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SENADO. • 

Sessão de 2 de agosto», 

THESIDESCU DO SR. MANUEL IGSACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA.' 

Summario.— Expediente.— Discurso e requerimento 
do Sr. Silveira da Motla sobre os saques do banco 
Mauá. Adiamento. — Primeira parto da ordem 
do dia. — Dispensa a dois estudantes. Discursos 
dos Srs. Silveira da Moita, Ferreira Penna, Jo- 
him e visconde de Jequitinhonha. Adiamento. — 
Segunda parte da ordem do dia. — Reforma ju- 
diciaria. Discurso do Sr. Vasconcellos, ministro 
da justiça. 

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente 
■abre a sessão, estando presentes 31 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, ó approvada. 
O Sr. I.0 Secretario dá contado seguinte 

EXPEDIENTE. 
Um aviso do ministério dos negocios do império, 

ramettendo um dos autographos da resolução da as- 
sembléa geral, concedondo 12 loterias á irmandade 
do Santíssimo Sacramento da antiga Só desta cidado; 
na qual resolução S. M. o Imperador consente. 

Outro aviso do ministério dos negocios da fazen- 
da , enviando um dos autographos da resolução 
da assembléa geral, approvando a aposentacào con- 
cedida a João Salcrno Toscano de Almeida no em- 
prego de ajudante do lhesoureiro da secçãoda as- 
signatura, troco e resgate do pãpel-moeda da caixa 
d'atnorliíaçao; na qual resolução S. M. o Impera- 
dor consente. 

De ambos os avisos fica o senado inteirado, e 
imnda-se communicar á camara dos deputados. 

Ficam sobre a mesa as folhas do subsidio dos 
Srs. senadores, o as dos vencimentos dos emprega- 
dos da secretaria e paço do senado, pertencentes ao 
mez de julho ultimo. 

Fica egualmonto sobre a mesa a rcdacçâo das 
emendas feitas e approvadas pelo senado á proposi- 
ção da camara dos deputados quo approva a tabella 
dos vencimentos dos magistrados e empregados do 
concelho supremo militar e de justiça. 

OS SAQUES DO BANCO MAUÁ, MAC-GREGOR E C. 
O Sr. Silveira da Motta : — O governo reme tteu 

ao senado as informações que, a requerimento meu, 
foram pedidas sobre os saques. Acho nessas info ma- 
ções alguma insufficiencia, porque (fSr. ministro da 
fazenda, vendo que eu fiz esse requerimento no mez 
do maio, e que as operações da saques continuaram 
ainda nos raozes seguintes, devia reconhecer que o 
requerimento não pedia comprehendcr os actos que 

se seguiram, apezar da discussão ter-se demorado 
alguns dias. De maneira que, Sr. presidente, apezar 
desta requisição de informações que a alguém tera 
parecido impertinente, o paiz ainda não está sufíi- 
cientemente esclarecido a resprito da extensão des- 
sas operações; ha ainda algum mysterio a sondar... o 

O Sr. Ministro da Fazenda: —Estou prorapto a 
dar as informações. 

O Sr. Silveira da Motta : — Espero que V. Ex. 
mesmo reconhecerá a justiça da minha observação. 

Si acaso S. Ek. , quando deu as informações, tivesse 
feito justiça a esta observação que agora faço, de- 
vendo contar que eu acharia incompletas as infor- 
mações por não comprehenderem toda a extensão 
das garantias dadas pelo governo para este fim; S. 
Ex., digo, poderia ter accrescentadoao meu pedido 
as informações sobre os actos que completaram a 
operação. ♦ 

Está, Sr. presidente, ó uma parte da questão, o o 
corpo legislativo contempla nella não só a responsa- 
bilidade do governo por uma operação má, mas tam- 
bém a illegalidade e irregularidade com que o go- 
verno procedeu. Esta questão precisa de uma deci- 
são qualquer, e a respeito delia ainda não houve 
uma votação que podesse significar a approvação ou 
condemnação do corpo legislativo acerca dos aclo 
do Sr. ministro da fazenda. 

Mas, Sr. presidente, quanto á operação o corpo 
legislativo ainda não pode estar habilitado para dar 
o seu parecer, porque ainda ha informações a dar, 
como reconhece o Sr. ministro da fazenda; porém a 
respeito da questão de illegalidade, entendo que, 
tendo-se já o senado occupado delia em alguns dias 
de sessão, tendo o Sr. minisiro da fazendo se pro- 
nunciado, e tendo vários Srs. senadores emit- 
tido opiniões diversas sobro a questão; entendo, 
digo, que é conseqüente que estas informações se- 
jam remeltidas a uma commissão para declarar sí 
acaso ha alguma matéria para deliberação do se- 
nado; porque estas requisições não se fazem só para 
illustrar a consciência individual do senado; fazem- 
se também para que, depois do estabelecidos os 
factos, possa o corpo legislativo tomal-os por base 
e iniciar as medidas que julgar convenientes. 

Ora, mo parece, Sr. presidente, que ha uma 
questão importante que nasce das informações dadas 
pelo Sr. ministro da fazenda; essa questão ó a que 
diz respeito a intelligencia que S. Ex. deu á lei de 
1846, na qual S. Ex. julgou que podia achar aueto- 
risaçâo legal para fazer uma operação de saques ar- 
lificiaes, contundindo a auetorisação para o ministro 
fazer movimento de fundos do lhesouro, para fazer 
cambio artificial, cora a auetorisação restricla que a 
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Ei d>; í 848 deu ao governo para retirar papel-moeda 
da circulação. 

Ora, lendo havido movimoata de fundos do the- 
sou^o para operações do saques, com o fim de 
sust nlar um cambia artiflcial, e cora tal violência 
ao cuiso natural das cousas, que até agora não se 
p3de conseguir quo essa medida nos désse o cam- 
bir de 27 ; tendo havido esta confusão de movi- 
mento de fundos para operações do taques com 
operações para retirar o papel-moeda da circula- 
çio, entendo que o senado deve dar sua opinião 
sobre esta questão. 

Não quero agora accusar o Sr. ministroda fazenda; 
não irado da verificar a sua responsabilidade, mas 
sim de liquidar um principio que não ha de ter ser- 
vido fomente para S. Ex., mas que pódc servir para 
todos os ministres que lha succederem, do que podo 
resultar conseqüências funestissimas aopaiz; por- 
que, uma vez que o corpo legiiEtivo deixe passar o 

Qtorinçjpio tal qual o segue o Sr. ministro da fazenda 
0 quo resultará cque os ministros da fazenda não 
terão mais limite aigum a respeito de-movimento de 
f mdos; tudo se poderá chamar meioindirecto de equi- 
1 brar a situação commercial; tudo se-poderá cha- 
mar meio de salvar a praça de apertos: sempre 
que a praça do comraercio estiver em desequilibdo 
nas suas operações normaes, acudirá o governo como 
interventor no meio desses interesses particulares, e 
então, senhores, não haverá mais paradeiro com a 
inclinação que já "tem o governo de intervir inds- 
bitamente em questões que não são da sua corape- 
Encia. Si acaso fôr g-rminando iste principio da 
interferência indelffã do governo em tacs casos, o 
que se seguirá é quo nos ministérios quo se succer 
derem pote ser mais degenerado ainda, pode con- 
duzir o governo a precipitar os recurs s do Estado. 

Eu entendo, senhores, que a esta intervenção in- 
débita qne o governo pystemalicamenle vai tomando 
o vai exercendo a respeito das operações da indus- 
t ii privada, a exageração deste principio condem- 
navel de socialismo a que o governo quer reduzir 
sua acção a respeito da industria, é que se deve 
imputar no futuro uma responsabilidade maior do 
quo aqoelia que o governo devo tomar sobre si; 
porque, senhores, quando a sociedade, nas condi- 
ções do sua vid» normal se acostumar a olhir 
ó governo como ura auxilio que pôde intervir nas 
ciises ate individuaes da industria, ha do acontecer 
que a sooieJido ha de acostumar-se tambsm a.res- 
ponsabilhar* o governo por factos que não são da 
Mia legitima responsabilidade. E, uma vez que a 
sociedade olhe pata o governo para o responsabi- 
Usar no meio de todas ss peripécias do sua vida 
social, o que acontecerá é que o governo, mais do 
que deve, na de sor considerado como um inimigo, 
como uma entidade que deve ser combatida, porque 
cila será considerado como auclor positivo e noga- 
iivo do lodo obra. 

E' proci o quo o governo acceite a responsabi- 
lid;de nos limites em que a sua natureza o põe, 
o que não queira tomar a responsabilidade até 
caquilio que não lhe ermpete. O governo pois ó 
quem se eolloca no precipício, é quem vai-se tor- 
nando responsável pelas soluções que não são da 
sua competência; e, quando'o governo se colloca 
nesta posição, ha de continuamente estar sendo ou 
protéctor ou inimigo. Entretanto esta thooria exage- 
rada do Sr. ministro da fazenda a respeito da lei 
do 1818 ha do nos conduzir a esse estado. 

O nobre ministro quer tirar da lei de 1846 de- 
duc ôes que não estão nelia; e, si S. Ex. tirar hoje 
similhmtes deducções desta lei, os seus succes-ores 
(porque creio que S. Ex. não se julga eterno) hão 
de tirar outras; e eu'conto já, Sr. pres'drnt0, que, 
quando houver essa calamidade de S. Ex. ter suc- 
cessor, elle ha de ser o primeiro que ha de vir cla- 
mar contra as deducções que se tirarem da lei de 
1816 era algumas operações que porventura fôrem 
frití-s fúra do tspiito verdadeiro dessa lei. Então, 
quando o nobro ministro clamar contra as intelli- 
gencias errôneas que o seu roao exemplo houver 
provocado o plantado, S. Ex. me achaiá ao seu lado. 

Portanto, Sr. presidente, nesta questão das infor- 
mações ha alguma cousa mais além do facto ; ha 
direito. Quanto ao facto, as informações são defi- 
cientes : S. Ex. reconheceu isso. Ponho agora de parto 
o que diz respeito a deficiência das informações; 
aguardo occasiãornaís opporlunn; porém entendo que 
estas informações devem ser remettidss a uma Com- 
mis-rão, á de legislação ou de constiiuição, para dar 
o seu parecer. Neste sentido, pois, vou fazer um re- 
querimento. Creio que o nobre ministro não acha 
inconveniente ? 

O Sr. Misistro da Fazenda • —Não, senhor. 
E' apoiado, entra em discussão e fica adiado por 

haver pedido a palavra o Sr. ministro dlt fazenda, o 
seguinte requerimento do Sr. Silveira da Motta. 

« Piequeiro que vão ás commissões do constituição 
e fazenda as iuíormações do governo sobre os sa- 
ques. » 

Compareceram no decurso da sessão mais G Srs. se- 
nadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

DISPENSA A DOIS ESTUDANTES 

Entra cm l.a discussão a proposição da camnra dos 
Srs. deputados, auetorisando o governo a mandar 
matricular no 3 0 snno da faculdade de medicina 
desta cidade o estudante Luiz Francisco Murinelli, 
o no 3.° anno da faculdade de direito do Recife a 
Felíppe da Moita de Azevedo, com o respectivo pa- 
recer da commissão de iastrucção publica. , 

O Sr. Silveira da Moita pronuncia um discurso 
que publicaremos no appendicc. 

