar-.~ número Ç~Ue julgas-
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se ~ecessário, ou-mediante. o processo·. que~:estabelecesse;" J: fácil 
produzir. muitos -outros .·exemplos. · ...... ··. ···-~- -·· , :. ..... '.: .. ' . ·>~ ; :•·.: : 

Trata-se, porventura, .. de colonização,::de ;estradas; de~'navegação 
ou outros .serviços, ,ou. melhoramentos ;materlaisjNão;·ignoramos que 
a· .. lei pode ·Jixar as normas ~r.eguladoras:· descendo~iaôs ; pormenores 
que julgar convenientes; nl"~is também· não ignoramos qúe:-;pOdedfmi
tar-se .a determiriar.o·crécfito .concedido.e:imandarrverificar:ios~.traba
lhos ·ou. melhoramentos . que jnuitas.·vezes nem ·mesmo:·será :possível 

. especializar. • Quando· porém. trata~se de direitos: é; ;essericiaL·res-
salvá·los.. .: ;r•-.: :::·. ·· :< :,~•'i.:· .. r..:p 

Eu passo: :a:. referir ·alguns. abusos;;provenientes:: das ; delegações· 
ilimitadas e .da.Jógica· ministeriaLa··respeito?, .·· :_ ·: · · :;,, ._··: :-.n< .. ::' .: . 

·A lei do orçamen~o ·.de::1841~disse:~::fica• .. o.,:governo.~~autorfzado 
para .. melhorar o. sistema. de •éarrecadação•.;dos .:·bens • dos . defuntoSE'e 

. ausentes dent~o .de:: u~. ano .éontado:cda:. publicaÇão_sdesta: lei·.~Em-·;~on~ 
seqüência.fohdecretado·, o .·_reglilamerito::dei:ia42;:.!Ôra;: todos.idiriâm 
que estava a· delegação·· extinta; ::pois ·que:. estava.• coriéluído ·o"'sérvrl;o 
autorizado, mas. assim não sucedeu .. :.··, ·.;-.: ::=' · ·· :; . ::. ::::;-;, >.::;:; 

A lei do •. orçamento de 1843,. nos' tais; artigos-::indefinidos;:·.dlsse: 
"Ficam em vigor as disposiçõesidasdeis de orçamento:·dos anos ante
riores que. não versarem. sobre; a receita, ow despesa,: ou: não;tiverem 
sido expressamente revogadas;~ ·Quem diria;:;que esta~·disposição!te-

. ria de ressuscitar e· para.· sempre ·-a·delegação 'de '1841 ?·•Erà•:um."•negó
cio findo, havi_a sido uma: autorização transitórià;\qUe,,deveriáidúrar 
só por um ano •. que quando.ressuscitada··não. póderii:úsê~lo:senão·taljl-: 
bém por um ano;· pois bem; a:Jógica :foLoutra: .().:ministério julgou~se: 
.autorizado a decretar o regulamento. de .1845;· que,tem sido .tão:·opres-
sivo, tão vexatório; e· jul ga-se•. ainda·, com~ poder .de •alterar :esta ;;parte··. 

·das nossas leis: . Desde ;1841 '"há: :t5 anos, que::tem;:bastado:~esse tpr:e- · 
texto de delegação para: perpetuar essa :atribuição legfslativá :e!"l :fa~ 
vor do ministério! · Ela·._ ficará.. como; ,que. ai iEmada ~eternamen~e. ::Não. é 
·isto um grave abuso; não demanda. a: atenção· dos·: legisladores?,' ·Não 
será preciso :determinar -positiva: e .··peremptoriamente .. quando: :expi
ram tais ·delegações? Quereremos que;: passado mais algúm ·tempo, 
todo o poder legislativo • esteja .transferld():::ao governo?: :(Apoiados~) 
• Outro exemplo: O. regulamento . do 'conselho de estado ::em ·seus 
arts. 45 e 46 garantia .às partes:orecurso;_.contencioso•perante ·ele, 
das decisões -das ·presidências e.dos ·ministr~s. Note-se que em· maté
ria contenciosa não se trata de interesses, favores, ou graças,· sim 
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menos· essa esperança. 

289 

., , .. 

... 

c;,_, ... ,,_ ov.~• ~·,,•- ,,,; -, -·-~•••"-"-"••"~•·~' 
.. 'd . '· 



:iH'' 
::-!:. ~ 
!· :· . 
I' ·' 
I' 

. 
' 

I !. 

Desejaria que o nobre presidente do~conselho~tlvesse~~fibondade 
de dizer-me .se estou enganado; se-o tesouro admite recurso para:o 
conselho de •estado: • :: ..... ' · ::.; ·· ~ •·· .;:: ~· "' : .. :, 

o SR> PRESIDENTE Do ·coNsELHO .;...;.....;· Hâ ;um parecer :do ·co"n·. 
selhó"de estaCfo::qúeéfénégà." : ... >···.:,::;:' .. ,,,,··;•:: ,:;c; c),,:· .. ·'::;F, 

-_, ·· .-.• • •• .. _, ....... ...,.~-· ,~.· < ... :·::_-- · ··_ .. ··:··c;:_· ::1-·.:::·~··· :.::.l·'f·:--~.:··.-.:·~:-~.· .. i;· ··'!';": r~~t". 
····o· SR~ ·PJMENTABUENO . ..;..;;;. .Reforça~po•s 1sso a mmha observa-

ção;. Foi. uníâ P.ei-'aá' 'éfé garantia::· 0: dê:inselhd 1de: ESsta'do .'é: 'liilia''"iri~tifUi- . 
' ', 1 - . ·.- i• , .· •. · ~ • .... •·"· ~ 1 •--· 1 .•• •·· ''1"1•--.·~:· 'i•7' ::~;-r.c~ ... '·'r.t•r · :"""'• 

ção indep'end'ente; não. é. subordinada' à influência'' min'isteriaJ: .' ., ...... . 
. • .... -. · ~ .. ,_::· r, ~ •• · ·- ::., ... ..... •.• .·:. . , --. -~-..: :·.~ ;·~;-. : •..• ·-.;··; :· ~,__.~--: ~:: T'· 1 ::!_, .... .';.- ·;.> ::": .- >":·~ . r .. ;:·:-. ,.-.-.: . 

· UM ·sR ~-·sENADOR ;_ E' priva-se o chefe dcf poder executivo. do 
. . .-.• _ ... - -· •• -. r; ,. ·--: . -~ _~·, ""· .--:. -.. " ·:-r, .-:· · 

conhecimento desses ne ócios. · · · '· '· · '· · · · -- ·· · ' ·· · · ·· ., ·· ·· 
,, .· .... •.-.-.- _,9 . . ---··. ' ........ _.-. ····-:·-:.:·~-~ .. ··-~: .-·:-;:~:-.·:"'·~·; ...... , 

O SR·; PIMENTA' Bl:JENO ..;.;..;.'Eis pois'·outro 'früto das delegações 
indefinidas . . :_-~,·..-<·-~:-·~··--· ... ':(·>· c;.·-~·· ... ~-' -~.:_;-:_ ·:.-·:· ..... ,-- .. :.--··:.~~:">:-: '"<--:··::. -~_:u()Ci ·0:.::=--.f;::; 

- :. ~ .. · --. ·.,_ .. -;· ...... ,- ,\··,'!-· .- ........ ··, ::· ; .. :~·-_,·.·-:~ .. ·~-::;'";~1 .:--·c:;:·,;_• ... ,;-· .... :,-:_. ·.·· 
o· SR:.· VISCONDE. DE JEOUITINHONHA ~ Não·'é"'fruto 'das· dele.; 

gações; podja~se '-ter' 'refori:liado!·a': legisiâÇãC>/ ~ê ·:(fif 1Íu~'ar ja~~ a~U,~()s •. 
,. . ..... ,.~ .• , ..... -.-- .·1•··-··;J -, .•. -.·• --t-._.•· !'• ··:··:·••''"i'r•·t.•i.:'.;_r•_:,,.,[_,' .. ·; .• _-J,..,.,;:.·,;..,,.,,:,~ .• .., .... , ...... . 

· · O' SR. 'PIMENTA BUENO . .:..:...:..-~-melhor prevenir:·os.~abusos.·.do';qüe. 
. '• : ...• ,- ·-··· :··-· ._:: . ., .... -.· ·:· ~-i" ... ,.;"' ~--·~""'"'•·.,, •• ,....:__-..,_,.;., ,,_,,· ... -_';>'' .. "1•-:-'·~-.... ~,..., 

reformá-los. o· poder. legislàtivo; que· nà ·opinião ·contrária não. :tem .. . 
. . , .... : •' ._· ... . :. .. ..... :-- •. , •, · . ..-. ' .,., ...... , ·" ~-- ... ·.-.. .......... ,.·r-.- .. ·.'·'i'l>"•':,,.,l '"'·~···· .. ~.~_ ... . 

tempo para fazer as leis;· tera para· remover todos os ·abusos da" de-
legação? · · · ·· ..::.::.<< '~ ".·:.u:;;::· ·<:. :::::.:,c 

: . _._.. ' '- ·-- ... ' ..... ·~"' .... _ . ..., .. .-: - ..... , .. ~--·.· .··-~ •" ·' ·'. 

O SR. VISCONDE' DE JEOUITINHONHA.:...;..;..; Não aceito, não·'dlsse . 
isso é conclusão :sua ; ' . :, .. '.·'r · .. ~.. . ': '·,. ':- . 

1 
'< ·~ '•• ,•·, .. ·-n.,·;, ', ;'• •O• ,'~-.,.,\.• ,' '• ,;·:·~.- •• ·.,,._.,,,)> ,"'•' o't:,•"\,;·,, ...... ;.•:,•• 

O SR. PIMENTA BUENO' ~· Citarei'um outro"abuso· beria"'niodÉfr· 
no, e que não'·escâp~ri~·pc;r:'cértô'à iiitel,igênciíi';Cío:pafs~ ... Áiitd~i~~~ 
ram. as ~ câmàrâs: o .:rriirlÍStério • da justiÇa··. p"arâ';ri3fôrmá~ :c)~'~t~iirJtiâis . 

. ·~ "•.• -,-,.,,·,-· .. ·~_ .. ,,- -, ,, .. _._. ,-.,: :"":.· .,. '' ·-· _:_._ .. _ "•'-:-'· .• ~.;'~4··:·\ i"l':·'·:· ••, .. ~ 

de . comércio~. mas .·não • para. pas·sar atribuiÇões ;_dest~s .·tí-ib.;.·naif( p~fa · 
o conselho. de' estaéiô;"'ê'·éntretanto~li:i'·.julgou-s~. haJ:iÍÚtadô:~pára=·'as-

. sim faz~lo~ ·~ tirar o :.·que· J:;"erie'ríce{ :àd 'di~eito · prf~~cicj~~a~ili~ t~ib~;raÉÍis 
'"- -· • , .·-- .·-.~.- • -.. .. ... .-:-1 ··:.·;.--:.-•.·:-. '---._· •• r .. ,.r, ,.- ... _. '• ,•:, ·.· , .. r•_ 

respectivos; e. dar ao 'direito' administrativo; ':·ao po'der'discricioiiário; '• 
é o art .. a.o do regulamento de maio de 185,5;. é faze~. _dp. dir.eitp• irldi
vidüal de associaÇãciU:m ··objetô' ~dominial·.:'é sübordinár;""com'Ó :já· pon
derei, os interesses privados ao interesse colativo; despojar o.·p'ôêfer . 
judiciário de :suas competênclás •. ' ;::.~ :." .· .. :·:·. :;::~·· .::·· :·, 

Eu sei que o direito positivo. de cada ·país· é 'quem' assinai~ ·as· 
divisas desses. dois interesses; 'não arbitráriaJneríié/ sifn. dêpÓis de 
madura reflexão, mas é direito. que deve ser semp're c'é)nsÚtúído :pelo 
poder legislativo, único Imparcial à esse respeitei!{ se derrriós · autori
zações ao poder administrativo tais que ·O habHÍ~é.m a· ·traçar essàs 
linhas divisórias, ele acabará por· absorver tudo;teh reduzir os· cldà
dãos a máquinas econômicas. que trabalhem só par& o lntere~se cole-
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bill. de criação; não digo. de impostos,' sim de'::despesas~ 'pois' q~~ alega 
que estas se convertem em impostos, cuja iniclâtfva pertence.· à ·suâ 
competência< exclusiva. · · · :. · < . . : ·:. . . 

. .. No Brasil~ embora :esteja· escrito qúe a 'iniciativa: d~: im.postô~: 'é 
·exclusiva da ;Câmara dos 'Srs. Depiftados, · até :issd ~ele'ga:sl:t- k.o. ínínls-

- . _ .. o:-.:\':i'~l,r· .. ,,.t·.-.-·~-~"-~--. 

tério. E não· tereUoda a raza_o · qua~do c~~J:!;I~ -~ ate,nçã~,1da~ ~c~paras 
sobre tais: abusos? Não·é·uma justa reclamação a bem· de nossosrpró
priosdireitos?(Apolàdos.). _.:·., ·· .. ·· .· :-,,·: ':~'-> ··.-·: __ '"''\~:·.,:.'·'.:" 

, , ,' , , , _ , , ·· ,, ,, , ••_- ·~·: _.' 'f - - '_!'o· • 'I J. •· '•I 

. : Meu nobre::colega senadôr pela :Bahia lembra''bem .o;e.Xemplo 
. . ' " .. , '., . ~. • _.. ' . ~ -.. . . '' ' . - -... . ... !,,. •• ·, "• .. : ,, . , .• ' '·· 

atual da questão do pariato, dâ sustentação ·dos privilégios da .câma-
rados:Jordes.: .. --.· ... ·.· .. ·,, .. _ .. ,._ .. , .. ·:·.:. __ : 

. : . ·. . .·r . . . , .·. :'' ·_ 1' •• __ ·:. ~ ~~~: _:r.: •·.:;,t "~ 

· O poder .legislativó britânico zela 'de ·.sua atrlbulções ... por. modo 
tal, que não ·reconhece o pod~r regulam~ntar:na !coroa, as:antig~s.p~c).
clamações. Que exemplo . há 'ali de delegaÇÕ~s· iegisÚttivas .ao mi-
nistério? · · ·· · :·: · · ·· · · · .. •· .... .,._. · ,· · ·· _;.,;, .. · · · ··.. ... .. ... ··,······ .. '.>_:.:, .· ... , . 

. ~:! : :: .. ' ' . ·-

0 SR. :VISCONDE 'DE. JEOUITJNHONHA ;:__ \Lá,.não ... são :;Precisas 
as autorizações;· porque 'a· )rainha da· lngÍatêrra:tàm. atr!bu;ições su-
fl·c,·entes .· · · · ' · ·" ·· · · · · · ,,· · 

. .. • '·• .:. r' ' ' 
' ,. '. • . . ' ' I'! '• .. · ' '. ' " 

O SR. PIMENTA BUENO - Felizmente a coroa ,britânica .não· tem 
mais atribuições do'que á coroél brasiieir~; .. eu.~s_timaria.muito ouvir 
-quais são .. as que eia possui é'~qüefaltàm.à;do império~ i' •.·· '., • .• • 

OSR~ VISêONDE DE. J~9üir~N.H.ÓNHA ~ Tem .muito· mais •.' ': 
O SR: MINISTRO DA}o,i~_RINHA _dá um aparte que não oUvimos. 
o SR~ PIMENTA BUENO ,__: Eni~ circunstâncias •:éXtraórdinárias 

não se denegam recursos ao ~inisté~io, o·seu primeiro dever eiltão 
é de salvar o Estado. .. . . . . . . ·· ' · - · 

· Se atendermos à lógica rigorosa, ;dà · Inglaterra qúanto'' à' inde~ 
pendênbia do poder judiciário· em:relação'ao::pode'r executivo~' ver& 
mos exemplos COf!IO. o. de Jacques ll;"que;-·assistiiléfo•o'·:Julgani~hto 
de· uma causa, .e querendo ·manifestar sua·•:ôpiniãa·; · oi:iviii'.do' :mag'is
trado: "Senhor, .. perdoai. Vossa .. Majestade. não •' póde prôferir' 'opinião 
a esse. respeito: " Qual é .. o Ministério ria lnglaterrá .. que· tentaria fixar 
a inteligência das· leis para que, segundo. sua·•opinlão, fossem ·elas 
aplicadas por esses nobres magistrados? ' : " .. 

· ~ essa divisão de .poderes rigorosa, prática','?fulldélmental, quem 
segura as liberdades efetivas de que 'gozam . o'S1!.súditos britânicos. 
que fazem o seu orgulho e excitam o seu entus'iásf11o e ·dedicação 
nacional. ~{'•. . 
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.. : ·.Entre. nós,.<.quando ... se alega ·· qüe ·· osCpôê:féres:~ ·êstãói confUndidos~ 
e. o país ·~desorganizado;· r~sponde-se :que: ·por-•<:Jsso:cmesmo'' 'queqestá' 
desorganizado • é (de mister·::delegar:> o ··:podel''!feglslatfvo':: pàra~•'qi:ie-:~e~ 
P~-~~~::;.Q.rgary!z:a.r! ~.emu~elegações. o, ~ministér;Jo enã.octem· icapacidade· 
rie_r!bt~".'!P..C?J,PEI_!;a:~.apr,et.seritaru:~r_opos!a~i mediante .ef8s,.êoliE1!poríféfelto• 
de.~~~•,::~.c;igl:'i!:e,~.~le.~ t~mpo li.e:!taf_en~os.l;: a te::J :;)b :·~n~;:_~; b ;:; :~ t1p 0<:::·~Jc•~e~t;t: 
, ;·; :::: 1 s_enhor~s~:so ;~ciue.rcUmpre .sor~qüé:~·.a:· 1 rid fspêns'ável~1=é• quê-= ói'póê:lerJ 
adminis:tr:ativo:.::brasileiro:··rcuide~:ao !menos ''de ::::organizar.;se:i::-a :::sr~ r pró.;.; 
PJ:iO, ,,de;'\inicÍar"·seusi:projetos·::a:ú respeito;;_'!: ningÜem'l-ldeve i:ter.:.!r:maJÕr 
interesse. do: qlle ~·e mesmo;'' é:::um>•gran;de :;medârirsmodqu~:~nãÕ~p():;; 
de.r~;-~de;.~J'TIÓdg~~lg':'rl1':f!lnr::Johar:•·bem,~ei:iqual'ltô+~ãêr:íêsti~er3pei:têr1:o~:e 
completo,:em seu::éentro;:e ramificações~.,· .. ,s ..• ;-.-1->·r:.: •nrY ".:.! ;:;~,~::1)tli:Hr,~.:::.~ ,/1: .... '•i• ·'--~-·-~ .......... '··'' .... ,. "-~'""-:::--•·· ...... ·~·,.~ ........... ,._,, ... ........ ~.. 1<~·· .. 
·• ·· ;;Essa,::.atribuiÇão,:,sua ... é~ f!lJP9_rta~tís,sir,na, _:~el~;:;ot~mais · hablll~ado~ · 
sem : issõ iíãõ --pôcferêmos: rru:irchar~' . : ~... . . . :; '.,:::::·-"/)~~;;;~ _;·:;.; ·' ~::: ;{ ,.t:• ::·~ .. 

~ ••. ;·,:,:,:M\';.;;-.,)' ;::1-oi..JjJt-.tt~o..•"'..,/: i:_:. •••'''"."~ .~" .. ;' '•-'"' '"• 1 -~ ,,:,>~:·'-•' 0
•>,'• 'wt ... ~~·"• ~ ...... -~, ..... ~ ' , 

.• ~~ C?;·; S~;: ,)~RJ:~IQ.E~~E'':PO., 99JI!Jt;ELH0bdá !:Um; ;aparte que:, 11~,o .. ,oU:· 
• r' ·-:,' ~-·, ·,, __ ,, , • O I ·•·--~ :,,.-, • , -·~·"oJ •.,, "',.<_.!•-•:)' 

1 
.. ~-~~::<);,";.:;f.:·~'\t,;',,:;,:• ·~·;·-:·:>:· ,_;'(,,~"<_..•,: (.' 

v•mos.-~~· ... -~ ... -.. '~ .. , ....... -, __ ! ,.,.,.. ~.-........... ,':',.., •• ,i:'~..,·\- -:o·"lJ•'- .:;..I ......... r~·~J···~~. , ... -.~-r---~-~..~, .. ,.., 
·,,,~,..._ ...... _.i_.I!;J~!.:J '~i -~' . .1'1.:"'· ... ,,,_.: -.-:1 ·~··.: -::·,t·J•,; .... ,_, ~-~.-~ •' ~ ,~,,,..;,</ ............. ,) .... I.\,.;' ~.1 ,,, .. ,..~.; .. ,, 

O· SR. PIMENTA .BUENO ~Se não ,for.. o:_ governo; ·quem ~~ap~;~sen;;:: 
~ ~~ ,. ''! I' ....... ,; ~ -.F''•' '· .,., -.( ~ •• •'"-""'~ F 

tar~~:.a~s;-;s~as_ id_é!as .... ~~' •r;espei:tot ~Sé .. ~ ele pode3ter.3sobre';·as c câmaras 
influência. t~J,;:que :;fa_z; pa~sar:;~·.del~g~çqesJindefi~i.das; .. (comoo.:não.~terál 

P~~-~;f~~~r:.~.~~~~a..~•.~~~~- -P.r~P~~t~-~:: 'a~~~y.i~.l'1~9i~~;.,pi~~"~~;#~e~~?:~.~!?~;_§.~~ 
ves··que estas sejam, salvaremos os princ•pios,~a·t.moralidade...,constl.;., 

. --····" • •• ,., 1 ~, :,. ·' :·.~,: '·"'•r ·.:,•;.:",·~-: ··: ··:· .v"_"'~··:";··_.·A·,..~·:.I". --.~·~;.-···:~·· r....,.:"'4--. .. ~-···:·~~ .. ··: .•.•. ~- :···"·' .,::~ 

tupio~~l; .. ~:?~so regiJ'11~nto _é m~n~~·~·qu~,·~:-~·0..!!~~{~~.!9ª.!?"1·e .~mil!!· ve-
remos·o que decretamos."· .... ,_ -:•c. ...- ... ~-· '~'--·"··'·:""c:-.. ,.:q.,··· ~.~:·"·_. . .' .. ,- ... 