O Sr. Ferreira Penna: — Darei como membro 
da commissão as cxpliciçõ s exigidas'polo nobre 
senador quo acaba do sentar-so. O estudante Liliz 
Francisco de Murinelli', tendo sido pleparaento ap- 
provado nas matérias do 2.® anno da escola de me- 
dicina do Rio de Janeiro, pretendeu matricular-so 
no S.0, mis deixou de ser adraittido_ por não se 
considerarem validos para esse fira, avista do ort. 86 
dos estatutos de 28 de abril do 1854,- os. exames do 
preparatórios que fizera perante a faculdade do di- 
reito do S. Paulo. 

Esse artigo dispõe o seguinte [lendo]: « São esemp- 
tos dos exames de preparatórios os quo apresentarem 
diplomado bacharelem letras docoliegio de Pedro II, 
ou titulo de approvdçâo nos concursos annuaes da 
capital do Imp«rio, na conformidade do art. 112 do 
regulamento da instrucção primaria o secundaria do 
munkipio da curte, ou certidão tambom de appro- 
vação dos ditos exames ou qualquer das faculdades 
de medicina. Fora destes casos nenhuma prova dis- 
pensará os exames. » 



SESSÃO DE 2 DE AGOSTO. 

Em lacs circumstancias recorreu o impetrante ao 
poder legislativo, pedimio dispensa desta disposição 
dos estatutos para matricular-se, e a camara dos de- 
putados lli'a concedeu por meio da proposição que 
agora se discute, depois de ter ouvido o governo, 
que informou sobro a pretenção nos termos do aviso 
que passo a lêr. 

Rio do Janeiro.—Miaisterio dos negócios do im- 
pério, em 21 de agosto de 1857. 

Illm. o Exm. Sr. —Satisfazendo a requisição da 
ramara dos Srs. deputados, constante do officio de 
V. Ex. de 30 do mez passado, cabe-me declarar que, 
teu 'o ouvido o director interino da faculJade de me- 
dicina da côrte sobre a pretenção do alumno da mes- 
ma faculdade Luiz Francisco Murinelli, cujo reque- 
rimento devolvo a V. Ei., foi ello de parecer que, 
não obstante a disposição do art. 86 dos estatutos das 
faculdade» de medicina que baixaram com o decreto 
n. 1,387 do 28 de abril do 1834, ser contrario a 
pretenção do supplícacto de se matricular no 3.° 
anno do curso medico com os exames preparatórios 
quo fizera na faculdade de direito de S. Paulo; com- 
tudo, não tondo os ditos exames logar na faculdade de 
medicina da côrto, depois do aviso do ministorio a 
meu cargo, de 5 de janeiro de 1835, e devendo mere- 
cer toda a confiança as approvações obtidas nas facul- 
dades dedireito, julgo quo so deve conceder ao suppli- 
canto a graça que pede ; o conformandc-mo com 
eslo parecer, oílereço-o á consideração da referida 
camara. Deiu guarde a V. Ex.— Marquez de Olinda. 
— Sr. I.0 secretario da camara dos Srs. deputados. 

O art. 2,° da proposição (conlinúa o orador) tam- 
bém concede faculdade ao estudanto Felippe da 
Mo^ta de Azevedo Corrêa para quo possa matricu- 
Jar-se no 3.° anno da faculdade de direito do Recife. 
Entro os, papeis que foram presentes á commissão 
não achei requerimoato algum por elle dirigido á 
camara d.s deputados, e, segundo me consta, a sua 
pretenção (oi deferida por meio de uma emenda que 
alli se apresentou quando so discutia o projecto re- 
lativo a Murinelli. 

Não lendo so decidido a questão na sessão de 1837, 
ambos elles dirigiram-se ao senado, pedindo a appro- 
vação do projecto, mas com emendas que o ampliem, 
de sorte quo possam também matricular-se nos annos 
immodiatos aquelles a que se referiu a sua primi- 
tiva pretensão, e pelos documentos que então apre- 
sentou o estudanto Motta ficou a commissão conhe- 
cendo : 1.°, que o anno,cm que elle pretendia nu tri- 
pulai-se em 1837 era o 4." o não o 3.°, como por en- 
gano se diz no projecto; 2.°, que deixou de fazel-o 
por bavor chegado ao Recife poucos dias depois de 
encerradas as matrículas, concorrendo para isso di- 
versos motivos independentes de sua vontade, isto é, 
doença que não !ho permittiu sahir mais cedo do 
Maranhão, c arribada do vapor que o transportava. 

A própria congregação da faculdado reconheceu a 
procedência destes embaraços, mas não se julgou 
competente para admitlil-o á matricula depois do 
prazo marcado. 

Avista das razoas quo tenho exposto, entendeu a 
commissão do inslrucção publica que um e outro 
eram dignos do deferimento constante das emendas 
que oíTerec u com o seu parecer. • Elias terão de ser 
mais paiticularmente examinadas na segunda discus- 
são, e então poderei dar alguma outra iuformação 
que porventura pareça necessária. 

O Sn. VisC&Mde de Jequitixuoxua : — Sr. pre- 

sidente, a minha duvida versa unicamente sobre o 
seguinte: 

Esta resolução em favor do estudante Luiz Fran- 
cisco de Murinelli fica estabelecendo regra geral 
para todos os outros, isto ó, d'ora em diante os exa- 
mes feitos nos cursos jurídicos serão julgados validos 
nss escolas de medicina t 

O Sr. Jobim ; — Não. 
O Sn. Dantas : — Mas devia ser. 
O Sr. Visconde de Jequitiniiokha : — E' exacla- 

mente a minha duvida. Si fica"constituindo direito 
geral para todos os estudantes que se quizorem ma- 
tricular nas escolas de medicina offerecerem documen- 
tos com que provem que fizeram exame nos cursos 
jurídicos, voto pela resolução; sipo ém é uma ei- 
cepção da regra geral, isto é, si as escolas de medicina 
hão de continuar a não reconhecer como valides os 
exames feitos nos curses jurídicos, entendo que não 
devemos approvar esta resolução, embora tomemos 
em consideração o tempo decorrido, o mande-se ma- 
tricular este estudante. Porém não se declare por 
uma resolução a cxcepção da regra geral e não so 
colloque também a escola de medicina na posição, 
por assim dizer, do todos os dias contrariar uma 
resolução tomada no corpo legislativo, julgando im- 
procedentes os exames feitos nos cursos jurídicos. 

Si acaso, Sr. presidente, este (Oro resultado, te- 
remos todos os dias de alterar a disposição da lei 
geral. E' isto conveniente em favor de Pedro ou de 
Paulo 7 Creio que não. Assim não é que se legisla 
(perdêe o senado que assim me exprima): estabe- 
leça-se como regra nesta mesma resolução que d'ora 
em diante os exames feitos nos cursos jurídicos se- 
jam considerados como validos pelas escolas de me- 
dicina. 

O Sr. Jobim : —Então é preciso que haja recipro- 
cidade. 

O Sr. Visconde de Jequitiníioniia.- — Não digo 
quo não; o quo digo ó que... 

O Sr. Jobim : — E' preciso reformar os estatutos. 
O Sr. Visconde ce Jequitinhoniia : —.... so esta- 

beleça uma regra geral para todos, e acho quo 
agora é boa oçcasião. Não acho conveniente que se 
estabeleça a excepção sem determinar a regra, dei- 
xando subsistir uma regra que, a fallar a verdade, 
creio que não é justificável; não ha motivo algum 
para que nas escolas de medicina so deixe de con- 
siderar validos os exames feitos nos cursos jurídicos 
o vite-versa. 

Creio que tanto zelo, tanta solíriludo, tanta se- 
veridade so ha de encontrar nos exames feitos nas 
escolas do medicina, como nos que forem feitos nos 
cursos jurídicos. Por isso acho que taes exames de- 
vera prevalecer para a matricula tanto em uma 
como era outra faculdade. Esta ó a minha opinião. 
Mas acho anormal que so legislo por esta forma; 
ostabeleça-se a regra geral, o quo aliás so pode 

Portanto, Sr. presidente, si o projecto passar a 
2.a discussão, eu desde já peço ao nobre director da 
escola de medicina, ou a algum nobre senador que 
esteja mais em contacto com aquello estabelecimen- 
to, que for mulo uma emenda determinando a ques- 
tão. Voto pelo projecto com esta condição; e, si não 
so fizer isto, na 2/ discussão hei de votar contra. 

0 Sr. A obim : — Sr.íéiresidente, a occasião não mo 
parocc-própria para ttactar destj matéria... 
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O Sr. Visconde de Jequíiinhonha: — E' a mais 
própria. 

O Sr. Jobim ; — Me parece que deve ser tractada 
quando tomarmos em consideração o regulamento 
que ainda não foi approvaclo pelo corpo legislativo, 
como deve ser... 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha Nas kalendas 
gregas. 

O Sr. Jobiji : — Eu creio que,quando o corpo le- 
gislativo dá auctorisações destas ao governo, não é 
para este ficar de um modo indefinido com a es- 
pada de Damocles pendente sobre a cabeça dessa 
instituição, porque então cada ministério lica com 
o direito de reformar e fazer o que bem entender ; 
é o que acontece a respeito das faculdades de me- 
dicina e de direito. 

A auctorisação foi dada por tempo limitado, por- 
tanto é necessário que esses estatutos sejam approva- 
dos pelo corpo legislativo; faço esta reclamação to- 
dos os annos; então quando se tractar dessa maio- 
ria, faremos a reforma que o nobre senador acaba 
de indicar, si julgarmos conveniente. 

Parece que o governo, estabelecendo a disposição 
de que esses exames preparatórios só tivessem vali- 
dade nas faculdades em que fossem feitqs, teve suas 
razões justas; mas emfim agora não á'occasiao de 
discutirmos esta matéria.... 

O Sr. Visconde de Jeqcitinhoxiu:— E' occasião. 
O Sr. Jobim : —.... do que se tracta é de uma 

excepção em favor deste estudante, a respeito do 
qual ha uma circurastancia muito attendivel, e é 
que ello começou a fazer estes exames perante a facul- 
dade de medicina desta côrte, em época em que ainda 
não estava em vigor o regulamento de 1834. 

Entretanto, como na escola da medicina estabele- 
ceu-se, e eu creio que com razão, que os exames feitos 
em uma facilidade differente não servissem para ou- 
tra de natureza diversa, este estudante não foi ad- 
raittido á matricula do 3.' anno. Elle tinha estudado 
as matérias do 1.° e 2.® anno do curso pharmaceu- 
tico, e os dois primeiros annos do curso pharmaceu- 
tico davam-lho direito a matricular-se no 3.® anno 
do medicina, uma vez que se apresentasse com todos 
os preparatórios ; foi fazer os que lhe faltavam no 
curso jurídico do S. Paulo, porque pensou que esses 
exames eram ainda considerados como validos na 
escola de medicina. 

Eis aqui a razão que milita em favor deste iudi- 
viduo e faz com que ello mereça ser attendido. 