/, -' ~·'t,' ·; ;'"• ••• ·,:.: ·. ', : :, .-.~'··: :_ ,:.. !-··· f -: ·. ,._ '·''· ':' ..... ,.; ,..,: --.. ;• .: -' •• t ~ .~ l t,:.l i-.. ....:·;~·.' .• ,.:;i• !;.<.1-·-~# :.::: : -.1.1"-t . ...; jj' ~,_t ~_:,.-~'"' :>.~.- .• .-ir. i:;...;. '··" .. ·.··• .. l,_,t_.l 

"' ... ' ~legoü~se tiiimbém. :êiúe. r'o _·parágrafo ' que,; combati •. não,,dava.~essa. 
, "• . 1'. ''r" ·. ·'· •.. , . . ·•.-··,:;~~ ~··~ ·<~..:.:•{: .... :..,'~.'. ·:.·•,!,-~.- . .f,,; ..• ::J~ . ., .. .,. .• ,..-..,.,. l.oiJ-.. ....... ~,....,._.1.!:,._,._ ,,_.,,..,, •""• .. ,), .... v~~' 

autorização· ilimitada. antes im,pu!Jha o deyer,,de. não,ag~;"avar, as-penas.· 
ora~'se::a:;aUió;i~aÇãci · ~ri~er~~\/~{ã. r;~n'a')4e'~~~rt'e~~~:qu-;;: .s: · "ue ~r-adia 

.. ~. :··· • t '.' _.- , .. ,_.:~ .. ~ ,.· 1; !_" : ~;:1 \·:;r, ;.1 .:· :~·;lf.· , "::.'~• · ~ -: ,;,,-:,_· :.-·· +.:·.-• .!~.:r· • ~/; ;' ·'. ~-.. ;?~/ · · v~ ··...r~"''- .;. · ~;drr..-.~.;:-- 1 1 ~.- ,g o.;n.,: ~ 
restar. para ·agr:avar.::se. :Nao. agrave.:a morte_.,.,(Risadas.). .. ; ..•. ; , ... :., .···, .;. _,_,.: ... · 

~ ~ :'t\ ,_ _, ·· ; , _, ! . ..,, •. =,~~ d"·•.··- -" -.:x . .,·· ·f~'4'.r:;w~'"F''! .. :~· ~~~,~; ~·.~·- .. :~x ... :...·l·:~·-:::.:v,~! 1, .;:ú·~·-~·· ~J:···~ió:;.tor.;:'""C.'\:,h.l- F;::i ,..·.;~.;·' ~.::· ~__}~ ::..J ~-·; • .-;.'·'!''ti 

, " :;.íp .. ~~-~ :~1~.SPt~Bê;R~:d~EPTI1Si~9.~t!~i~·- d.t~~P ·~:~~~~9~!~-~~~'b!»s · 
-~~:~: ~.~[:<~~~~·~", ê·,f'~~r:·8~;}~~~~~i 9~~y,_~'!_l ;.;~':!Jl~~,f!.'!:.~8'!a~~;;;ne.~:;,:tii '' dL'' o~k.i:J 

· :~:, .: 9.,~,!!::: ~-~~J~T~9úf>1, ~~~fi!~,~J.\:,c;-:! M~süa:t.!ITI -·~C?.c:fo~~'~ªfi~~~g~s,.~ 
~~,~~~~.rfé:l~·~:~~~n~,~~ ;~LP,~!l~:::d~_.~C?~~,~·:> · ~!YC1C ,.c;:;:u~:::r ;,;o .:..:rin·:;mi:::i::-".e'n1 · · 

.· .. O $R •.. P-IMENJA··BUENO.:-:-:-:-.A.·au.t()rJzação ;ffT1po_rtava;;necessar:la:-s. · 
... --·'·-· ,,,-· .. ~ _, ........ ~"" .,_,. ... -......... "''··''" ·~· ··~ ~ .. ~·· . ""' ····~ ··, ' ~ ·: ... 

mente .. a àpreciação .dos-crimes; a classificação.,porventura :de;,novos, 
'• ·' ... ~ ....... · . ··- •.. •,..1 .•• '· -' "-•' ....... ,;~: ...... • --~-··.·· ....... ~'· .. "t ... •• .• •' ·"" .·· " t .. ~-· ' .. 

·e sua puniçãO,,ali~s ~~ria'iJ'Tiprá!f~áv.el,~fi.car:i~r.n .os,,ar.tigos ,de gue_r:rai 
quais são: Uma rede .é sempre,a .. mesma,.mas-.basta estendê-la: maiS'>· 
ou m~r;os para abrarlg.ermaiC)~~ãmb'ito.· ;~;__::.i- ;':·· ,.:·;., :~s ·:•:'···:;···<;·)': ;~ 
· ·· o· sfi .... víscoNDÊ· Ôe JEourrrNHONHA:~· Tem,:de fazer:--nová · 

. . . . .~ -. . ·~ .• 

apreciação, mas não: pode. aumentar as penas;,·só pode atenuá-Ja's.~.: 
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O_SR.: PIMENTA BUENO ~ De sorte que nos casos até agora 
não. previstos não Imporá pena alguma, ·porque serla.·agravàr? s~ 
nhore~. esse parágrafo foL um grave descuido: : · . · ·-- · .· 

.. Sr. presidente;:os apartes têm feito-com que eu canse o SeriâdO,: 
vou ·concluir :o meo discurso; respondendo 'á'•mals uriia~·ofiseiVâção~ 
Alegou-se que o direito de delegarjá é :uma 'iritêrpretação• estabeleci.;.· 
da;~. que não: merecia censura tão. grave a:: câmara;;. que :afiás':··sé.riam 
precisos novos arestos, ao que um nobre.senador já respondeu ::bem,· 
que não se precisa .disso,-pois que a constituição· é bem;·clara~·e se~ 
ria segunda_ constituição. . . . .. · · 

Não duvido, senhores, que •tenha havido· delegações; ·mas· ·como 
no tempo da administração atúal. não 'vejo exemplos; . . . : . . .. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSEI,.HO ~ Veja ·as:·de -~848~ ) .•. 
' ' o-·;,,, ~··,, : '' ,, '0 ',' ;•) .,p, •';:~·,) ~-, ... -', 

O SR. PIMENTA BUENO - Tenha S.· Exa; a ·bondade' de aten~· 
der. Qual' foi o ministério do Brasil ·que. se 7aniÍ'nÔU: a : pedil2à~' câ
maras o direito de vida e morte, pois que tanto vale. o ~ireito de· 
dispor do. processo· criminal? .. ·. , ~· · · · 

.o. SR .. PRESIDENTE. DO CONSELHO· - · Nego que o' ministério 
pedisse tal coisa; nunca o fez di reta. nem . indiretamente·. .. 

O SR. SILVEfRA DA MOTA ~ Deram-lhe serri elepedir. (Risà· 
. - '• ' 

das. Trocam-se vários apartes~) 
' ,., ~ ', 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! , .. 
O SR. PIMENTA BUENO ~ Tenha o nobre ministro: a bondade 

de ouvir-me; é depois dirá se tenho ou não razão~ . . . . . . . . 
. Aí está no. àrquivo. 'do Semado essa nôtável . reforma . judiClária; 

que entregava ti.rdo ao governo, que .além de 'excluir ·a >Juiz .do: julgà: 
mento de uma boa parte. dos. cr:Únes, quéri'à ~rmá~ici .de: arbí~ri.ô .ilí'mi~ 
tad0. para. regular COmO' entendeSSe 0 . prÓCeSSO 1dQS OefitOS~ OU-liber':' 
dade da imprensa•,: ·'a • qualifica'Ção ·'dos· iurados: _o sUpr:emo .:tribunal~ 
que, segundo ela, devia ccu1hecer em r~vist~ êfa· injustiÇl:{notÓria, ou 
merecimento da causa, grave' equívoco felizmente' retifiéado:: no. ralá;;' 
tório deste ano:· Quem ignora ·que o poder·;qúe dispÕe do. processo 
criminal é quem dispõe 'das penas? lgualpedido .não se" incluía·'no 
projeto da repressão · dos crimes cometidos em:~}~ãís estrangeiro? 

.Jc< •• • . . 

Qual foi o ministério que pediu o direito de interpretar por via de 
autoridade as leis do Estado, e curvar assim to~'a;. independência 
do poder judiciário? Não -estamos agora ·mesmo J#iscutindo mais um 
ato semelhante passado na Câmara dos Deputado$?,· · 

,?,;:~ 

~-
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••· ,Se ... essa .. reforma. judiciária; nãó · chegou.ca c-:ser ::discutida, ;noúSe:.::. . . . .• . . . ' 

nado .. '.;· .;_:~:.c " '~:- ; ;;-~ ~. --~-~ ·. '·: r~ . '~· ~~- ··-·~ ~-:; ··; --~I' :··--•"' "i.;· \,- : ... ,: 2~; .: ,_ ... : ·:; ;~ :!; ·- '! f .. ·.:;" ~-:::;:~; '!·1· ; ;;-;Lu ,·.;·óq 

: . ÚM SR. SENADOR~: E. por que não :se·, põe ~.em;discus~ão,.esse; 
. . . . 

Pro,iet' o' ? ·:-~ 1:" r .... :,. . 4,Y •• -~ ·' -·····. ,· • ,.• ..... , t,~~---·'· '1 .• ~ ,...,... .. 
.I • ~.:~··....,-~;;,. 1 f_~,·J \:0\..••t:;_...~;-~ ll...i:;-:·~ ..• .i>.:;..;{;,~"'--• 

: :·::.OUTfiO)SR·~::·SENADOR::e-.'Lá.;está:: dormindo!·nas~(pastas ~da;,co-: 
missã.o;;_;~>:;:~~0·e.,;·· :.-~_;;··.: · ·_;.::; .. -~-~; ;>-~ .. \~:~: .. ::~)-~~::-;Í: · ~_:;:::~:il~·J:; 160" -~:::b. ·ó:Jgh.2 .. :,·:~ .. ~.:rt::::~x;-::.f.· :.:, 

O SÁ. PIMENTA BÜENO ~··Houve a~pr'udência·.de abandoná-:lo.,·.,· 
Pol·s:.:q·u· e·:p'ércebeu-se,..o ···pensamento 'do·. s·ena· do<· .... · .,.<>·>; '"'~·~·"' ·- , .. ' .. •::::,- · .""" ; . .' ;". -·· "' "" •"-.Í,_.<~o,.--....~-•-•1.,.- )....,._.-- ·,.):_;.··,~.-~ 

·· Esse projeto de reformá'hipotecária .pede porven.tura~poucas~OU·:· 
indiferentes:,auto'rizações?'A.graduação:-dos"privilégios~;-mormente:do 
tesouro;:. ;asitga~àntias.:; que ·devam • substituirsos:) dir:eitos,. consagrados r: 
na:legislação.;em'davor .dos. órfãos,e:,contratosr.:dotais,:.são;,por:venturaTr 
de:;p_ç,_-uêo·~~m'O_merlto.?:.:.-.-·,; ~--_,L :~-,·:.;.:~!-~4-.. : .. : 4 :;·.~" • .-•• ;.~j -ô~~~>'Jt;·:;S:;j{~---··.·.:.:L!bs-.~·~ .. ) r;.:r~"iH :j.:~c.· ~· 

ô SR-~ .P,RESI DENTE~: o o, 'CONSELHO ~--.os. privilégios• estão' esta-::: 
be.lec·····dos··n·a·s·:.:le·J·s"':e· XJ"ste· ntes'.. · ...... · · ..... , ... ,·.~·····~··· .... , .. ..... ::-? ".,,,.: .. . •:: ';:..:~.:--:'L:~:'·:·-· ........ ·-~...;::.~....;.::; · ..... ~--~·~·L:.~;.!:.: .:.·-- '~' -·· 

: ·O SR. ·PIMENTA BUENO ;....;,;_, Não é dos existentes.~que7,trato, é 
d. o·.qu·e··s·e .... a·u·toriza·.··~ .. : ... · .. :.~· .. > · · •.. ,;·:. ,.,,,:c.:-.. .... · ~·.te'· .·.: .. .. , .• , ;.:::~ ~ . 

.. · : ._, - ' _ .. ,.l ,_., . - .·-··:.•4 .. · •. • .. - l-··· ." ;.~ .. ,.\-·~· -· "~· ___ ,. 

· . O SR. PRESIDENTE:~~::.Devo lembrar.,~ao,.Sr .. senadorc.quer•esse: 
projeto.não.está:~m discUssão.:,,: :: ... :.:.. ::,;;S;j;.:. ;:c .• ;/:.; .• :: •: .·. ,..,;.~. · 

· O SR. 'PIMENTA BUÊNO .~ Sei,:mas creio que falo. em ordem:<. 
estou··.demonstr:ando;;.que;:n.enhuri:t ·ministério .tem:::pedido; ou. aceitado 
tantas e tão graves· autorizações como. o ·atual; >e•,;V.~:Exa~;sabe:.·.que; 
na-o.· cos.tumo" apàrtar-me:.'da·>ordem:..:da· ~dJ"s·c· u· ssa-o-,,, ·~ ?·" · .· ;·, · .· ~·:·;..·.·.·,·., .{), 

• ' • ~-.• .• ~ "' • ...., ' :, • ; ' •• • . ~.... ,\ ( •• -i'". ' ~ ···~-

· .. ": : A .,le_i ;:que.; .. agora:;me~"10~ discutimos :.:.nãonen~erra).uma,,,del egação,y 
penal e capitaL' Sei' que o, nobre ministro.·da':(marinha,;não:rabusará;: 
mas não é disso que se·_trata,:,e.:;sim ~do:.:,.abuso~;deitais delegações. 
· · ... :~O;~R.,rQ .. I\,IIA.-~OEL,;:::-,Não.:há:-exemplo~:~,:1 c;;.::;•;<;::;.:·:~, .:+.:.::c.:: ... ·, 
· •. ·.•·P•.SR.,~eiMEN.T~'i.iBUE~o.~,~oexcessosdo:;;abuso:àsLvezes)i.traz:-; 

• • ' ' > - • .. ' ~ 

·o.-c.orre.tivo.):N.ãor.é:•lp):~iscd~_-;estranhar;[que:: apareça~::no:3Senado;:,brasl-c, 
leir.o. i esta. discussão .umai r:eaç'ão.:;;dovdireJt9i., é.,.r:naisc.um. :grande.:; ser:~ : 
'viÇci,J .. mâi~~ümi,tí(ulo de.::honracao~Senado; ~tenho. Jé• .em-~sua.:.sabedor.la p 
e. · ...•. n.dep·e·nde-ncia .• c:.,.,.•·:,.,, · .. , .• ··.- .... ;,c.;. ~ .. •~ ....... ---•----" .... "'"'" · , .. ": .•. 

,,> •.• '· • , .... ;' • • .-'"--'".'..., ___ .. ·", ,, •• <_·,1"<~'•~~'· t~.,_.,~ .. ~;--"=, .. ' :;,_; ~V.;'i:'..''~ .. ;.-:;;.;,;;, ._,~.-..... :.;:." ~~-; '(.,·~:..;· 

'Estamos em um· Estado consti.tuclonah 'o:, pode~;;.executiVOL.aS-:-;;\ 
sim comoc.os, .outros não devem::.exercer.senão,,as"•atribuições::que a 
constituiÇão ·COnfe~:iu-lhes;. é,,de. mister:. que OS ,.:abusos·;iachem no 
Senado:uma ba~:r:eira.- , ........ · ,.,.:: .: .. -... :::-.-: .... . 

. O SR •. D. MANOEL-:-.Jáestão achando ...... ;,,; .. :: .. • ... <'·'· .. :<,.: 
. O SR. J::IIMEI'JTA BUENO -:::- Sr~ .Presidente,. esta c;:fiscussão não·: . ' .. ' 

tem sido, e não será inútil, há de contribuir para que tais delegações> 
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t; ·.:-' 
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,._. 
' 

,, .... ,. 

se restrinjam, para que os direitos e obrigações; as-penas· e os.im
postos não. continuem a ser postos à mercê do ministério, para que . · 
haja mais respeito pela divisão dos poderes; pará' qüe :a •Jêi :tunda
mental·seja menos violada. . . . ' 

· Não tenho .por fJm dirigir• censura· à Cârriara' dós:. Srs:-'Deputados; 
é a reclamação de· um colega no interesse da própria reputação :dos 
legisladores;. ··. --., :, .':, · · , · '' -=•:::: . · . .~ 

· Folgo, senhores, de ter sido convidado a· explicar ·as:.minhas:opl.; , · 
niões. (Muito. bem!)... . ·· .. · · ''· '· · < ··.· · ··'''" '' '· 

O SR .. WANDERLEY' (ministro da marinhal_,;:..Sr .. :presldente,· eu · 
não esperava . que .o. nobre senador, tão ·justo:· como. ·sempre se~tem 
mostrado ·em~ todas<as: ocasiões,· procuràsse ·de ·alguma•:formai tornar 
odiosa uma medida que poderia ser taxada de inconveniente,·::e i.mes- : 
mo de inconstitucional, nias· .. nunca :atribi.iídà:: à":::má? inte.nção .'. <.: ·· 

O SR. PIMENTA BUENO - Nunca atribur~: ·. ' ' =' · · . .:. :-. · ·, · · · 
VOZES ;.;.;_ Não, não. . ... ' . .:.. : i. ' . . . . 

O SR. MINISTRO DA.MARINHA- ..• fazerido~se tamb~m odlo;;:. 
sa as pessoas que a advogam e ·por ela votaram: :: · : .·,.: · ·· ··: . : .. :. 

O SR. PIMENTA BUENO - J: injusto. parEI-· comigo nessa·.pro~·: 
. ,'· .• . .. . posição. ·" .... ~.. ,.·, \ ·:.··.:·.:- ... _ .. _., 

O SR. SILYEIRÀ DA MOTTA E OUTROS~SRS. SENADORES-~ 
Esse terreno· é rriau. . .. . · n ·:..: · • . . 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Podeiser>que•escolha ·mau 
terreno, mas é aquele em que posso andar: ·as nobres senadores·· es-
colherão terreno melhor~ · .. ~: · · · .:-: · · · · · 

O SR. D. MANOEL- Mas esse é mau.· · .: ..•. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA:- Já está· v.otada oma·einenda 

proposta pelo. nobre .senador em que se diz :que qlialê)u~r refórma 
ou revisão feita dessa legislação não será posta- ein execução ··sem 
ser aprovada pelo corpo legislativo. Essa· emenda foFacelta por mlmi·' 
que havia declarado na Câmàra dos Srs. Deputados que~não :fazla.ques~ 
tão a esse respeito, e que não pretendia pôr· a reforma 'em execução.; · 
ainda que tivesse tempo para isso... ,., ·• .,,,_ < :. • 

O SR. O .. MANOEL- Mas sempre recebe~ aiautorização. 
O SR. PIMENTA BUENO- Essa emenda fo~~~oje impugnada. · 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Ora, s:e·.~assim sucedeu, se 

minha declaração foi franca, como dizer o nobre !~~nador que ·o·minis
tério pediu e procurou ter o direito de vida e •m()~e sobre os clda· 
dãos brasileiros? ~-* · 

.~: :;: 
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O SR. VISCONDE DE JEOÜITINHONHA·~ :~po~ado.'. :···.;r;.···:::; 1 
' 

"' " . ·- . ' . . -- ' ' " ·' ,,, ' .. ~ ' . . . . ' . ' ' •' ,, 

· OSR .. PIMENTA:BUENO .:........:, Não .. me.,.r:efer,r;:aq:.:JJ~br:e: ~inistro • 
. o sÂ':' .MÍNISTFÍÓ DA MÂRrr.;JHA :+:;Jt.u~a; injustiça:;;cla~orosa 

que eu não>esp~r.é~Wa,;.dg.,n()bret.,s~n.a~or;:; ·'-"- ,:f30E;!i:.r.;:' ; ~f·:_ F:t:: 1'~;: ',; ··· · 

: ... O :sR; :pfMENTA':·BUENO.,-.;(Peço: a:#alav.ra)P.àr:atuma•·explicaçãó~ -"' ,, .. ' ~ . . ·- ... ,.. . ..... ·' ., . ~ ' .,. . . . . . ' . ' 
.... · .. 9.: Sff .. , . .yJ~GQ~J:?E)P.E ~EO,L!IJJNHPNH~, ::;.- lSão ,as:.exagerações ••. 

. • • ·:QSR~.:·~!I'JISJ;RO,D~!M.t~J~UNij,A·~.;..OLJaf.querc;que,·seja;.O(in.tere~· 
se. que, ó ih:Ístre' ·seriadôr~tôrne, .. pefos: éidádãos: brasileirosr;em, geral •, . ,- .·--· -,' ".·;-·· .. _.--- ---.. ' . '.'''•'.\ .. -·- .::: ,~,- . .-· .· ·:" '"_..... .. ·1·: ..• :~ .~ ... -. .. '_ .. :._ -'.··-.. -; ...... , ' _.~.<-

e:•p.efa .. corpor_ação. . da~ârrnada ;·e~ par:ti,cul,ar,; -s.eja .• dito ~iS.~~,::~rguf.h~. 
não .. ó ... terá. em, maior. grau. i:jr.íe eú;. é .este~o .meU:de~er,::C:omo~cidàdão, 
com~-~ s~n~do~~,cómo· -~inístroe : éó~o.~:chefe ,ae'~~arrépar.iiÇão.,;.~: .. ~;,:,~ :, ·.. .-- ,.,~._ .. "-··.'·"'· ... ··._,·.·,, ...... , .... _,. .--· .;.,.,, .·•· · ... ,.':;,,~ .. --. ·- ......... 1.-'~----··•··--·' --~ 

·· .... ·O ,SR .•SJLYEIRADAMOTTA.'-;.;Ninguém:;contesta;isso:.,/u 
---.-~----. ,-- .· :·- .. -, ·-·.:,..-,.··_ •... :,; ... ·---· ··:-,_ ... :. ,;:· .. ·- •. ····:-·.·. :·•:,;:. ~ _._ .. · .. '··.· < .... · ._.:..: ,._:, ., . ··.- -·~·-

.... ·.0 SR_ .. ~~~.E~J~ ~~~~Q: ... _~.Es,!~~os1,:~e.;;a~p':d~+~· >:o~úifí;l.~-:;;:1-Cy 
.•. ····" ., O SR. -.MINISTJ30,DA :MARINHA· ~•Os.:c homeos;:ilustrados~.·como 
,. ,. '., \••1 ,,. ',~ •• J ,_,. •• -- - -" '· ' • • • • .. • •• • .• (. ~ 

.o • n~bre1 ~~na~or •. rjão~podem,,.descool:t~c~r..:: que a; .legislação ,da 1mar:!nhá 
é bárbara, é: anômala,.·e:.para .. seÍ;,exéc'utada l:é:mister:,que .·OS-r.tr:ibunais. 
tenh~r;.) o·.~rbitrio~de,áp.licá-l~·.~o~o)hes):aprouver;· •. :>· : ·:: w,::r.; ···.~··· • ··~ :· 

. O sR~ Ml'f\Jrs;rRo.oA·;G~ERRA;~)·:Apoú!do;\~;,t<:> .. ó .. .-:•: .. ~ c. . 
. .. .. ·· O: ·sR •.•. Mit•iiSTRQ..riA- .MARINHA~.~.:j):,ministro,;qtJE~: expõe;1 esse 
•.estado.: dé·::e:~;isàs.,à~, .córp.~· :lêgisJativo, ·:·.que .. diz::ciué · êssã,Jegis'"ação 
.não ~e'{e:~su6sis,#r.::,quec.é.,;P~:.eciso1dim)nuir. âs-;perías.~:ê.-v9ra_ciúá-lás, 
,que.~~;~·pr~c;:iso:'-classificar.cme.lhor;,,qs·:delitos;.:esse·~ministroi!Procura 
ter direito de vida. e .morte sobre os. cidadãos brasileiros!;•E;·aqueles 
que querem que ::essa ,l~gislação>máis; que sevêra:: e)~todad:irbitrá~iâ, 
' ' .. •', - • ' ' ' • • ''•••' • ,. • • • • • • .• ..... " • ' • -~'' • ·--· "' -· •• -· .,.. ___ j •• ' 

continue. a ser. aplicada sem regr:a :fixa e: .como: entenderem<·os 'COnse-
lhos de guerra e,o ~consêlho .. supremo~:m;Iitàr, ·:êssest:é;qüe:édesejam 
. . '. • . · ... · .. · .... : ·, · ' -, ,- .. .. . -... -··· ,··, -· .:- •. ._·-v••·· --.,:·-r;o~·:,~• -. ""····· ·-····-''·· 

. que-. o cida~ão ;br:,asi,leirp .. rião ,;seja-~morto~.~provisoria~ent&l. ,Decerto, 
senf:l()res,' 11ão' ~desejám ~.que ... o.~ cidadão'.Ji'7asileirÔ3 s~iã. morto "ipro\iisC:; 
riameiitê~~ mas. querem. quê ô' seja definitiva. e. perJTianentêmente!~~}·q. 