Quanto ás obscivações que acaba de fazer o nobre 
senador acerca do estabelecimento de uma regra ge- 
ral, mo parece quo agora não é occasião própria, 
que deve ser quando se tractar da approvaçâo dos 
estatutos das faculdades de direito e medicina, 
approvaçâo que eu julgo não deve ser retardada por 
mais tempo, porque creio que o governo não dovo 
conservar um arbítrio indefinido e absoluto sobre 
todas as nossas instituições, que é auetorisado a re- 
formar. 

Elle retarda estas approvações a pretexto de ser- 
Ifae necessária a experiência, como si todos os dias, 
todos os annos e indefinidamente não fosse necessá- 
rio fazer experiências, quero dizer, conformarmo-nos 
com os resultados da experiência; e com este pretexto 
de ser necessário a expeiiencia ficará o governo dos- 
poticamente auetorisado pgra de um modo perfeito 
exercer o arbítrio quequiz .. sobre estas instituições, 

o que não me parece lega), nem justo e nem con- 
veniente. 

Encerrada a discussão é approvada a resolução o 
passa immediatamente para a 2." discussão. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Sr. pre- 
sidente, o que acabo de ouvir do nobre senador pela 
província do Espirito Santo não me convenceu si- 
não do seguinte: S. Ex. deseja, e por justificado 
motivo, que os estatutos das escolas de medicina se- 
jam quanto antes approvados definitivamente, por- 
que esse estado provisorio é prejudicial ao regimen 
daquolle estabelecimento. Uno meu voto ao do nobro 
sonador pelo Espirito Santo; concordo, insisto mes- 
mo com S. Ei. para quo o governo offereça quanto 
antes á consideração do corpo legislativo essos esta- 
tutos para serem definitivamente approvados. O es- 
tado provisorio não é mais necessário; tem havido 
já tempo sufflciento para que a expefiencia tenha de- 
monstrado a utilidade o vantagem dos estatutos con- 
formo sa acham organisados. 

Mas, concordando com o nobre senador pelo' Es- 
pirito Santo em suas idéas nessa exigência, não 
posso de forma alguma convir em que não tome- 
mos desde já uma decisão que parece justa e justi- 
ficada pelo quo diz respeito em geral á legalidado 
dos exames feitos nos cursos jurídicos ou feitos nas 
escolas de medicina, e vamos estabelecer a esta re- 
gra uma excepção que necessariamente ha de trazer 
ao corpo legislativo muitos inconvenientes, ou pelo 
menos muito trabalho, o trabalho, Sr. presidente, 
que considero de lana caprina, isto é, negocies uni- 
camente particulares e privados; além de que, ap- 
provando nós esta resolução, vamos fazer uma injus- 
tiça a todos aquelles estudantes que, achando-se nas 
circumstancias em que se acha o peticiohario, toda- 
via não tiveram os meios que tove esto para vir ao 
corpo legislativo requerer, provocar uma decisão o 
obter uma excepção em seu favor. 

Isso é sem dúvida alguma de grave inconve- 
niente; entretanto que, si reílicto nos inconve- 
nientes que possam resultar de inserirmos nesta re- 
solução uma disposição qualquer a esse respeito, 
não deparo nenhum; tanto mais quanto o mesmo 
nobre senador pelo.Espirito Santo concorda em quo 
ó justo que os examos das escolas de medicina 
sejam considerados legaes nos cursos jurídicos o 
vice-versa, os exames dos cursos jurídicos sejam 
considerados legaes nas escolas do medicina. Si isto 
se acha averiguado e provado, porque motivo, em 
vez de estabelecermos a regra, havemos de con- 
tentar-nos com a excepção do projecto que se acha 
em discussão? Não acho razão alguma, nem funda- 
mento. 

Mas disso o nobre senador pelo Espirito Santo ; 
« O corpo legislativo leve suas razões para legislar 
por esta forma, mas não ó agora occasião do eu as 
oxpôr. » Perdõe-me o honrado membro; pôde não 
ser esta a occasião mais própria para o nobro senador 
expender esses motivos; mas, no meu entender, creio 
quo ó a mais azada para ponderarmos bem ossas ra- 
zões que teve o corpo legislativo; poderemos alterar 
o juizo que mo pareço ó geral agora em favor da 
regra que acabo de offerecer á consideração do, se- 
nado. Isto é, si foram fortes as razões que teve o 
corpo legislativo para estabelecer quo os exames fei- 
tos nos cursos jurídicos não valessem ms escolas de 
medicina e vice-versa, si essas razões ainda subsis- 
tem, porque motivo havemos nós do estabelecer a 
excepção do projecto? porque havemos de abrir a 
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porta para que todos os dias venham pedir esta ex- 
cepção, fazer esta ferida na lei, desvirtuar, por assim 
dizer, esses exames? Não seria melhor, portanto, 
que o nobre senador pela província do Espirito Santo 
expendesse os motivos que elle julga que o corpo 
legislativo"! teve em sua sabedoria para estabelecer 
essa regra ? 

Si devo expender minha convicção a este respeito, 
direi que o ^orpo legislativo não tomou em consi- 
deração a hypothese, não deu decisão alguma ao 
ponto de que se tracta ; o corpo legislativo não en- 
carou a questão pelo lado por que nós a encaramos; 
porque, si a tivesse encarado por este lado, estou 
convencido qne não desvirtuaria de modo algum os 
exames feitos nos cursos jurídicos, quando setractasse 
de serem esses exames considerados legaes nas es- 
colas d« medicina e vice-versa. Não posso achar 
razão alguma fundamentada, desde que não se to- 
mou em consideração a hypothes»; porconsequen- 
eia ficou essa anomalia na nossa legislação. 

Ora, porque motivo não havemos de acabar com 
essa anomalia? porque não havemos de proferir um 
juizo, estabelecer uma regra no projecto que se dis- 
cute, que é justamente aquillo que tenho por fim? 

Mas disse o nobre senador pelo Espirito Santo : 
« Yêde bem que a favor do peticionario ha uma ra- 
zão especial, porque seus exames foram feitos antes 
dos regulamentos estarem em vigor, o que não pôde 
prevalecer relativamente a outros. » Responderei 
a isto: Mas veja também o nobre senador pelo Espi- 
rito Santo que em geral a época a que se altende ó 
sempre a da matricula e não a da publicação dos re- 
gulamentos ; portanto esta razão não procede. 

Si, porém, deve proceder essa razão, então peço 
licença para dizer ao nobre senador pelo Espirito 
Santo que declare-se no projecto, que o que se pre- 
tende fazer, e na realidade se faz, não é uma excep- 
ção, mas uma interpretação, porque assim fica 
fechada a porta; satisfazemos ao peticionario, e o 
corpo legislativo obra máis precedentemente. To- 
me-se cm consideração aquillo que o nobre senador 
pelo Espirito Santo acaba de expender, essa circum- 
stancia especial que milita em favor do peticionario; 
mas diga-se que nessa circumstancia em que elle fez 
os exames não tem applicação a lei, porque o regu- 
lamento não estava ainda em execução. 

Por esta forma acabamos todas as duvidas que 
possam haver no futuro, fechamos a psrta a tolas 
as pretenções similhanles que possam apparecer pe- 
rante o corpo legislativo. Não é uma excepção da 
regra; pelo contrario, é a mesma regra geral en- 
tendida da maneira por que o cqrpo legislativo a 
interpreta. 

E, Sr. presidente, si esta razão é procedente 
(creio que até certo ponto o é), entendo que estava 
nas faculdades do governo firmar a intelligencia re- 
gulamentar da lei sem ser necessário um acto do- 
corpo legislativo, porque não se tracta aqui de uma 
interpretação authenlica, tracta-se de fixar o juizo 
regulamentar ou a intelligencia que a lei deve ter na 
hypothese de que se tracta. Em virtude do art. 102 
da constituição, segundo a praxe até hoje seguida 
constantemente pelo poder executivo, este podia de- 
clarar que este estudante não estava na regra geral 
da lei, porque seus exames foram feitos em uma 
época dada. , , , . 

Era desnecessário, portanto, todo este trabalho , 
esta votação da camara dosSrs. deputados, esta dis- 
cussão do senado; e uma consideração que em meu 

conceito é muite mais ponderosa do que geralmente 
se tem pensado —■ o ferir a lei, o estarmos todos os 
dias a estabelecer excepções nas disposições legaes. 

Eis-aqui o que entendo relativamente á questão • 
e por isso julgo conveniente, a dever ser emendada 
a proposição da camara dos Srs. deputados, como 
pretende o parecer da commissão, a dar-se uma 
demora que talvez seja prejudicial ao peticionario, 
então faça-se uma emenda cabal, estabeleça-se a re- 
gra geral, ou declare-se que não ó uma excepção, 
mas sim a própria intelligencia da lei, visto que o 
peticionario está inteiramente fora do alcance da lei 
vigente. 

Parecia ao senado que agora devia eu offerecer 
uma emenda no sentido que tenho íallado; mas 
veja V. Ex. que offereci dois modos de entender a 
lei, isto é, de formular o projecto: ou consideral-o 
como excepção, e então deve estabelecer-se a regra 
geral e acabar com a excepção; ou deve-se tomar 
em consideração a circumstancia especial em que 
se acha o peticionario, c neste caso declare-se que 
a intelligencia da lei não o comprehende. 

Sendo dois os alvitres que offereço á consideração 
do senado, não me acho inteiramente habilitado para 
poder estabelecer ambos. Julgo mais conforme que o 
nobre senador pelo Espirito Santo, que foi mesmo 
quem trouxe á consideração do senado a circumstan- 
cia especial em que se acha o pelicionarío, deve 
oílerecer a emenda. Ou então o relator da commis- 
são, tomando em consideração o que acabo de dizer, 
si julgar procedente, tenha a bondade de offerecer a 
emenda, visto estar mais ao facto do objecto que a 
commissão examinou. Ou então que o nobre mioistro 
do império suggira o expediente que julgar mais con- 
forme, porque na realidade ferir a lei por esta fóima, 
e estar a feril-a todos os dias, não é conveniente; me- 
lhor é dar-lhe uma iníelligencia que, si não ó muito 
plausível, não é também uma excepção; porque 
desta forma fochamos a porta a todos quantos 
peticionariôs sa julgarem nas circumstancias da- 
quelle que faz objecto da resolução para não vi- 
rem aqui, até que o governo julgue em sua sabe- 
doria que deve submetter ao corpo legislativo os 
estatutos da escola de medicina, afim de que se- 
jam approrados, modificados ou. rejeitados, satisfa- 
zendo-se assim a exigência do nobre senador pela 
província do Espirito Santo, director da escola de 
medicina da côrte, exigência com a qual me conformo 
inteira e absolutamente. 

O Sn. Jobim : — Peço a palavra. 
O Sr. Presidente ; — Esta discussão fica adiada 

para se passar á segunda parte da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA JUDICIARIA. 

Continua a discussão, adiada na sessão anterior, do 
art. I.0 da proposição da camara dos deputados sobre 
a administração da justiça, cora a emenda do Sr. Vas- 
concellos, apoiada em 13 de julho proximo passado. 