. Admito que l·laja-:quém não:::éo.nceda .a-autodzàçãofr)or:•~:ihe)par&. 
çer, pefig~.~a. :iil_ccm've.niente e inconstitucional; ·~mas:; não ''que'Edê~ qual
quer forma se torne-suspeita·.aJntenção~;; >~r": <L; ·· ·. ,::_:-,:7· 

O_ SR-. ,pfMEN:rA BUENO.~ Ninguém falou :na:.lntençãó;do.:nobre 
ministro;· . . · , · · "> · ,::. .· .. ·. :::: · -~,-: ' '·/ '. :"'··:. 

··.osÁ .. MINISTRO.,DA.MARINHA- •. ; ou quese·tema·.oàbuso, 
quer aplicando~se. essa legislação a novos crimes, qUer.~aumentimdo-
se as penas além do que ·está. estabelecido. · 

O SR. SOUZA r::RANCO. ~ V. Exa .. lembrou-se disso ·somente 
nestes últimas dias desde que é ministro. · · 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA - E Jémbrei-ine rriais ·cedo que 
o ilustre senador nos meses em que foi ministro e nos.anos em que 
tem sido deputado e senador. 

O SR. O. MANOEL - 1: o prurido ·de reformas~· .. · · ·: 
O SR. MINIST-Ro:·oA MARINHA__:_ Nà:'emenda que hâvià pas· 

sado na ·Câmara. dos Srs. Deputados· se decláravâ;·expressamente 
que qualquer -reforma· dessês artigos :iJe· guerra nãÕ: poderia''éstênder
se.à agravação das.penas,':e por consegúinte.•a·pena•de:morte·/não · 
podia· ser aplicada a crimes novos· e ·nem as "outras aum'entada's.' Sr. 
presidente, era possível que a redação não estivesse tal'como.devera 
passar;. más a· intenção muito positiva e manifesta-.: da>Câmara:.:dos 
Deputados:era que essas penas tão rigorosas ríão·fossem'aplicadas 
aos crimes existentes, ·e muito· menos .a··nÕvos crimes·:·· . ·•· .. · 

Não era. portanto.· pos.sível ~ · nem aumentar o número ::de ··casos 
de pena de morte, nem aplicar .essa pena'aos·casos atualmente:exis
tentes, porque .pelos regulamentos ·atuais a pena de morte ·é apHc~da 
à maior parte dos crimes·que podem>ser cometidos·: na :armada>; .: ; 

. O SR. O. MANOEL ..... Foi um hixo: dé. confiança. · . 
O SR. MINISTRO DA MARINHA . ._· E'· élemáis :o·: que diziâ essa 

emenda, como. muito bem notou o honrado :visconde senador ·pela 
minha província? Dizia: "Na próxima sessão do corpo ·legislativo .será 
essa reforma apresentada • ao mesmo corpo legislativo· para ·merecer 

. - " sua aprovaçao. · · · . · 
Declarei na câmara, aí estão os meus discursos~ :. 
O SR .. D ~· MANOEL. ~ 1: verdade. · 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - "Não tenho tempo de apre

sentar a refOrma na· próxima sessão do corpo legislativo; por eonse-. 
qüência me é indiferente que se corte essa cláusula de pôr-se em - .. . .. , 
execuçao~. . . .. . . 

O. SR. O. MANOEL - Mas passou sempre. · 
O SR. MINISTRO DA MARINHA- Passou; nias então o· minis-

tro pode ser argüido razoável e· justamente? ·· · · 
_O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA .,;__;_ Nem a câmara~ 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Certamente. Pode~se. dizer 

que o ministério quis ter o direito de vida e morte sobre os cidadãos 
brasileiros, a fim de matá-los provisoriamente, como se matava . no 
Oregon? 

· O SR. SILVEIRA DA MOITA- Essa questão nem é com o mi-
nistério. ~1 1 

.. • 

. ' 
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O SR .. MINISTRO DA MARINHA- Até;pelo. contrárlo,não,fai;o 
' ·,. ' • .. :. :~-· .,- ., .. -~;. ,.!.'." • .... , ..... ,. ..• _:-··~-~- ... -,: .... ·~: ..... ·,;.. .. :r;~..;~,"-l:'·'·•·i·~· ~~--1 ... '1.;.' 

~s.forç,o _-P~r: e~~a~J~.ut'!~iza:ç~es., .P..~rq~~ .. ~ r7~P?.~~~~i,l,ld,~~~tt~~~:m~!~~,· .. 
maior .. ,Não._.creiam os: nobres .~eJ"ladore.s, que,,_sou'daqueles,~qu~ .. su:_ 

',._,,_,,·,_ ... - ~ • ,••.. .· . • • · ., •·. , .. ·.• ...... ,._. ····~• • ,•.._/-!~·; 1 ·-,,;,.~ •-·• . ., ... -... t"' ,.,,;,oo,.-~,".1 •._ 

põem. capazes . de,_;~~.~~, e .. ~P~~~-· .ear~., ~'!.cJo ;_~p~l:~:::98':1t~á~!~• :; ~.~~~~nf~o •. 
":"~~i.~() . ~,0·.• fn~':J :·ITI·~re.~I~~rlt'!• .. a~_edot~.~ct!·~e~tC:t~·; ~~.é!~qUEif7;<:~efiexão·. 

_ que __ se .. me f~~ :> ~>:~ .. ·:: .... :.:..:~ ~:: ·~·i ·~. ;~/~:.."· .. ;· ·; : .. ··, ·,í~~ __ ::~b'.~~·:.~·; !_ !:[;~ -~.-~- .--~:~<:~-~~--~ "./:· :· ~~~-r:-~~d~:i-( i ;--~-:'/j · 
_,,.: ... o·. s· R .. ·•'D''·''MA.NO ... EL;'' :······P·o .. r··· ·q·· u· .e ··ac····e···,.t.ou?·~q:é':·' ~ : >. · :·. ·.'·;· . n:::-;. ~:,. : . .-.. ' :· ..• · 

......... --~ ........ -··· ----· ' ~ ·"·'.-·"'·~· ..... , ·.!.•,J •• , ... " ••..• ~ ...... 

O SR~ ·NJJNJSTRO DA MARINHA·~ 'PorqÚe julgÚeJ isso de t'rne1J'" 
" . .. . ' ' . ' .. . ' . ' ~-, .. _.,. ·: .• - ... '"'•'• • '; ''' .... ._, 'i . ~-....... ,. .... ,., ' ... ' . ,.-, '· 

dever: Desde -qUe:·há•um mal na ·minha~'reipartição; e·a'Cârriara'dos · 
Srs~>Deputados;·supõe que:·o posso; ·refdrmar';fé 'âô 'meu :devêr~ aplicar 
toda i a'' força ~.do' :meu · .. espírito.~· e~ entendimento" par:a ''Óorrespóndér''à · .. 
sua· qonfiaJfça: .Que interesse.·;senhores;. podia~: eu 'teri":em <!:ir' reverhe 
reformar:~: artigos de· .. guerrá da;!_ armada?.·; Para~-'adqúirirl;que~'influên'cia . 
ou··Jcom·:_cfue·~fi~~?-~--~'i-~:,.~,..-:~~:::----~-~ ·. ~-~.:-~-~---;:;::·r-~---.--:: ~--:~,--~--,~: .-:~-:.-~q_:·:-~ :::-~<.·:--..: ··~::;·--:-; .. ~ ·--·.:::: .... ..::j:,~·/,,. 
····· · o·:sR2. B~RÃO'iOE'PINDARJ:::~·-A''glória~·: )~:· ~: .:. : .. ,:·:: .. -é:;., 

::· .· o.:SR.:_MINJSTRO. DA· MARINHA.:--.:.; Parece·::que:2a·~c-ôristitUiÇão 
vai' po(,terra: se o ministério êfiver- essas autorizações; querrf:: prestar 
ouvidos:.aosnobrés;senadores,jLilgará'qÚê"'ár·pátr,ia;;:está eni.perigÓ.,. 
São exélgeraÇões, senhores, . e exagerações ,muito .fatais~.·· .... · '· ·: .''' 

O SR'>- PiMENTA BUENO -:São' exágeraÇõés~: ;···não há·:dúvida. · 
. _ . -~2·:;:·_ ... _.,-: .. ::: . ..; -:-.;.:·,(: .. ---~ ·. --·_· •. :--:;.~:..;;--:'. /-.-.': ... ~ .. :~r-~-~-::.-;·; ... >;~:,; . ;·_ -·· -~-\-

(Apoiados.). :.• •- .. · 
. _, .. . ~ •. ' • : . ·-.' ....... '·. ' '.' :_, 1.:· 

.·O~ SFI-'J MINISTRO DA MARINHÁ ~- Sã c;:' essas~;q~e •os~.riobr'à·s 
senador:es apresentam. Eu podia dizer com o nobr:e marquês. de::oun;. 
da, quando: por .. motivo: de umá> autorizãÇãô 'clamà~a':se' 'que""á': éonsti':' 
tuição · vinha'•' abaixo:• .. o- qúe ·acórrtééeu?: :A· ;constituiÇão está Fàmea':'. 
çada?: Por .que, .senhores? Porque·~ se qu·Eu:.:dar·:âo .governcFâutorizaÇão .. · . 

. 'para 'refciririâ'r'• a aula do comercior·· : : ·'.:; .: " i.: ,:, ,, . . . ' i/' ':/. ·:/.fl~': . 

. • ····. · "O'"'SR;:-!DANTAS ;;,:__; Ele tamb'ém ~isse: qúe\inão vinhà'~acjultfazer. 
cortesiáS''.ao-.'gciverno.· ,, . ,, ... <.'.; -: •.• , :-.;-;' ._;, ê;l_, ;;~·: .. ' ' ·:n::~<· ,i, .. 

' . ··' ._, 
. ,.,-.· .. · .·.·, .... ' _'. ·' ... , .··i>·-~-~:.:~<<··-;·~:~~~(:~~ :·:: .. 
. . . :.:.O 'sR .<.MINISTRO .DA-MARINHA~ ~;Nem cortesias.; a, ninguém. • 

,·' . . " .... ~ '- ~,, .- ·--"< ' ..... · ., · .. ·)·· .. •· .......... ,., , ·.': ,. "'' . •:•_.. ,_' _ .... , ""· • '"' ':·; -·-<: .;: ··' , ... r.,_ •. , :· --· :·: . 

.. .. Não .acredito que aqueles que,apóiam o .. governo;assimpro·cedem 
para .lhe fazer._. cortesias; âcredito.qüe assim .prÕ.cedem jl'()r,~ estar.em 
convencidos .de .qÜe. devem apoiá-lo pelo bem do .. serviço: pÚbllcÔ~ A 
independên,éia não é somente daqueles .que.· estão 'em' ,ÓppsiÇãõ::. não, .. 
Sr. presidente,.·· às: vezes é preéisq . màis ind~pe~dêrÍcia ·.,e .,de_~irit:é
resse para apoiar o· governo do que para cen~!Jrá~lo ••.• 

O SR. D. MANOEL- J: verdade ••• é verdade! 
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O SR .. MINISTRO DA MARINHA - Porque; ncite 'v:. Exa. que o 
oposicionista sempre tem a seu favor a presunção rião só de . inde
pendência, como de máior interesse pelas lÍberda'des públicas. \ ;: 

o·sR. D. MANOEL-Mas falta-lhe o pão-de~ló: ·'··' "· '· 
o· SR·. PRESJD.ENTÊ DO CONSELHO·~ Os senhores .já foram 

ministeriais; digam se já saborearam algum pão-de-16. ··· · ·. · · .:. 
O SR. D. MANOEL -·Já não me lembr:o ·de quando fui minis-

terial. . ... 
· O SR. PRESIDENTE -.Senhores, isto é conversa; 

O SR. MINISTRO J:?A . .MARINHA- Por. :conseqüência, .Sr. :presi~ 
dente, toda esta questão~ .que, tem tomado. um .caráter de( animação 
tal que me surpreendeu em um homem tão· moderado co.mo' é .. o. hon~· 
rado senador poJ: S .. Paulo,. não tem esse alcance que lhe. querem· dar. 
Pode ser uma bela tese para a discussão dos princípios constitu~ 
clonais, em que cada um.-.ostente o seu saber;· expondo:aquilo que 
tem bebido nos livros· etc.;. porém querer-se considerar a pátria em 
perigo por um assunto que não. devia· ser mais objeto: de:. discussão 
depois que aceitei a emenda do. nobre senador, por certo que. é para 
admirar. 

O SR. b .. MANOEL ~ Por que combateram a emenda? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA- Disse o nobre senador:. "o 

governo foi imprudente em ·provocar essa discussão. " Vejam' é'omo 
' . 

um espírif(! tão reto se transvia com tanta facilidade, quando pre-
venido! 

O SR. SILVEIRA DA MOITA -.Quantoa isso tem. razão .. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Se o governo quisesse pro

vocar a discussão, provocá-la-ia por si, porque não tElm receio de 
entrar na discussão. Pode ser batido, como todos o podem ser, mas 
não tem rec.eio de discutir •. Como havia de o governo .~eda~~·.q~:~e uni 
ou outro membro da casa falasse sobre a matéria, . e enunciasse . ' .. ; •'. '-· ·- ,_. . . 

seus princípios? 
Queria o nobre senador que·. fôssemos pedir ai:> liônradd viscon

de que não tomasse a palavra para evitar à exposição. dos abusos 
. que o ·nobre senador censurou, e de certos princípios ·que enunciou? 
Não, senhores, a causa pública nunca perde corri a enunciação dos 
princípios de cada um. O Senado ouviu o honrado senado'r; disse ele 
coisas mui belas, com muitas das quais vou mesmo de acordo; en
tretanto, não vejo que daí resultasse grande inconveniente para o 
ministério. :r. 
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F()l~)!l:Jp,rud.el"!t_e: o;;_goyernq;:,.e!fl, pooyocar::; .. est~ .discus~ã_o:~.'m.as 
p~r.que, s~!Jhores.:.ain~~·:~Qu.e.(a.;J:~ouy,e_ss.e;pr;pyo_c_aq!J?..~.q~.sil.êJJ.C.i.o~,n() 
g()~e1:.no r:El.Bre..s.er,Jtatiyo :n~.()i p_ode.: ~e r: ú~iJ .,a~;~:!iQguérn·~ .P.el.();:J!Ie.nP.~.:::.~u 
sempre estimei:·e estimo.· que meu.s .atos.:ye!lham~,a;p,ú~l!co,:.:..tem.~~;a 

· calúnia:sub.te_r~:â!l.ea:.e. an_ôll.i,ma •. e~nãor:aicensu_ra:~derQ'lfnhas ,açpe~~ .An
~e.s:, Qt.J.e,\o .r;Qu.e. me :.acus.e~ ,,d.e.':fJ:ente, _por_que_ ~habU itaiJl.:me :.ai.~J(pl i.«:.~ r:: 
m,e, :e..:. def,eqcler;m.e,, do cQUe),andar..ern:rc.om; .ess:es pi.tos.' "d~:-{.r:epos.~e,irC).~. 
que::;pr._eju_dtcam.~e, ;n.ão~ .. pão~.Jugar::.à,defesa,r,d()s.;a:taque~.sfei:tpsiç.c()rn:~a 
l_e_aldade ·e, frar:tqueza,própr:ia:.,dos,.:representante_s~~,dat~·nação;snão, .·me . . . . . ' -~ 

a~re~~~o.::·:;;;·:t.i'í:>::· ~ .:·: . .. -.:.;.:; · ;;:.;:;c~>U;:;;:~-.~:~t~,.::-~..::. :·~;.> .. ·~- -··- --·'<'. ~:-::' -··~,;.: 
• ,;_._ :·_ 1 , ~._I~-··. -• _,-<,-~, ~·:- :- . •" ·: . . ·:::·. (', .. •· ~ ",' ._.. ''" ~\. ,..._ _, . .._ :- .-~ ~ .. , ""-.., ~"', _,_,; •·- ~' ··, r·o ·',1 ;"' ;'--. ,_ ... ,: • :-: ... •: ,.,::;-_ (1· ,:·.,·;,;. '-· ~\ .-J i·' ~~i"'l·{"·; 
· ·" ·Portanto; não houve' Imprudência~ ·ainda quando provocação hou~ 

veS~ie~·~(i'~que;·.lãô'··tíôU'Vê~~~ ·~s:;:~~- ~: .... -.',:·_; __ ·:-.u .. :_·.~~ ... :,_s-~··:::(.i.~._;,:;.;o~ ~:·,;:q~:d·-c·:~:·- r,r,~~~:>·~:: 

:-! .· · • ó·,sri· :0 oA·r'ir Âs·'-ccom"irõlíiaá'·: '~' tiouvEt fniiiruaência';n;à::''~êsilcisbJ 
dO s~_,··pJmenta e'U:..é~na~· •. ::::;~;~;;_:.l.,-;:·j~ ,::;."~;õ.L~ ~L .. ::::::::·:.:-;,:·-~;) .. · 1 ·~~-'1--~~r:.:: ... ~!·~:~::J~. -~J:]. ····:-:~~~).l ,.;·i~--:: 

· ·o-·sR: ,;MINISTRo· oA-MARINfíÃ · ~"'~ Não·csei ''sé~ hê)live1 :ifrip~'udên-
cia~ rnas h~_uv:~<e~c:~s·~~.·:.;: :;, ·~:···:·· ,:,; . ~ :.; ~'·~';.'~; ,,~~ ;:,;:.:=: ;.1_.~ ~: :!· .. : ~' -.~-;·~· ~~- -,_- . 
· .. '·• b ·sR:'-:D::_' MANOEL.'·'~'·Faloú magistralm~nte·.· · .·.. . .. ·· · 
·· · "';Ó:'SR. :'MINISTRo'·b.A:lí\i;il;ÃJJ\iH.ie~~-:Nãôcdigo '·que· tioüve ·:•'fmpru: 
',,, ~· _o_A,,•_',, ,,,_-., ........ ~· 4....,, •.• : •• ·:,~··,~: ... ,.,_ ... ,· . ...;:··"?'- ......... :-~··'"" ,t;'-•••'' -""' ,~·", ~·",,_ -" ,', • -~~ ' •'''",•"' v_;...! • .,',1,,~··· 

dência; porquê· não: sou' juiz''do'honràdo ·semiéfor'jlor'·s: 'PaúJo: :;.~ · : ' 
, ......... ,.. r:·--·--~-.,_ .. _ ........ _ ·-·.p,·· .•• ·' ,·;·-~ ·• _:'"''•~-:""~,,~, .. ~.r- 0 ·~ . .-~ .• ~.,.-... -:;.l-··~·r'"(, :"·:~.-·\·.;,_·-···1·"" :"·"'- ..... ..... • ·- "·.·' 

' .. o~·sR ;~'PIMENTA' BUENO ~ Pode· sêr"juiz; ~se precisa-de ·per-
mi~~ã~-~::e~',J#â?~ó~~-;:: .· .. ::.·~,,~,-~~'-;~!:.''~;~.-c:_:-,':~:· ~ .. ·-~•·-· ·_;,·.:::, ~~~' ·.'. ê:~.: é~·, ..... · .... ~-~ ;·\:: 
·• .. · O':SR':' 'MINISTRO'·'DA'- MARINHA'-· .. ,,,;·;.-' mas~digà'~que ·hoi.Jvé 
'!• •,• •• , f',: /;,•·,· ",, .. ~.~~-- r. ... :''f''>' •'_r'l•;~~~\·:.0• •. "'''• ... ,_...,,,~.A .. ~"';,'";.,·-~~--'-''':-" ".··:~'·!•_ -~,. .. 0 • _.,;;_,.._ -~·,' .,,_;,;'" ... , 
injustiça.' pelo.~meno~ e~~relação··~o.·governo;: ·· .. -~ -. · · · •· · · . . ..... ,, ·' 

• :• ··:. t", .:: • ·• ~ .- • ~ ~ !·: ~ ·J ;:- ... A-1._-,I·T·: _ :.- ·-~ ·.>.r.-· ·-,·-t ; .. ~-.- ;·.; _,..: · · . .~:::.!""" ~~:·-;r •··r:·1o: : • .. ···-;: • _. · ,. "'"~''. _., · -, ..;.,.'1.;...., !'\--'"•;.;, "'!' 

· ·Agora;· Sr. pres•dente;·'eu'"devia naturalmente··éntrar ·na··questao 
" · · :·' , .. , ~~ : .~· . ·, ~ , ·; ... -~ .... · •.•• ··,.. :;j ·, -: :·· ~ ~-'l ~-;. ·.·~-:., ( ·:. ; .J.r r"~ :_ ·'· •:· ,-.:' -.~· . '--~·. -::" ':-\ / · ...-~, ;:;. .::~ r ,. i"::) ~~-i . ·;··.: r--~· ·: : -:-. ·-:- .. "."""'. } --· -t"o.·r-~~. ("!. J.,. 
de prmcJpJos •. Ja'·que ·estamos···discutin'éfo·teses constrtuc•ona•s· sem· 

•. · , , I' .. r• . 1 • • • · .• ,,, ~ • · .: · ••. • ." ·· -.• -~ " • ·;i."t r r-;·' .• -•. •·· :: -:"'• __ . ,-,-·; · : ;; '· · ~ · , ... ( , ~-· ·, ., ( -·-: ,.,., ~ ·.-•_-. .r· ~~ ,<'· ·' ·• . [~!·:~ ..;. ~ '! '·· .(.·-~ "'1 --. ~' ;:• "".·•: - ~ ,..,-. 

aplicação· ·real· atualmemte;/'·iriàs·v~ 'EXa~·"vê ·que· -à' 'hora" está 'dada; 
_.; ·.,. '· .' •, -::_ ·. ·:_· _ _.··. ·' .. ,-~.·:.'- i!' :--· .. : •. "' .;.;.:·· ... !-':-o·:.;::.~l'": .. ,\:;,;{ ... f·r,.:•t,1~t'~-~~f.~'"''/:": 

passada essa hora, nao se costuma atender mUlto aos·oradores;-posso 
··' ..-.:; 'i'~"~·~·:"~"' ·~.l ':'-_ ~ ~··· • \ "··: • {~··~ _-.,, .:.~."': ~ l /-. .~ Q-:'~t~:rrf~~'-,.;.;:·,·~ ~) ,.~.""':'~~Jf?.~."~l ~-~f.•:-,··1"::,. :.~~'~ •. '.l-~ ... v--~~.~-:::r·' •'\ ~,i ~ti~ ·;.<e;"tr:o~·'/'< -''""';~I ' 

ped1r: a ·palavra em outra ocas1ao,· a_ questao pr.omete durar mais- ai-
, ~ · .-._.;, -:;,. -· · -~ ··:·-- ~-"' ::·t. ·.:. · ··· . ····~ t ~: .~ /·~ ,..,-: ·" .· ;; ~-- '1"'·' · .._ -~," 'G:• •· ••· · :._ ... -:-~ ~-·~"'~"'···-~ _ ... ~ .. . ":>.' ""~ü -·~ ·-. ~· -~ .,_.;.~:-~.,~·-· ..., "" ... :·~#· ... f.·~ .. ),.-:r-·~'"'~.:::-.r r~ 

gtiris~~diàs·;:.·e ~·entrarei "nêJà-·pró\távelriientê:· Fúr forÇaêo"·'a~~dar." .. ·Jôgo 
~ •·•'•''· ''·'·'i"'.:···, -~--v';.:·;._.,.·~·:'> r·•;:·.··:( ··'.::t"~·'"·.-:-._ "· ';,·-:o·_, ..... _,:lr~"'~·- ·ot:.-.r•:c:_.J;·\~~:~f't: -~,: .. .:i'-1 ··• ,_~.., .. ~- t_;.-_.-,;, f':,q:?!··:.rt,r--~.,. 