O Sr. Vasconceclos {ministro da justiça]: — Sr. 
presidente, o cumprimento de meu dever, a que me 
não era licito faltar, obrigou-me a sahir da casa an- 
tes determinar-se a sessão de sabbado, e vi-me por 
isso privado da satisfação de ouvir todo o dis- 
curso proferido pelo honrado senador pelo Rio de 
Janeiro, Esperara eu porém que a circumstancia d» 
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minha ausência não influiria para que deixasse de 
ser cabalmínte informado ds quanto nessa sessão se 
passou, porque V. Ex. sabe que os jornaesdamanhan 
costumam publicar osextractos das discussões, eem 
geralcom tal fidelidade que era possível poderem sup- 
prir essa falta. Infelizmente, porém, hontem esses 
jornaes não extractaram o discurso do honrado mem- 
bro sinão muito superflcialmento. Tendo pois de 
responder-lhe hoje, vou, quanto a primeira parte 
do discurso de S. Ex., soccorrer-rao á minha me- 

e quanto á segunda servir-me de algumas II  „ Anm n ri o í cí Zl Q lOOriO, O E[UttüWU U.     kj 
informações que procurei colher, e mesmo da idea 
geral que dessa parte do discurso do nobre senador 
derão o Jornal do Commercio e o Correio Mercantil. 

Sr. presidouto, ou não estou habituado a contra- 
liar o nobre senador pelo Rio de Janeiro; tíví largos 
annos como S. Ex. em communhão de ideas e de 
princípios, reconheço sua intelligencia e suas luzes 
Mas, combatido por S. Ex., não me resta outro re- 
curso sinão o de contradizer algumas de suas proposi- 
ções, com as qaaesnão estou de accôrdo, respeitando 
sempre os laços da amizade que nos uniu. 

O nobre senador começou por fazer a historia do 
que se passou entre nós a respeito do projecto que se 
discute, o S. Ex., bem que não concluísse, julgou que 
de minhas palavras se poderia deduzir que eu accu- 
sára de menos leal a secção de justiça do conce- 
lho de estado. Eu disse em aparte a S. Ex. que em 
nenhum dos meus discursos, nem mesmo na minha 
intenção estivera jamais o proposxto de fazer uma tao 
grave e tão severa arguiçào aos membros que com- 
põem a secção de justiça. 

Eu não podia ter esse procedimento, Sr. presi- 
dente, porque, além da moderação que guardo 
ordinariamente nos debates, se dá a circumstancia do 
haver eu mantido com esses honrados membros 
relações de tanta intimidade, que não era acredi- 
tável que eu .viesse fazer na tribuna, na quali- 
dade de simples senador do império, uma injustiça, 
uma tão alta oílonsa a seu caracter. 

Si S. Ex. presumo que alguém pôde tirar do mi- 
nhas palavras qualquer conclusão menos airosa ao 
caracter de tão disiinctos cavalheiros, também al- 
guém poderá inferir das palavras de S. Ex. que o 
ministro da justiça jactava-se particularmente do 
ter o apoio da secção do concelho do estado dos ne- 
gócios da justiça, ao mesmo tempo que essa secção 
nem tinha sido ouvida, nem era favorável ao pro- 
jecto do ministro da justiça. 

Eu não disse jamais, nem particular, nem publi 
camenle, que tinha o voto da secção do justiça do 
concelho do estado favorável ao meu trabalho; a 
proposição que estabeleci ó outra : Não fui preci 
pitado, disse, apresentando este projecto ; e os dis 
cursos dos dous honrados membros da secção de jus- 
tiça provam evidentemente a verdade de similhan- 
te proposição. E' a esto resultado que eu quiz che- 
gar unicimente quando, tendo a honra de respon- 
der ao distineto senador por minha província, o Sr. 
visconde de Abaeté, observei ; 

« Não posso arrepender-me de ter apresentado este 
projecto, porque o redigi depois de ler ouvido sobre 
elle jurisconsultos conspicuos, pessoas muito compe- 
tentes, para darem um voto em tão grave questão »; 
e referi-me então aos senhores.da secção de justiça. 

Sr. presidente, quando se trãcta de* assumptos da 
natureza e da importância deste de que agora nos 
occupamo?, corra \k Ex. cs olhos por todos os ban- 
cos desta casa; congregue e consulto os juriscon- 

/ 
sultos sobre qualquer ponto, e os achará profunda- 
mente divergentes em muitos princípios quo parcco 
não poderem admittir a menor contestação. 

Si esta proposição carecesse do sor domonstri-da, 
eu não recorreria a outras consiJeraçõ"spara o fazer; 
bastava que pedisse a atlenção da Y. Ex. para a 
dissidência em que se acha o nobre senador por Mi- 
nas, que combatteu o projecto, com dous nobres mem- 
bros da secção dc. justiça do concelho de estado ; 
bastava que observasse que esse nobre senador, em 
um outro tempo, julgou que não devia fazer uso da 
faculdade que tinha de apresentar emendas ao pro- 
jecto, hoje lei .de 3 do dezembro, por isso que era 
viciosa, inconstituciGnal, a base dessa lei, o porcon- 
seqúencia não podia receber emenda que a melho- 
rasse. 

O Sn. Silveira da Moita:—Qusm disse isso? 
O Sn. Ministro da Justiça O Sr. Visconde do 

Abaeté ; e eu trago aqui esse seu discurso. 
O Sr. Visconde de Abaeté :—Faça favor do o lôr. 
O Sr. Ministro da Justiça:—Foi proferido na 

camara dos Srs. deputados, 
O Sr. Visconde de Abaeté .—Como ministro ? 
O Sr. Ministro da Justiça :—Não, senhor. 
0 Sr. Visconde de Abaeté:—Cuidei que era 

como ministro. 
O Sr. Ministro da Justiça ; — Quando se discu- 

tia a proposta do ministro da justiça de enião, pro- 
posta hoje convertida na lei de 3 do dezembro, que 
linha sido contestadavivamente por grando parte d s 
membros da opposição da camara, S. Ex. concluiu 
assim um brilhante o importantíssimo discurso, em 
quo, a par de muitas proposições quo não adopto, se 
manifestava o grande talento oratorio de S. Ex. : 

« Ainda que eu tivesse a faculdade do ofTc- 
recer emendas ao projecto, e esperança do vel-as 
apoiadas, não as mandada á mesa, porque eu repro- 
vo o projecto por julgar viciosas e inconstitucionaes 
as bazes era que elle se funda. Estou convencido de 
que nenhuma emenda seria capaz de melhoral-o. >> 

Ora, já vè V. Ex. quo o nobre senador polo Rio 
do Janeiro, membro da secção do justiça do conce- 
lho do Estado, acha-so em divergência completa 
com o nobre senador por Minas, porque defendeu 
com egual talento as disposições da lei de 3 do de- 
zembro de 1841, e ainda agora o faz, contrariando 
assim o nobre senador por Minas. 

O nobre senador pelo Rio do Janeiro, quo fallou 
em ultimo logar, está em opposição com o nobro 
senador pela província da Bahia, quo tambom com- 
bate o meu projecto. 

Vô, pois, V. Ex. que, divergindo tão distinetos, 
tão notáveis jurisconsultos, não é de modo algum 
estranhavel que o actual ministro da justiça procu- 
rasse o auxilio dc todas as intelligencias para con- 
correr com ellas no estudo e meditação de um cs- 
sumpto que é dos mais importantes de que se possa 
occupar a assembléa geral legislativa. 

Foi neste pensamento, Sr. presidente, quo eu 
varias vezes disse ao honrado senador pela província 
do Rio de Janeiro, a quem agora tenho a honra 
de responder, que desejava consultar todos os do- 
cumentos existentes nos archivos das camaras para 

[encarregar alguém do rever todo esse tiebalho, 
para dahi aproveitar^se o quo do melhor houvesse 

1 sido olicrccido em épocas diversas, por dtílorenles 
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ttimstro?, por diíTeren!es membrcsilas camoras, co- 
mo emendas á lei do 3 de de?embro. boi por isso 
ainda que mini algumas vezes a secção de jusliga. 

Quanio a's conferências que tivemos na secretaria 
da justiça, é certo que na primeira reunião não com- 
pareceu, como disse, o n bre senador pelo Rio de 
Janeiro, o Sr. visconde de Uruguay, que teve a bon- 
dado de prevenir-me do motivo por que não concorria 
a meu convite, 

Na ausência do nobre visconde, Sr. presidente, 
versou essa primeira conferência cobre o projecto de 
185i; eu o levei e apresentei aos dois honrados 
membros da secção do justiça, o nada era mais na- 
tural do que esto procedimento. Pendia da decisão 
do senado um projecto que tinha sido approvado 
pela camara dos Sis. deputados; este pn jccto con- 
tinha disposições com algumas das quaes eu ia de 
accôrdo; tractou-se portanto de investigar qual o 
gráo do apoio que esse projectj poderia esperar do 
senado, para dahi partir-se e estabelecer a discussão, 
começando por este ponto, que reputava principal. 

_ Creio que posso asseverar, sem poder ser contra- 
riado, que os nobres membros da secção de justiça 
do concelho de estado não foram favoráveis nessa 
conferência ás disposições do projecto de 185i. Eu 
também não o fui, e declarei a SS. Exs. o motivo 
por que essirn pensava; observei no entretauto que 
desso projecto ma parecia poderem-se aproveitar 
algumas disposições de leconbecida utilidade, jus- 
tiça que, cumpie confessar, foi feita também por 
esses honrados senhores. 

^ Ponderou era seguida o Sr. conselheiro de estado 
Euzebio de Queiroz os inconvenientes da accumu- 
latem-se na reforma muitos artigos. Eu respondi a 
S. Ex. que eslava do accôrdo com o seu pensa- 
mento, mas não tanto quanto S. Ex. pretendia; e 
na ultima reunião "que tivemos na secretaria da 
justiça expliquei com mais largueza, mais ampla- 
mente, ao Sr. Euzebio de Queiroz esse meu pen- 
samento, indicando os pontos que eu julgava de- 
verem ser incluídos na pretendida reforma. 

Observei na conferência o que já por vezes lenho 
repetido no senado, que as grandes rcb rmas, essas 
reformas radicaes.não se devem emprehender, por- 
que trazem muitas perigos, e ordinariimente es- 
tacam ; mas declarei também em uma dessas reu- 
niões que não adheiia completameuta á opinião 
de só apresentar somente um ou dois artigos no 
projecto que houvesse de ser discutido nas ca- 
ma ias. 

Lembro-me até que nesta cccasião observei que, 
por mui simples que fòsse o anigo que nós trouxes- 
sem s á discussão, tractando se de essumpto d^sta 
impoitancia, olle excitaria um debate geial s bre 
l da a administração da justiça, e que V. Ex. não 
poderia conter cs oradoies que se piopuzess ra dN- 
conor sobre a matéria; e que assim uma larga dis- 
cussão se estabelocéiia, resultando depois de muita 
perda do tempo a apyrovaçâo de uma ou outra idéa 
singular o do pouca significação. A esta obseivação 
que fiz na ultima reunião da secção de justiça, me, 
parece que não se oppoz duvida slgume. 

O Sr. Euzebio de Queiroz: — Nunca concordei 
com isso. 

O Sr. Mimstro da Justiça; — Não digo que V. Ex. 
concoidasso. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Impugnei csst 
idóa. 