estas· explicaÇões.'parà' diminuir'' a· impressãó'•que";o'"discurso"'do nobre 
senador pudes~e1 'fàz'el- "no·~·âiíim'ôhéfê(·:t:~J'Qún~i•4e_r.(l~Pá'"t1iiê<l'hãcP~f'ô~'S(e 
pubfibacio s~m :~um. próiij~io<Wrí·a·éfiàt'o:::f:õr :~~tàc;~l"C:ati~~;,l:id?' éit'e :::BG~~~ 
dize.r·' estas , iloubis' 'p~JávHi~:r.~6; ~·ilústrê s'ér1âêíôJ.;':'â; -~üem';t~ritó :;;~~~ 
peito; e prezo:,; ... : : .•. ,_. .• ':. ; ' .•• :· ··y:.: :~·~~·-;.;': :. ' .. : .·. ::; ;:~.·~,~~ . -,. ~ ~ ;:··.:' -. ~:· .. ::. ·~: .::c~.:~ 

O SR. PIMENTAOSUENO .;;;.;'Sinto ·c:;ue b"nàbre 'rriinlstro:da mal"i
nha julgasse minhas :o6'ServaÇÕ~s :por' f~!C:e que <JJ1e :fosse pês:~o'aL . 

' >,.'";! • ,". :• __ , ,;·_, .. ~.:...: .. :".:;.•• ,_.-·,.,,. .:•·,:.',.,·.::.~·~:~.·_.'.'~ .. , " :<;' ·J:.-.: .. _:..~:·wl.:-. 

O SR.· ·MINISTRO DA· MARINHA -. Pessoal. não;· mas podiam 
tender a tornar-me odioso. 
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o SR. PIMENTA BUENO -:sinto;~ repltó,· que•enteridesse que· 
podiam tornar odiosa sua ilustre pessoa: Creio .que o nobre miJ1istro 
terá co.nsciência do apreço em que o 'tenhO/da'amizadef que lhe .con-
sagro. · · .,. ,., · <:: ·" ··: ... , :.-: ·,. 

O SR. MINISTRO~DAMARINHA_;_•Salvo a inteiiçãô·.!.··'· .;.:. ··· 
O SR'. PIMENTA·BUENO'- Deve safvar'rião :s6 a inti:mÇão~·=màs 

as expressões. Não tiveram :em :vrstâs senão ta discussão',·:o' eschi~ 
recimento de princípios- muito importantes 'da ·constitui'Ção:.do ·Esta.; 
do, senão os abusos que se derivam: ou ·podem· derivar da 'iilfràÇão . 
deles. Daí não se segue, não é conseqüência .. que o. nobre· ministro 
praticas'se nenhum. desses abus·os. Pelo contrário, não tenho.: dúvida, 
e sim estimo êfecliarar ql.le ·tenho em -sUa "pessoa, inteira·~ confÚmça. 
Se tratássemos de um assunto qu_e.pudesse.:ser~Óbjetô dela.:~entiria 
ter um voto sÓ, 'dêsejá~ia ter: mais para dá-lôs''todos;. :."~ .. : .. ·:: ... ·' 'i• . • 

Ainjustiça .pois, se. houve, foi, do nobre·: m'í'n.istro; para.: Comigo. 
o SR.'MINISTRO o.A'MÀRINHA'.::.:_:',salvo:a:·inten_ção,; ·_: < ....... :· · 

' ... ~>·.··· .. J······· . -· ·'~·lt ,•""'• '. ~·~··· 

O SR. BARÃO. DE.PINDARÉ. ~ Sr.: presidente,. todas· as .vezes 
que se trata de questões: como está, ~confessõ'. a v. EX'à~ que ,:-como 

' • > ,,•' •,· .. ~ .. • -~-- • I •O' -• ;:·-··,,,• .~., .... ,, ... .,,,-'J' • :_.-;..- '' ,,-• I' ,_o• ,,_,J 

que se me prende a voz .. Eu reconheço, Sr .. 'presidente, que para se 
', 'oo' ;, '' 'o• o0• 0 0<0o ' -''-'-• • ... ~..:·-· ,,, '<,>' .. '<'f'o•''•. ,.~~'M'O~. ,,.. 

falar nesta .matéria é.necessária.a experiência; ,V. Exa. sabe que,a arte 
da guer~a ·e da marinha é uma arte. sublime. da experiência:_·filha:. 
v. Exa. sab'e melhor. ou tão bem como ,eu, .• que<;õ:'célebre,.'àl·mi~ante 
dos nossos dias para que colhesse os JÓt;ros' qu~ colheu: 'e .que' o 
recomendam. à posteridade, .embarcoU _,na· .idade~·de ·12 ãnos e'têz 
logo um à viagem . de descobertas ao pÓlo. -dó' .rlorte, e . que ari'tés .de 
entrar na casa dos pares' deixÓÚ um olho em a'' Hha de Caí vi. e' u,~ 
braço em· Tenerife. · · .... . . ,-. . •... . · :~'. · ·· · ·. ·· ' .· .· .. .. ·: ~. , . 

O : •>' ,•1•,/,'~••-~~~.,,),,•,_,•,,- •' ,••'•woe•~·· (..,,,,,,,,, 

Para se falar, .Sr .. presidente, :em objetos_que parecem. diametral:. 
.. , ' , . . 'v ; ' ;-; ' ·' , , ·: ~ •._' . " - ', t .. .,, •.- 1-_. ' ,: -., \...1 ! , , · • ,, • r ::;. , , .. -''-• • ' : : 1..,. '· ~ . 

mente opostos_ à nossa profissão, .é .necessário_um .talento. extraor-. 
:·.. • ' ' •• - • •• • '. ·:' J ···'<.i. ' .. ':' •· .... · ; ... •· .... ···". • . .) '.;. •, .. , . _, ,..' ·: ··-, .:-J '..:: .. i 1~. ;:' 

dinário. Eu sei que_ a natureza muitas vezes nãp·.~~tem.,filhos, mas 
até. morgados. (risadas)~ e. o' ri obre ministro da ma'rinhâ '.é um 'dos mor
gados dà natÍJreza' (risadas), é urn cÍess'es homens qúé' ,X,de falar'.~ni 
misteres que estão naquele' caso, .corno um célebre _cârdeâl.que. já 
trocavã o barrete cardinalício 'pélo cocar militar; já o' tudbÚlo e o 
cálice pelaespada, marcando no posto de. generalíssima para a Itália, 
e debelando a maior 'dás fórtalezás dos Reformados~ 

São entes privilegiados que podem ser tudo, mas eu não, eu 
conheço o grande perigo que há de·· embarcar. Muitas vezes, Sr. mi
nistro, os grandes pilotos dão cabriola, e caem ao · mar (risadas); 
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porém:.V;. Exa. não .tem. medo· disso; v .. ; ExaL'embar.cou:' ontem~e·:já 
hoje quer, reformar:·a mar.inha:(Riso.):Eu,estimo•müito•a::V:.: .. Exaó mas 
se >V; Exa. me. dissesse:-·-:Jf,amos c navegarc:.num;;:mar· de·.f eite;\:sendo 
v~ EXa. _o. ·comandante:~eu·:ifhe-,-diria'l .. " .~Obr.igadíssírno;i ·porqu·eitenho : 
muito medo; de.;morrer,;afogadd~·(Riso~)+(~~~.~;;~,:.:2JO.CA;i .:.}~··· J~l: .O 

.. : :: r: Entretanto V~i.Exa;J quer;trefor.mar.:;a;;;marinha;, ·pórque .diz:.que#:tudo 
é :mau;caté~;,·senhÓres;ê.os. oficiais;:;derofíciÓ~queJtr,abafham ncparsenaf 
SãOJ•tão ·maus[• que.,. segundo ~\{;;~Exa.,: as matérias::;primas ·ficam~·mais 
bara'úts,· do ~quei:à: ~ão-dê~·o61ià;:;.e:-·:Íoéfaviã: v:.~· EXa~i-:nenhuma0:pro~idêri-

i j ._,;.-; '-', •. ·,· .• ;·,· ,·;-.. ,.~:··_·-~--··~·~··· -., •• , ~ :;·•i''c ·., .. -·,.:-:-. ~- 1-.····r·"' ;,. '··,,.·· ;·•. __ ·r·', :·.~,'.:t{•":-'' 

cia deu, nãoi:se· 'achou::habilitado)parar.evitar~ esta'Nadiação~:::para;mão 
cUzeJ.>iestes·Ir·oubõS·!~S !, ~c~:rd{:·r~<-~~.'~~ -_~;·.-:_ ·:~~i)·~:~t:;_f;-~:i-~::J·:~q ~~~}- ; ... ~~;ir~:~::::,~: 

_ ..... :, ;_ .. ·~ :·-··:.' '. '" .t .. :_:.;·· ' -' ..• _ •• , '." '-, • -~·· . ..., •• ·.,·.:.-··· ~:-·>·,...._: .. ~ 

::·. :,:sr:~;.pr.esidente,:se.o nobréiministro"lda maririha·~confes.sa quet:não 
-poâe:lai)rêséntar:ad:êfor'nia~·d~ntí-o~éiê.r:un1::al1o~S~como· é' qúEkaceltbuj'a 

, .,_l .. .,.,-:. '··:_,~ •. _ .. ,_.:.,, .• '. 1 ·:-. .... ...-1: .. ,·· .. ,._.·:- ... ~--·· '• , .... ,,. •:''í:•(' '· ·._-.· .. ·.;~ ·,.~, ... ·.-,•:•":'··---··.·i·. -· •;r · ........ · .. ··~.··'·. 

·autodzação(dá ~:Câmara; dos1cSrs:;O j DE)putados·· com:~~essa::;Cfáusüfa'?:::Se 
.não '"podia'i'exêci.Jtá~la;·~p-a'rá. :'quê: a!,~ p.êd iLí'?:eEu.:!~sei' ~qlÍfi-: essa· .:adnii;, is
tração :'é.'(~ríacéssfvêf.: pará ;mim':; :·quê; não,~posso 'cbmpreenêfê~fa;t~pois· 
que ~acha~se: .. com·Jorça 1.de ;reformar.· toda: a~marinha•:e;rnãp: .. ipode . r:ea
lizar;._qJ11a,,re~orJ11a, em.• pequenos: pontos::•:se ;porém~~me:iquisessem·fazer 
UrO •· prese.nte.-.:e~eu .. i O, juJgasse.:JllaU ::por.::ir,, de~.encontro,:à t.constituição. . .-. ' ' " . . . - . 
Seguramente O na-o aceJ"tava"'' r·····---·.,· ... "' 1 ...... , .... ~"· .•'"""·'·. -· .... -· ... . ,. ( ) -• ... : '·•·•· .. :.~: ,: ..... ·.,. ·~'·' ... ;~ , ...... '·"·"'""' ~,-,,m .. "' 

"· ;\•";,_.; •·• ·''•;" .. ·,. ·':•-.. ",: r·• • • ~- ~, •.• ·,. (:.,·," , ••. ~- . ...- :',,:•- .·, _,· ·,',•.:-,-··.:·•--·, . .-.·.··.·'·~·'·•";...(1 

· · :: • E,aqUJ; .seja-me :permltJdo,:dJzer ·que -ro,:nobre:!senador :pela: provm-
_cia de:.s ;,~PaulO,: .. que~~:tarito · faloii.'ia 1'este ;··respêito'únostrá~do-ià ~inê'ons
titucionalidadé . dá: :Coru::essãó;···tem de dar . corrtas:; rio ;:(uà;;de: :jufzo>:do 
.muito:::que,!falou:;(risadas);.porqüe!'afkm·a-se:,~gue~~.riô.i:dia,:de':1juízo. nós 
havemo~, ~e dar .. conta;das~ ·nossas·•ações:iiriâtelspe:;tudo1 o::qu'e<disse 

.. o.- nobre: senadorr por S. Paulo; é': completamente-:: inútil /(risadas),· por
que·: _ba's_favá:,que ,,ef e' .abrisse ~a :;constituiÇã'Ó'!;;'ê;':dissessê:)~:a' ivista :'Cie 

:::tais::e.,,tàis;iartigos;'esta·::aútorizaÇão·i'é.·umr;axiorria'!á'nticõristitüéiônalG· 
P,arà :2 que' :esta·i"',:O.···nobre :'·sênadôr:?a' ; e ris i riaiLPadrê·r Nosso:-~ão'dvigário? 
·(Risadas:)! ~Bastava. ·.··que ::os -,:riobr:es~,seriádores vfess'em ios::i~rtigos·' da 
consti_tuição:.qúe ,foram ;;;citados~'paralvérem':qúêi não' sê::ipode.'lser'i·aõ 

, rn·esmd'i~tempo· poder· executivo .~.e~ legislativo-.-:~''" :c-:;;:p . ' ·:l·L:~.Ju :-;::<~ -:;:;ab 
• .. O:· nobre ,mini.stro.,da" marinha):porém•wai :·dizendo:.· ~·.,Não. qi.iero. 

não quero, porém meteHne,;õo~sacÓ:·;(Risàdas~f.:: . _ . . . :. · · · . ::.,:;: :, 
.·, E;aindahouve, no país :queni·:qui'sesse 'que .se':C:Iúisofvesse âScâ

mara .d()S. Deputados?!.<· .Pois se:.aéãmara vos dá.;aú .. Cia·maísrdo··qúe 
lhe. pedis, e como·~_qué vos diz:-:-·Comei:mais"'~sta papinha: ~:Cris8-
das). que mais quereis, Srs. ministros? O nobre ,ministro dá marinh'a, 
que diz que é .todo .constitucional.: não devia receber tal autorizaÇão. ·~ 
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O SR. MINISTRO .DA. MARINHA.-. E sou todo constitucionaL 
O. SR. BARÃO DE ·PJNDAR~ _.;.. E V .. Exa. não entende que esta 

autorização vai de encontro .à constituição? 
O SR. MINJSTRO . .OAMARJNHA:-.Não,.senhor~· ... : ... . . 
O SR. BARÃO DE PJNDAR~~-..::....,. Pois~, bem;.: se ·isto assim conti

nuar, se não cessar esse. arbítrio ·insúportável,-.é:'.tão certo-como eu 
estar aqui em pé, que nós.:havemos.de::ter.uma ·revolução .. no Brasil, 
porquedsto é querer acabar: com.a:cdnstituição,.é confundir :o;Jegis
lativo com o executivo;-ou·para:.melhor .. dizer;:.o executivo-~é· uma es~ 
ponja.(risadas)'que tudo absorve,.;que aparece'.em·tudo~:,-. · ··· · · 

Demais, Sr. presidente, se o nobre ministro.: pode.·apresentar;,_a 
reforma ·na.· futura·. sessão, nãoc.é; mel h o r- fazer ·as .. suas : propostàs no 
seu gabinete. ·e apresentá-las· ao.:corpo·legislativo,: independente;;de 
sua. autorização? Pois· é preciso autorização·,. do: :Senado .·para; :o: i nobre 
ministro trazer à.,Câmara:.·esse:.projeto de reformá? :Decerto :que não. 
d nsbre ministro já deve ter: trabalhado :.muito ir>esse·:respeíto;:por
que de questões destas não se. trata sem·'estudá-las muito:. Formule 
pois o nobre ministro as.suasJdéias,. apresente as suas propostas. ao 
corpo legislativo· na•:futura· sessão,.-e··:para:dss·o: nãorprecisa>de auto
rização nenhuma do corpo legislativo. Eu<não~:tenho ·.receio <do :•uso 
que o nobre ministro possa .fazer desta .. autorização:· ·sei que ele tem 
boas intenções, mas .s~·.Exa; .pode morrer, e quem :sabe o·. que:.o. seu 
sucessor por lá fará. 

O SR .. MINISTRO DA MARINHA-· .Diga·.que eu posso sair do 
ministério; mas não -me. fale na morte. (Risadas~)··· 

O SR. BARÃO DE PINDAR~ - E por quê?!. : ; V·~ Exa. quer que . 
eu diga uma. coisa :certa? Eu creio que a: causa de -todos os nossos 
males··é esta; nós ·queremos ter:~um mundo _·.às· avessas,:, queremos 
ver. os golfinhos .prosperando em terra e :os javalis no. mar: (Risadas~) 

E demais~ Sr . .presidente; .se o nobre ministro da marillJía· é·; ~como 
afirma, tão amigo da lei, como foLdizer em: seu discurso,·-ria' Cãmara 
dos J?eputados, que para recrutas da :marinha vinham muitos veJhos, 
e que depois. verificando-se não servirem· se.· man!1avam embo'ra? ... 
E mandou o nobre ministro. responsabilizar os def'egados do· governo 
que agarraram esses velhos, que os arrancaram :,dos braços 'de suas 
famílias? Se o nobre ministro fizesse caso da vidá dos cidadãos bra
sileiros não teria mandado responsabilizar esses·!:d'éspotas que, quan
do querem vingar-se, agarram os homens casadbs e os velhos para 
assentarem praça, e deixam a seu salvo os vagabundos? ·Eu estou 
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certo que se o nobre~mif!istro;não: ti.~efi~~;_n~,GâJ:Ilar;a,,d_o.s):?epu~dos 
tão_ bpns. p·adrinhos,; qu_e, :I h e.:. dão,;até: aqui.J o. ,qu.e.·.:a f~C?n~~ituiç_ão. pr;oíp~. b 
S. Exa~. :seria~ acu~ado, PO.r;,,_r;~~o; lnandar~,.re~po.n~af?i.fi.zar: ""esse~ r,c::le_!~ga;-;;: 
dos ·d<? goverl')~._:qu_e.:> ~~sim d_esr.e~peitar.alJic.,as. g~r.a~~i_as.,._d_a_;;cid.adão.o· 
brél~!l~i_ro..~~ 1 E),nco.mo.!=f~:~e:;..o'n()br,e_;rniryistro,porqu_e.1~e,Jhe1.~iss~que.:·J 
que_r;diS.P'?.I:: ;:.da_. v r~ a:. d«?~:,é:_id_ac:f.ãg,~br;_asil e_i ~P?.:;f>:,·,.que;-Jez!':Y~ Exa.3,de~s.e n 

• ·• ' I ·' • ·• • ,.. - ·~ 1 . ' !. • . • .,. · " ··, - ' · 

velho que estava preso para sentar:~pra_ça?_;·;;.t,:'::;~ ;:~:-:sr: .i:::t:!,'J.< ·;;;:;:.: ~:. 

·o·· sR'.~ :rvflr\JJàtfio·'oA.)~·MÁ.RJJ\ú.fAb::~f~ iáu~ v'é'Iil'O?l~)?. :,êm&~as.) 
O SR~_ BARÃODE PINDAJ:ll:~ Que '~eit18i~PHis y:·:êX~:.nãé;·;s~bê'f' 
o SR;·MINISTRÓ Dk MAÂÍI~iHA:~~ N'ãb.-;:S"'ei~:,: •. ; . :·,:.i: "' 4.:~"·::~ 

. -•-' ,...,;~~ ......... , ·· --~. ..,. -~·!- ·_,.. ... , ··".C.i-·e····, f."'''":'"r" r·,....,<:'., ~.-,."'••:~'"•.r-·t')"'i("• "';i""':\ f 
• O SR:~'BAR:AO·'DEo PINDARJ:_·~ Então· V.:·exa:·"já.~s·e·esqueceu do 

• _ : .-· :. -·. - _. _., ,,., --... :·~ .. ~-\-~. ~ ...... _~!~' - 1 ~ ·-:"·•·-;. ~>": . .:-, <t·':..-:-:.l~; .!'\. p._.f';rt:.ir~-:""1 r}rv~~;.;:·-:::;; 

que d1sse na Camara. dos .Deputados?, ·eu.IJ .. :em.oum d1scurso que o 
nobre ITIÍ:Oistio lá, p_r,c)f~í;'h.i: que~~ muitas; ~v.ezestiSe:.~agarravam11hoinens 
que e~an:t- í:nandados.para .assÉmtar· praça, ··e:·que depois de' estarem'· 
presos. muito tempo ·eram despedidos por não poderem servir. 

• , ', <""' ' •' 7 ; •' " -,, .::...: •• ~','r 

Qra,-- senhora~. para urri m.inls:t;,()' ousar dizer isso na face dos 
deputados, para zombar ·assim da vida dos cidadãos brasileiros, é 
necessário contar .com um grande padrinho naquela câmara. 

Todo o nosso mal, senhores, tem vindo disso. Outrora, quando 
um ministro ,-.foi acusado por ter, mandado,: buscar< armas na Europa 
sem as necessá~ias condições, as coisas andavam melhor •. · . 

O SR. MINISTRO DA MÂRINHA.._ Ácho que a~davam pior: as 
armas . foram pagas~ . . . . .... · .. 

O SR. BARÃO DE PINDARJ: - Nada mais. tenho· que ,_dizer.~ ::Só . 
peço a "~ Exa. ,que se compadeÇa _dos .oitenta; velhos, :que,". segundo •.•.. 
o relatório de v~ E>ca. talvez venham da minha província, porque isso 
fica a arbítrio dos recrutadores. Digo oitenta, porque de Minas não 
costuma vir nenhum: aquela província tem tantos deputados, tão 
bons padrinho_s! 

Gosto de ouvir dizer: "Os mineiros têm medo do mar. " Senho· 
r~s. o homem é um animal de hábitos, e quem assim define tem estu
dado a natureza humana. Sé embarcardes· desde· pequeno; obterei há· 
bitos e costumes marftimos. Se os mineiros.,se embarca~sem desde 
meninos, dentro em pouco tempo saberiam maiiejar as velas tão bem. 
como saber conduzir as varas de porcos (risadas) e as manadas de 
gado vacum . ' 
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Eu não tinha intenção de falar sobre esta· matéria;. O_.que se há ·· 
de dizer a um homem que quer enigmar axiomas? 1: um axioma càns-: 
tituciona/, à vista dos artigos da constituição· qúe têm· sido aponta-· 
dós na discussão, -que o poder executivo não pode 'legiSlar; e entre- · 
tanto querem" enigmar isto!' Bem dizia> um •sújeito 'que·i:queria êondê~ 
nar a outro: "Eu só~ desejo que ele escreva élúas'pàlavras;:~porqüe~: 
se cair nesta, hei de levá-/o à forca~·" ··: · ·· · : .. :.·. ······ · : ... · 

. Termino pois aqui, Sr. presidente, até porqueJenho medo,que me 
aconteça o mesmo. (Risadas.) · · .· · · · 

Dada a hora ·ficouadiada a discussão. . . ,:.·., · · ..... 
O Sr: presidente deu· para ordem do dia a conii,nua9ão·. da dis:

cussão 'adiada, e résto das matérias ~adas. · 

· · Levantou-se. a sessão às' 2 horas' e 15 minutos. 
· ... 

. ' 
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