O Sr. Ministro da Justiça ; — V. Ex. a tinha im- 
pugnado no sru parecer, eu doi essas razões, o 
V. Ex. nada mais disse. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Disse alguma cousa. 
O Sr. Ministro da Justiça ; —Então passou-se a 

tomar em consideração os três differentes votus es- 
Criptos que tinham sido dados pelos membros da 
secção sobre um prtjecloqueou tinha tido a honrada 
lemotter particulsiraenle aos nobres senadores. Ora, 
quando eu mandei esse projecto, segundo V. Ex. 
ouviu da leitura da carta que dirigi ao nobte senador, 
e que aqui foi lida, eu dizia que o havia de enviar 
depois á secção; mas antes entendi que era conve- 
niente conferir ainda com SS. EEx., pedi o favor do 
seu compare imento na secretaria da justiça. Ahi, 
depois de dado ao nobro senador o Sr. Euzebio de 
Queiroz esse motivo, pelo qual me parecia que se 
devia traciar conjunctamente cem o artigo que es- 
tabelece providencias sobre a nomeação dos chefes 
de policia, outras disposições também tendentes a 
melhorar, no meu conceito, a lei de 3 de dezembro, 
chamei a attenção dos honrados membros para as 
duvidas oppostas por S. Ex.,porquo considerava, 
br. presidente, que dos tres membros que compõem 
a secção, era S. Ex. o menos aífeiçoado ao meu 
projecto. / 

Um dos honrados membros adhetiu completa- 
mente a elle; outro henrado membro da secção de 
justiça approvava alguns importantes artigos de 
piojecto e rejeitava outros; era, pois, S. Ex. o Sr. 
Euzebio de Qu iioz a quem eu contava nesta occa- 
sião como o menos benigno ao projecto, por isso quo 
era S. Ex. quem havia feito observações sobre a se- 
paração da justiça, sobre a formação da culpa; con- 
siderações quo me pareciam muito importantes, e 
sobre as quaes entendi quo cumpria ouvir cs dois 
outros membros da secção. 

Esta circumstancia, Sr. presidente, servirá de ex- 
plicação domolivo porqu», tendo foliado no senado 
acerca da reforma judiciaria, não me referi jamais ao 
Sr. Euzebio de Queiroz; ora, S. Ex., justo como o 
conheci sempre, ó impcssivel que não acredite quo 
eu não proferia o seu nome sinão pela circumstan- 
cia do haver-se S. Ex. mostrado pouco propicio ao 
meu projecto; e, portanto, não podia eu invocar o 
seu apoio, mas sim o de um outro nobre conselheiro, 
porque tinha na opinião do Sr. visconde do Uruguay 
a adhesào prin ipal, e por isso declinei seu nome. 

Sr. presidente, eu refiro estas circumstancias 
para chegar a uma conclusão. Eu já expuz a V. Ex. 
que, acc-.itando loias as emendas do Sr. visconde 
do Uruguay, adheri a slgum-s do Sr. visconde de 
Jequitinhonha, e também tomei em consideração as 
pr.iripaes duvidas oppostas pe'o honrado senador 
pelo Rio de Janeiro, e elaborei o projecto. Ora, per- 
gunto a V. Ex., si poderia haver tactica de querer eu 
consultar o amigo para sondar-lho o voto e depois 
obrigar o conselheiro de estado ? Esta, não direi 
insinuação, mas esta parto do discuiso do honrado 
senador doestou me por coito, pois o honrado sena- 
dor sabe perfeitamente que eu não era" capaz dessa 
íaclica. 

O Sr, Euzebio de Queiroz: — Não mo entcideir 
não foi Uto o que eu disse. Si V. Ex., permilte eu me 
explico. . 

O Sn, Presidente: —Pode explicar-S0,V 

O Sr. Euzebio de Queiroz:—0 que eu julguei como 
9 
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taclica do nobre miaisito foi isto; si as opiniõ-s dos 
membros do concelho de eshdo fossem favoráveis, 
S. Ei. ouvia a secção ofíioiahnsnte e apresentaiia 
na casa a consulia; mas, como S. Ex. viu que essas 
opiniões não erão favoráveis, por isso não ouviu a 
secção.Eu não disse queom breminist ocompromet 
tôra a opinião do ami^o como cunselheiro de estado. 

O Sr. Mixistro da Justiça ; — Agradeço, a expli- 
cação do S. Ex.; proseguírei pois nas observações 
que ia fazendo. 

S. Ex. me perraiUirá que eu diga que, si reunisse 
esses papeis e os mandasse á secção d» concelho de 
estado, qual seria o resultado? O resultado Sf-ria um 
voto do Sr. Euzebio absolutamente contrario ás ba- 
zes cardeaes do projecto; um voto completamente 
favorável do Sr. visconde de Uruguay. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Já explicou que não 
é favorável. 

O Sr. Silveira da Motta; — Completamente não. 
O Sr. Mixi-tro da Justiça: — Perdôe-me; um 

voto cumpletaimnte favorável do Sr. visconde de 
Uruguay, porque, como o senado já está informado, 
eu emendei o projecto no sentido de todas as indica- 
ções feitas por S. Ex.; eu pois contava com um voto 
c mpletaments favorável doSr.viscondCjdeUruguey, 
e com um voto favorável em pane do Sr. visconde de 
Jequitiuhoaha. Ora, o resultado seria um voto om 
separado, com o qual eu toriade conformar-me; eis 
aqui a conclusão a que eu queria chegar; quiz provar 
ao senado que, si eu tivesse mandado esses papeis á 
secção do concelho de estado, o resultado seria esse. 

O Sr. Silveira da Motta : — A conjectura de V. 
Ex. não é exacta. 

O Sr. Ministro da Justiça ; — Estoa expondo co- 
mo eu encarava e encaro «.mdahoje a questão. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Não é só expôr. 
O Sr. Ministro da Justiça: — Necso caso pergun- 

to a V. Ex.: o que podia f-zer o ministro? Confor- 
mar-se com o voto do Sr. Euzebio de Queiroz abso- 
lutamenta contrario? ir com o voto do Sr. v sconde 
de Jequitinhonha que apoiava era parte e njeítava 
em outra o projecm? Não. Deveria adop ar o voto 
favorável, o voto d queira cujas emendas tinham si- 
do accciUs por elle. I-t) parece não admittir re- 
plica. 

Mas, Sr. presidente, contesta se o favor deste 
voto. Eu já disso a V. Ex. que é um dever atduo o 
que linha de piem her; mas, assim como o nobre 
senador deseja que o Imperador, o senado e o paiz 
avaliem os fu t s, eu também íonho a mcsiia pie- 
tenção, e estou no meu diieito explicando e^ses factos 
com toda a lidelidade taes quaes se passaram. 

Senhores, na mimeira conferência quenóscelebrá 
mos na secretaria da justiça, conferência a que presi- 
diu, assim como a todas squos Iheseguiram.a rnaior 
íraterni lado,, a maior concórdia, a uibanidado pro- 
piia dos cavelhoiros que compoem a secção dejus- 
tiça di concelho de estalo, trartou-se, entre ou- 
tros, do varies poiit< s, o começámos pelo jury. Á) 
Sr. Euzebio de Queiroz disse, pouco mais ou menos, 
o quoS. Ex. rofeiiuna sessão de s.ibbado; S. Ex. 
observou que o que ameaçava o jmy era a não reu- 
nião; que S Ex. ora obsoiutimoute favorável á ins- 
Utuiçao do jury, que acrod.tava quo nós deviatíiOS 
u.au ôi-a com toda a sinceridadé; mas que ora pre- 
ciso preferir as medidas que cio embaraçassem a 

execução do principio da constituirão que manda que- 

a justiça seja administrada por juizes e por jurados. 
Tractámos de discutir quaes seriam os meios de 

podermos chegar a esse resultado, e ouvimos in- 
dicar alguns por S. Ex. e pelo Sr. viscond'-! de Je- 
quitinhouln; tenho esc iptos os artigos que então 
se lançaram nessa conferência, o te reduziam ao 
seguinte: o Sr. conselheiro de estado visconde, de 
Jequitinhonha d zia « Devemos estabelecer penas o 
prêmios para obrigar o comparecimento dos ju- 
rados » , e nesta opinião S. Ex. era acompanhado 
pelo Sr. Euzebio do Queiroz. 

Assim se assentou em discutir e meditar nos 
seguintes pontos : conceder esempções deserviços da 
guarda nacional aos jurados que servir m por um 
numero definido do sessôrs sem terem sido multa- 
dos; não se conceder officio tu emprego algum 
publico ao cidadã >que não mostrasse que dentro do 
espaço de tan as scssõrs cumpriu o dever de juiado 
sem ser multado. A respeito das penas opinou-se 
que o jurado que faltasse ás sessões por um tempo 
determinado, mais ou menos fixo, seria privado do 
direito de ser eleitor... 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Nada se estabele- 
ceu, eram lembranças. 

O Sr. Ministro da Justiça : —Sim, eram pontos 
a discutir, eram opiniões. Ao depois o Sr. Euzebio 
do Queiroz accrescenlou que seria conveniente quo 
os jurados multados por não comparecer em uma 
sessão se houvessem ipso ficto por notificados para 
a seguinln, independeme de novo sorteio. S. Ex. 
entendia que estas providencias concorreriam para 
facilitar a reunião do jury. Fallou-se também das at- 
tribuições dos juizes municipaes e de direito, mas 
ahio negocio não pastou de mera conversa. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Conversa muito 
vaga. 

O Sr, Ministro da Justiça: — Exactamento, não 
comesto. Tal é a consideração que tributo a V. Ex., 
que desde que V. Ex. declarar quo se acha esque- 
cido desta ou daquella ci.cumstancia.cu desistini... 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Desdo que reco- 
nheça que não . houve do-lealdado... 

O Sr. Ministro da Justiça: — Já o disso, e me 
expliquei a esto respeito. Na segunda reumao com- 
parecei am todos rs ires homados membros da sec- 
ção do justiça do concelho de esta'o, o versou 
ou ra vez a nossa conferência sobre aquelles pontos 
do que já tiuhamos iractado na sessão antecedente. 

O Sr. visconde do Uruguay oITereceü algumas 
duvidas sobre as questões que se tinham examinado 
na couforencia anterior; e lembro-me de que S. Ex. 
disso que a respeito da imposição das multas aos ju- 
rados e devo em cotistdorar-so elles ipso faeto notifi- 
cados para a sessão seguimo, achava-so embaraço em 
conformar-se, assim como tinha escrupuli s em de- 
terminar-se a da penalidade, que tendia a privar do 
direit s políticos o juiz do fucto, e redigiu um ar- 
tigo p rr sua letra, consignando a raerma idéa quo 
S Ex. depois reproduziu no senado, isto ó, que 
cumpria reuuir ao termo a freguezia mais próxima, 
embora de termo diverso, para se formar o coucelho 
de jurados. 

O Sr. Euzebio de Queiroz: — Isso foi depois da 
outras considorações com que elle impugnava a re- 
forma em gorai. 
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_t) Sn. Ministro da Justiça : — Não so tractnu si- 
não dessas pon os, e posloriormente o Sr. visconle 
de Uruguay reconheceu que se podia ir por diante na 
reforma da lei de 3 do dezembro. 

O.Sr, Euzbbio de Queiroz; Mss ella impug- 
nara a reforma em geral. 

O Sr. Ministro da Justiça : — O Sr. Euzebio de 
Queiroz impugnou essa opinião do Sr. visconde de 
Uruguay, invocando em auxil o seu o acto addicio- 
nal; mostrou que essa opinião não podia proceder, 
porque encontrava-se com o preceito do acto addi- 
cídnal, que incumbe ás asserab'éas provindaes a di- 
visão judiciaria das provincies. O Sr. visconde de 
Uruguay reconheceu esse inconveniente, e passámos 
depois a occupar-nos de outros pontos. 

O Sn. Euzebio de Queiroz Não havia discussão. 
O Sr. Misistíio da Justiça : — Era uma simples 

conversa ou discussão como são as de confecencia. 
O culpado desta longa exposição que temos feito 
Sobre as reuniões da secretaria da jusiiça foi o 
nobre sonador pela província de Minas; es.-o nobre 
senador exclamou; Máo oleiro, o que fizestes? uma 
panella em vez de um vaso. Vós estais atrazadissimo 
nesta industria, em má hora emprehendestes o 
vosso trabalho. » Ora, bem vê V. Ex. que era pre- 
ciso que eu entrasse era todos estes detalhes, para 
mostrar ao nobre senador que, si soa máo oleiro, e 
convenho que não sei fazer panellas — tenho pelo 
menos provado que não fui precipitado apresentando 
esse projecto. 

Depois dessa conferência e de mais outra, o no- 
bre senador pelo Ilio de Janeiro, que me honra 
com a sua amizade, encontrou se comigo, e, como 
era natur.d, veiu este assumpto á conversa ; então, 
fazendo S. Ex. a honra de declarar-me que sahia 
para fóra da cidade, eu lhe disse: « Anda atrazado 
aquelle nosso trabalho! » S. Ex. me respondeu que 
seria conveniente que eu examinasse o que era 
possível fazer, méditasse esse trabalho o depois o 
r 'meltesse aos Srs. da secção do concelho distado, 
porque assim iria o serviço m.is regularmente di- 
rigido. 

S. Ex. demoron se algum tempo fóra da cidade. 
V. Ex., Sr. presidente, sabe qual é o peso de uma 
pasta, e principalmente da pasta da repartição dos 
negocios da justiça; os trabalhos se accumulam por 
tal modo, ó t into o peso da responsabilidade do 
serviço, que, muito superior ás minhas forças, ha 
de ser diíficilmente supportado por um indivíduo 
ainda muito hábil. 

Oia, tanto quanto mo permitlirara os difierentes 
encargos da repartição, organisei o trabalho que 
apresentei ao senado, depois de ouvir sobre ello os 
illustres membros da secção de justiça, comosquaos 
já havia confeiido. 

Ou fôsse conversa ou conferência, ou fosse voto 
singular do amigo ou parecer do conselheiro de es- 
tado, pergunto eu a V. Ex.; depois de sa discutirem 
muitos, para não dizer os mais importantes pontos 
da reforma judiciaria, po so ser taxado de piecipi- 
tado, vindo trazer esto traba ho á deliberação do se- 
nado?' 

Eis a proposição que eu queria provar, e creio 
que o demonst eícora o resumo que fiz do quinto se 
passou. Sei que na secção de justiça do concelho de 
estado têm assento j-uriseonsultcsdistinctos, e muito 
competentes, a quem, como já disse era outra ses- 
são, as matérias de direito são familiares; mas V. 

Ex. vê que quer da opposição feita pelos honrados 
senadores, quer da impugD;>ção do Sr. visconde de 
Uruguay, e finalmente pelo que acabo de dizerí 
tractou-se nestas conferências de todos os pontos da 
reforma, e parece que a consulta da secção de jus- 
tiça do codsh Iio de estado, não podia tra-zer mais 
luz-s do quo as resultantes das confen ncias. 

Eu reconheci no parecer do nobre senador pela 
provincia do Rio rieJ neiro alguma dureza que não 
me olTen tia por considerar como eíTeito da amizade 
que S. Ex. me tributava; ainda na sessão de sabba- 
do me paieceu quo S- Ex. me tractou do mesmo 
modo; mas eu continuo a acreditar que tenho ro 
Sr.Euzebi) de Queiroz o mesmo amigo de tantos 
annos ; a essa dureza que me pareceu enxergar na 
primeira parte do seu discurso, eu não oppuz sinso 
a rainha habitual brandura. 

O Sn. Euzebio de Queiroz ; — V. Ex. conte em 
que consisiiu e-sa dureza; eu não tive a menor in- 
tenção de oíTend l-o. 

O Sn. Ministro da Justiça ; — O nobre senador 
até pareceu negar-me a capacidade de organisar o 
projeclo em discussão I 

O Sn. Euzebio de Queiroz : — Protesto contra; 
invoco o testimunho de todos os que me ouviram. 

- O Srs. Miranda, Silveira da Motta e Visconde 
de Abaeté ; — Apoiado. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Passarei á segunda 
parte do discurso do nobre senador. Para responder 
á primeira parle, eu disse a S. Ex. que me valeria da 
fraqueza' da minha memória, e para a segunda, de 
algumas insltucçôes ministradis por amigos. 

Ouvi que o nobre senador não impugnava com- 
pletamente o artigo era discussão. 

O Sr. Euzebio de Queiroz; — Depibs de outras 
medidas. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Julga, porém, que 
são precisas algumas outras medidas para melhorar 
a disposição deste artig", porque S. Ex. entendo que 
eu não chego ao meu fim, (de remover a difflcul- 
dade da reunião dos jurados) exigindo o duplo da 
ronda e o augmeruo do numero dos jurados. S. Ex. 
crê que uma das disposições que deve ser inserida 
em nosso codigo é aquella que se refere á diminuição 
do numero dos jurados que têm de julgar, e por 
conseguinte a diminuição do num ro dos jurados que 
devem compor o concelho.... 

O Sr. Euzebio de Queiroz: —Nos logafes do 
pouca população. 

O Sr. Ministro da. Justiça : —... nos logares 
pouco povoados. Esiá opimão, aüás muito razoavel, 
pôde eicontraralguns iuconvenientes na praciica, o 
eu peço licença ao nobre senador para fazer-lha al- 
guoias ponderações. 

A instituição do julgamento por jurados é muiio 
antiga, pois que remonta ao tempo dos Romanos ; 
ella suscitou mesmo algumas lucias e exaceibuu as 
rivalilaies e ciúmes entro os patrícios, cavalhei- 
ros e plebeos.e, si mo não falha a memória, a vena- 
lidadu dos patrícios, como juizes exclusivos, deu a 
Caio Graccho motivos e occasião que esperava de 
lhes arrancar o privilegio da judicatura, fazendo 
passar, por em.i lei, para a outra classe de cidadãos 
esta esp eie de julgamento por jurados. 

Entre os poros de n.rte que iuvadiram as Gallfas 
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eiislia egual inslitui^ão, a qual foi com algumas ou- 
tras absorvida pela feul lidado em proveito proprio. 

Na Inglalerra ({aço esta exposição, que talvez 
pareça fastidiosa, para provar minhi proposição), 
)ia Inglaterra, existindo já o julgamento por jura- 
dos no anno de HGi, fizeram-se varias r ,formas na 
jury enellas se estabeleceram três princípios car- 
deaes : julgamento por 12 juires ; t;da a liberdade 
nas recusaçõese o não me lembra bem, o outro 
principio..... ; mas, não vale a pena mencionar. 

Tenho procurado saber ã razão porque sa exige o 
numero de 12 jurados para compor o concelho de 
julgamento, e não tenho achado, na verdade, ne- 
nhuma razão satisfactoria, porque os cãminalistas 
dizem que é um uso muito antigo da que se não 
pode conhecer os motivos; mas observarei que nas 
legislações inglezas, anglo-americano o franceza 
está introduzido o consagrada oeslylo do julgamento 
por 12 juizes. Consultei lambem a legislação por- 
tuguezt e vi que ella põe uma limitação, que é a se- 
guinte : Quando a lista se compõe de' 200 jurados, o 
julgamento é feito por 12 juites, quanto a lista se 
compõe de menos de 200 jurados, o julgamento é 
feito por 9 juizes, o entio se limitam as recusaçôes 
na mesma proporção. 

Mas, tenho duvida em adoptar o principio da di- 
minuição do numero de jurados e do das recumções, 
porque o nobre senador sabe, como versado na lei- 
tura de tudo que a este respeito se tem escripto, 
outras são as garantias que se offerecem entre algu- 
mas nações; na Inglaterra ha tres recusaçôes, a da 
lista geral, a peremptória e a recusação motivada. 

Ora, o nobre senador timbera sabe que na Ingla- 
terra a lista é organisada com um escrúpulo e im- 
parcialidade admirave!; esta organisação está cer- 
cada de seguranças taes que parece que se não de- 
via jamais recusar um só juiz, porque se suppôe 
que a lista foi feita guardando-se os princípios do 
severa justiça ; mas, apezar disso, o réo tem direito 
de recusar toda alista de jurados antes da reunião 
do tribunal e de pedir um jury especial; rcjma 
ioda a lista deduzindo es o direito da pessoa que a 
organisou. 

O Sr. Eczebio de Queiroz : — Eu já t ve occasião 
de dizer que na Inglaterra a lista dos jurados ó or- 
ganisada pelo ChenlT. 

O Sa. Ministro da Justiça: — Eu não assisti ao 
final do discurso de V. Ex.'A qualidade do indivíduo 
que organisa a lista pôde ser raot vo para a recusar; 
assim, por exemplo, si ó um inimigo das pine, si ó 
interessado na decisão da causa, o accusado tem di- 
reito de recusar a lista inteira e de pedir um jmy es- 
pecial. Ha a recusação motivada, as suspsiijòes por 
parentesco, etc., etc! 

Ha ainda a recusação peremptória, que c o que 
nós temos, isto é, quando nada ha a allegar contra 
o juiz sinão esto senlimenlo vago de sympalhia ou 
de antipathia que se apodera, que nos assalta vendo 
qualquer indivíduo, sem que no entretanto poisa ser 
explicado. 

Ora, si nós applicarmos este princifio ao Drasil, 
veremos que ha de ser mal acceüa pela população a 
idéa da diminuição do numero dos jurados, poiquo 
essa idéa traz necessaiiamenle a diminuição do nu- 
mero dos juizes e porconscguinte do numero das le- 
casaçôDs.E esta ponderação tem toda a força, porque 
poder-se-ha ficar entendendo que não ha Ioda a 
smcendadc da parte do corpo legislativo, quando pro- 

cura como que.... não direi desvirtuar a institnção 
do jury, mas prmr o accusado das garantias, que 
únicas lhe oíTerece a actual legislação, que foi mes- 
quinha nesse ponto. A França, por exemplo, admiltiu 
também sómente a recusação peremptória; mas quan- 
tas accusações não tôm sufirido os redaclores do co- 
digo francez por não adoptarem o priacipio da le- „ 
gislação ingleza 7 

O motivo que se alloga e com que so d-sculpam 
os Franc^Z'>F, quando são arguidos por não terem 
copiado nesta parte a legislação ingleza, é que a re- 
cusação da lista geral, supponlo incapacidade no 
juiz, o exciue de uma conlEão essmcial para 
julgar. 

Mas a isto oppôese: o jurado ó juiz; um juiz póle 
ser recusado pelas parfes por incapacidade, etc., logo 
também pôde ser suspeito por essa causa; a pre- 
valecer a escusa dos Erancezes contra a accusação" 
de não haverem aooptado o principio da legislação 
ingleza, segue-se o-te inconveniente. 

Eis-aqui, Sr. presidente, ura dos motivos por qne 
tenho duvida de diminuir o numero dos jurados e 
o namoro das recusaçôes. 

Ccoio que na secçáo do concelho de estado lem- 
brei uma providencia, e foi a da fazer-se a dis- 
tineção do crimes afiançaveis e de inafiançáveis, e 
adoptar o julgamento por 12 juizes para os pri- 
meiros como os mais graves; e, quando o jury ti- 
vesse de conhecer dos segundos, as recusaçôes se 
reduzissem a 6 ou 9 juizes, e porconsequencia se 
diminuísse o concelho para taes casos. Mas alii sa 
me fizeram taes ponderações que ent ndi dever 
desistir deste proposito; e entretanto me parece 
que essa modificação foi admittida na legislação 
anglo-americana. 

Não me tenho referido a ura artigo do projcclo, 
porque na verdade, fallando com toda a franqueza ao 
nobre senador, achei inconveniente a discussão por 
paiagrapho=, porque assim ficamos inhabilitados 
muitas vezes de tractar as questões com mais lar- 
gueza; eu não quero recordar atrazados que possam 
ser desagradáveis. 

Estabeleço no projecto uma providencia que julgo 
boa, e vera a ser o juiz do direito dispensar os ju- 
rados antes da rojniáo do jury. 

O Sa. Euzebio de Queiroz: — Nesse ponto tom 
toda a razão. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Esta disposição pô- 
de não sei vir aqui para o llio de Janeiro. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — Serve mesmo para 
aqui. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Não posso fallar 
com conhecimento practico" daqui, mas na minha 
província, onde servi o cargo de juiz de direito em 
tres comarcas importantes, observei o seguinte: O 
jury nos termos quo não são do Rio de Janeiro o em 
oulroa cxceptuados, reune-se somente duas vezes no 
anno. Ordinariamente os juizes de direito procurara 
convocrr os jurados para o tempo mais commodo ; 
ha pmém uma grande parte de jurados que são ne- 
gociantes, c que têm de vir á eflrte, o outros quo são 
dislrahidos paralogares remotos da comarca c pro- 
víncia para tractarcm dos diíTerentes misteres de 
que se occupara, de sorte que no dia marcado rcu- 
nem-se vinte a vinte o tantos jurados o appare- 
cera outros tintos offlcdos de delegados, subdele- 
gadose juizes raunicipaes,communicando que taes o 
taes jurados não foram notificados; tem o tribunal 
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do jury portanto de esperar que se faça novo sor- 
teio e que sejam notificados esses juizes para substi- 
tuirem os que faltam. Vê, pois, V. Ex. que uma 
providencia que auctorise o juiz de direito a dispen- 
sar o jurado antes da reunião ha do impedir que este 
inconveniente se reproduza. 

Segundo sou informado, o nobre setador, quando 
se refeTuá f;ci idade da reunião do jury, disse que 
o jurado dispensado em uma sessão devia-se conside- 
rar ipso fado notificado para comparecer na sessão 
seguinte; e que era conveniente tornar efflcaz a co- 
brança das multas. Esta opinião, como eu disse ha 
pouco, já S. Ex. mo linha feito a honra de manifestar 
na secção de justiça do concelho de estado. Mas a 
duvida que tenho é que sendo dispensado, por exem- 
plo, vinte jurados ou mais, e devendo considerar-se 
elles já notificados para outra sessão, póde-se oppôr 
que o jury tem de se compor de juizes certos; creio 
que fui isto mesmo que eu disse ao nobre senador 
era uma das conferências. 

(O Sr. Euzchio de Queiroz dá um aparte.) 
Haviam-me informado que o n bre senador estava 

mesmo disposto a oíTerecer emendas ao projecto, 
resolução que applaudi muito.... 

O Sn. Euzebio de Queiroz ; — Foi engano. 
O Sr. Ministro da Jusíica : —.... porque de certo 

muito concorreria para a regularidade de nossos de- 
bates qualquer emenda que S. Ex. quizesse offerecer 
Mas faço estas observações unicamente para provar 
os embaraços que tive era adoptar este pare ter. 

A respeito da liberdade de imprensa, S. Ex. disse 
que se referia ao que expoz nas reuniões. Ahi S. Ex. 
dizia que era principio seu que se deviam tolerar os 
abusos da liberdade da imprensa a ponto tal que a 
própria licença fôsse preferível a qualquer medida 
restrictiva, 

O Sr. Euzebio de Queiroz Ao que possa pôr 
em perigo a liberdade da imprensa. 

O Sn. Ministro da Justiça;—A esso respeito, 
como era natural, os nobres conselheiros de estado, 
que^se achavam presentes, também expenderam a 
sua opinião." O Sr. visconde de Uruguay declarou 
que nessa parle adheria ! o meu projecto; mas o Sr. 
visconde de Jequ tinhouha, que, no seu parecer ti- 
nha tido favorável a essa parte do projecto, obser- 
vou que o artigo que tracta de_ injurias pessoaes, 
como entendia o ministro da justiça, não lhe pa- 
recia conveniente. 

O Sr. visconde do Uruguay julgou que eu queria 
tornar responsável o auctor do artigo e não o ciictor; 
que estabelecia a responsabilidade do edictor, mas 
que, si elle apresentasse o responsável, ficaria esem- 
pto da pena; mas eu disse que não era assim, e 
então o Sr. visconde de Uruguay declarou que 
tinha duvida em sustentar o artigo. 

Eis o que so passou. 
A respeito da imprensa lemes o art. 179, §4.° 

da constituição, que diz; «Todos podem communi- 
car os seus pensamentos por escripto, desde que 
respondam pelos abusos. » Ora, o que eu me to 
uho proposto a demonstrar nesta casa é que, 
quando se publicam injurias pessoaes, ha ircespon 
sabilidade de imprensa. 

Si levarmos a nossa condescendência ao pouto de 
preferir a licença, a bem da liberdade, de exprimir o 
pensamento, devemos começar então por propôr nas 
camaras a revogação de todas as leis que estabelecem 

penalidade para os abusos da liberdade de imprensa ; 
isto élogito; é melhor corrigir-se a imprensa pela 
imprensa, abandonal-a e deixar que os sms pror 
prios abusos a desacreditem. 

Tendo eu o nobre empenho do manter a liberda- 
de da imaiensa, em sua pureza, não consentindo 
que a publicação de injurias pessoaes continue com 
o escândalo que todos nós lamentímos, não posso pre- 
tender sinão regenerar a imprensa; _e nâo se podo 
de maneira nenhuma imputar-me a intenção deli- 
mitar o exercício desse direito. 

O Sr, Euzebio de Queiroz :—Ninguém attribuiu- 
lhe essa intenção. 

O Sr. Ministro da Justiça :—Estou fallando eçn 
geral, mas observarei que na casa já se fallou em 
mesa censoria  

O Sr. Visconde de Abaeté :—Y. Ex. estabeleceu 
censura. 

O Sr. Ministro da Justiça:—Ora, eis-ahi uma 
opinião muito icsp-ilavel imputando-me similhanlo 
intento; aonde está a censura? Não sei. 

Senhores, eu tenho dito mais de uma vez que a 
imprensa diaria do Rio de Janeiro hz honra á im- 
prensa do qualquer paiz civihsado, isto é incontes- 
tável; pessoas habilitadas dirigem jornaes, escre- 
vem com ta^nto, discutem matérias importantes, 
etc.;, mas eccrescenlei e disse que apúz artigos im- 
portantíssimos ahi vem a raaldicla injuria pessoal. 

Não é a injuria pessoal, digo eu, ao empregada 
publico; ó a injuria ao homem mais iucífonsivo da 
sociedade, ao pai de família honesto que vê exposta 
a honra de sua família; e, será querer pôr peias 
á liberdade da imprensa o impedir não que essas 
injurias se publiquem, mas que haja por ellas um 
homem responsável? 

O Sr. Silveira da Motta : — Isso existe actual- 
mente. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Actualmente não 
existe. Quando se publica a' injuria, o algoz escar- 
nece da victima, porque apresenta um miserável, 
que é ura homem de palha, como responsável.... 

O Su. Visconde de Abaeté :—Manda assignar pelo 
horaom do palha. 

O Sr. Ministro da JujTiça:— .... e o verdadeiro 
responsável zomba da honra das famílias sem ne- 
nhum cortcclivo, sem que a sociedade se lembre de 
evitar que essa immoralidade continue. 

Ora, será desarrazoado estabelecer para esses 
casos que o edictor seja o único responsável pela 
publicação das injurias pessbaes ? Eu já disse que 
não ficava inhibida a imprensa de acceitar esses 
artigos, uma vez que o auctor da injuria os assigne. 

O Sr. Silveira da Motta :—Isso é que perde. 
O Sn. Ministro da Justiça :—Isso é que salva 

tudo ; porque, si ha a coragem da aggrossâo, haja 
também a de apparecer em publico. 

O Sr. Silveira da Motta :—Dá-se 10$000 e o 
homem do palha asdgna. 

O Sr. Ministro da Justiça :—Si a injuria pessoal 
ê assigoada por um homem que nada vale, não pro- 
duz nenhuma impres-câo. 

O Sr. Visconde de Abaeté Mas chamava-se á 
responsabilidade o apparocia o tal homem de palha. 

O Sr. Ministro da Justiça:—Nesse caso o cor- 
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rectívo está no diclõ de um poeta. Não sou dado a 
poesia, pejo ao nobre semdor por Minas que me 
auxilie  DizBocage; 

Põí teu nome na frente, estou vingado. 
V. Ex. vê portanto que essa disposição -io projecto 

não póJe ser taxada de adversa a liberdadv da im- 
prensa; pelo contrario, a imprensa que respeitar 
a honestidade d s famílias e do ciladão ha de con- 
ceituar-se muito no animo publioo; e, quando uma 
imprensa assim acreditada, dirigir censuras á aucto- 
TÜade, cisas censuras hão de produzir impressão. 

Actualmente tudo se confunde, c n-idera-so ine- 
xacto tudo quanto diz a imurensa; e porque? por- 
que em minha opinião d vicio é esse, é a irresponsa- 
bilidade de que tenho fallado. Como V. Ex. sabe, dóe 
muito a accusação de retrogrado; o nobre senad r 
por Minas bem o sabe. 

O Sr. Viscoxdk dk Abaktk : — Eu não disse que 
V. Ex. era retrogrado. 

O Sr. Ministro na Justiça : — E* verdade, até 
exalt u-me a respeito de princípios liberaes I 

Conniliei as disposiçôa? da legislação franceza a 
respeito das injurias'; não a legislação feita sob o 
domínio da empada; procurei a legislação liberrima, 
a de 18i8, feiti depois da abdicação de el-rei Luiz 
Philipp^. A c nstituição de 1848 c msagrava a com- 
petenci. d ■ jory para todos os delictos da imprensa, 
• ora exceprão da difTímição e da injuria aos pini- 
culares. Vê pois V. Ex., Sr. presidente, que uma 
legislação liberal, como a que se fez depois da 
abdicação de Luiz Philipp*, tiiou aojury o conheci- 
mento das injurias pessoaes. 

0 Sr. Visconde de Abaste ; — Já a nossa tirou 
alguns. 

O Sr. Ministro da Justiça:— Aquelles que ca- 
biam na alçada d t policia, portanto o que proponho 
ó menos áspero do que essa disposição. 

Na legislação franceza se encontra, a respeito da 
injuria, a divisão que nós lemos; os deiinqttentes são 
julgados em certos casos pelos tribunaes correccio- 
naes, e em outros pe'o jury. M^s o que quoio de- 
monstrar é que esse principio não póie ser acoi- 
raado de reitogado, porque a Françs o adoptou de- 
pois de uma revolução e no duminio da republica. 

Sr. presidente, tem-se faltado a respeito da for- 
mação da culpa. V. Ex. póJe comprrhonder qual 
deve ser o grão de minha timidez, quando ouço de 
pejsoas tão compicuss e competentes a manifestação 
de receios do que a disposição que proponho ven^a 
a proUger a impunidade; é-me pois necessário op- 
pôr ás coasideraçòes que a este respei o tê n appa- 
recido, algumas que ainda não trouxe ao conheci- 
mento do senaio. 

Sr. presidente, V. Ex sabe que diíTerentes leis, 
começando pela do 3 de doz0mbro, limitaram a com- 
petência do jury tiraudo-lheo julgamento do certos 
dolictos. Entretanto, Sr. presidente, a quem a lei de 
3 de dezembro, a quem a legi lação posterior com- 
raetteu a formação da culpa sem o julgatnen!o, ou 
conjunctamealo a formação da culpa e ojulgaraento? 
Aos jnizos de direito e rauniripr.es. D do em uma co- 
marca um crimo de responsabiliJaie, o juiz de di- 
reitoé qaem processa, ó quem interoga oaccusalo 
f-1"í|iIlro te-tununhas; si essas te^timunhas residem 
Uratf,! <;0marí'a' de vir dopêr perante o juiz de dl. .it , o qual «o dopois tom de julgar,,. 

O Sr. Euzebio de Queiroz :—A objecção é quanto 
aos pequenos crimes. 

O Sr. Ministro da Justiça :— Ora, não ha neste 
caso muito maior inconveniente do que aquelle qiie 
resulta da formação da culpa pelos juiz s municipaes? 
Sem duvida alguma; porque as lestimunhas têm de 
ir, não á cabeça do termo, não de.um municípift 
para outro, mas de ura dos municípios para a efl^ 
beça da comarca. Os crimes do moeda falsa, de 
roubo nas fronteiras, de tirada de presos, em summa 
todos os crimes compreheadidus noS arts. 116 a 1"'J 
do codigo penal são processados ou pelos juizes mu- 
nicipaes ou polos juizes de direito. 

O Sr. Euzebio de Queiroz : — São crimes graves. 
O Sr. Ministro da Justpa :— V. Ex. não vê que 

o juiz municipal, julgando em crimes gravíssimos, 
como são aquelles era que cabe a imposição de pena 
deraiirt", tem de reinquiriras lestimunhas? V. Ex. 
per-t ittirá que a esses senhorea quê parecera enxer- 
gar inconveniência na disposição que proponho, ou 
observeque a lei de 3 de dezembro de 1841 estabe- 
lece no art. 50 esta disposição : « Os juizes, quando 
lhes forem presentes os processos cera as pronún- 
cias para o sobredito fim, poderão proceder a todas 
as diligencias, etc. » 

Pela legislação actual, pois, o juiz municipal pôde 
mandar vir as lestimunhas á cabeça do termo para 
reperguntal-as. 

O Sr. D. Manuel : —F. o fazem muitas vezes. 
O Sr. Ministro da Justiça : — Ora, não é mais 

conveniente, Sr. presidente, que essa disposição seja 
a regra o não uma excepção, como se quer? O 
que acontece na execução desse artigo? Acontece 
que o juiz municipal, si é ura passa-culpa pouco 
se importa com as faltas quo a auetoridade poli- 
cial coramatt-*, sustenta a pronuncia, e ahi vai para 
o juiz de direito, afim de ser submettido ao jury, 
um processo miseravelmente organisado ; mas, si á 
um juiz que sabe e deseja cumprir seus deveres, 
manda reformar o processo, exige que as lestimunhas 
vã > á cabeça do termo, resultando tanta demora que 
o réo tem de ser julgado na seguinte sessão, isto é, 
seis mezes depois, como acontece nas províncias. 

O Sr. Silveira da Motta; — Incumbindo-se a 
pronuncia aos juizes municipaes, esse inconveniente 
pôde ser maior, as testemunhas terão de ser reiu- 
q áridas pelo juiz de direito na cabeça da comarca. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Mas note o nobre 
senador que os juizes municipaes oílerecem muito 
mais g rantia do queasauctoridales policiaes; s5oho- 
mens letrados; ó muito mais diflicil haver ine- 
gularidídes na formação da culpa. Quando se dis- 
cutiu a lei do 3 de dezembro a razão principal que 
ailegavam os defonsores da instituição dos juizes 
municipaes era essi, a necessidade de tirar aos 
juiz s de paz, que pela maior parto não tinhun ha- 
bilitações, essas aUribuições para dal-as a juizes let- 
trados que ofierecessem garanlEs. 

Ora, piocedendo essas observações, não posso 
convir em que os arágos inseri los no projecto que 
mandei a mosi tragara inconvenientes para a for- 
mação da culpa; si acaso pi dom trazor embaraços, 
mais embaraços podom trazer as dispoáçoos da 1 i 
acliial. 

Tem-se fallado muiio na pronuncia; lera-se dito 
cousas quo até me fazem desconfiar da exactidão 
d sto meu exemplar do co jige. A pronuncia (liz a 
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lei de 3 da dezembro) não suspendo o exercicio dos 
direitos polilicos siuão dopois de sustentada com- 
pelontememe. Logo, a pronuncia produz todos os 
seus effeitos juidicos independente da sustentaçjo, 
a qual ó someut j precisa par.i a susp n ão do exo ci- 
dodos diteitos políticos. Não sei si este a;t. 94 da lei 
está muito do conformidade com a constituição, por- 
que esta, no art. I.0, em outro dia citado pelo Sr. vis- 
conde de Abaetó, diz que so suspende o exercicio dos 
direitos políticos por incapacilado physica ou moral 
e por sentença passada em julgado, entretanto que 
òloidá á pr nunda esse effeito. Na proposição que 
se discute, d) cantara dos Srs. deputados, ha uma 
disposição que diz que a pronuncia não suspende o 
direito do votar. 

OSa Viscondb ne Abaeté;—A constituição diz que 
os pronunciadi.s não podem ser votados. 

O Sr. Silveira daMotta: —Os pronunciados em 
querella ou devassa. 

O Sr. Ministro da Justiça : — O certo ó que o 
aclo da pronuncia é o acto'mas importante da for- 
mação da culpa. Já outro dia me referi ao discur- 
so em que esta proposição foi demonstrada de uma 
maneira cabal e completa pelo nobre senador pelo 
Rio de Janeiro o Sr. visconde de Uruguay. 

Também me parece, Sr. presidente, que a dispo- 
sição que eu consigro no sentido de estender a 
acção publica aos crimes particulares, com excepção 
dos que dizem re«peito á segurança da honra e outros 
de qu i f.íço menção, não pôde ser combatida como 
motivo para difflcultar a reunião do juiy. 

Consta-mo quo o nobre senador prlo Rio do Jaaoi- 
to di-sera, na sessão dosabbado, que, alargando eu 
« esphora da acção publica, tornava o jury mais 
onerado do serviço, o poiconseguinte obrigado a 
reuniões, ou mais freqüentes ou de mamr duração. 
Sr. presidonie. consultei o relatório que apresento! 
esto anno ã.assembléa geral. Nos quadros de 1846 a 
1857 encontro 207 perempções. Ora, eu quero con- 
ceder que todas estas causas tenham a acçao popular 
por i arte da jusiiça, bem que pode ser que haja al- 
gumas que não estejam incluídas na regra que esta- 
beleço ; mas, digo eu, si no decurso de tantos au- 
nos temos 207 causes julgadas peromptas nus 491 
tribunaes do juiados do Império, porque essas 207 
perempções tão telaiivas a todos os julgamentos do 
Império, vôm os nobres smadores que o angra nlo 
de trabalho do jury sa reduzirá a uma nih lidado. 

O S«. Euzebio de Queiroz : — Não prova. 
O Sr. Silveira da Motta : — E as accusar.ões que 

não prós guom? e cs ciimes que te não accusam? 
O Sr. Ministro da Justiça: — Nós não podamos 

formar um juizo sinio pelos dadi s que temos; os 
dados são est s: ha 207 causas pereraptas. 

O Sn. Silveira da Motta:—O argumento não 
prova nadi. 

O Sr. Ministro da Justiça:—Pólo ser; no meu 
conC' ito piova muito. Sr. presidente, ha 207 cau as 
peremptas, isto é, ha 207 causas em quo as partes 
do istiiam do sua acção em juizo.,.. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Quantas accusa- 
çõos não so fazem? quantas não se abandonam ? 

O Sr. D. Manuel : — Quaos são os dados que os 
srnhoics têm? 

O Sr. Ministro da Ju.-tiça : — Quaes são os 

dados pa-a provar que mui ss causas deixam de ter 
andatmnio por falta de accusaçào publica? 

0 Sn. Silveira da Motta : — Com o relatoiie 
mesmo se pode demonstrar. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Não sei si, além 
dessas, ha um grande numero de causas a que a ac- 
ção publica se possa estender; concedendo porém 
mesmo que isto pos a acontecer, veja Y. Ex. que, di- 
vidindo nós o julgamento desses crimes pelos tribu- 
naesde jurados no numero que referi, o trabalho do 
jury não ha de augmentar a pomo de ser conside- 
rada essa disposição como embaraço para a reunião. 

Sr. presidente, a respeito da matéria da pronun- 
cia, como ó um assumpto muito importante, em que 
ontietanto se diz que eu nada innuvo, nada faço de 
tfílcaz, V. Ex. permittirá que exponha um facto. 

A execução da lei de 3 de dezembro de 184Í O das 
leis .posteriores, que derão aos juizes do direito e 
munidpaes a attnbuição de formar a culpa e julgar 
em cenos crirn"S, nao tem eocomrado obstáculo 
aigum na practica, ao menos que tenha chegado ao 
meu conheciraento. Ora, esta consideração é por si 
só de muita impoi tan' ia. Lembro-me quo, m ndando 
consultar a secretaiia, a única duvida que achei 
opposta á execução da lei de 1830 foi a do juiz de 
direito de Castro', na pvovincip do Paraná. 

0 juiz de direito do Castro allegava a difficuldade 
de ouvir as testímunhas, dadas certas circumstancias 
do processo. Sobre isso foi consubado o concelho do 
estado; aqui esta (mostrando o.relatorio) essa con- 
sulta, que responde a muitas dessas duvidas, a mui- 
tos desses embaraços. Não lerei o offlcio o a consulta, 
porquo s o extensos; mas estão no relatório distri- 
buído este anno ás camaras. Lerei, porém, a decisão 
que dei. [Lê:) 

« Ministério dos negoctos da jusPça.—"Rio do Ja- 
neiro. em 16 de novembro de 1837.' 

« Illm. e Exm. Sr. — Com o officio n. 91 de 21 
dc julho do anuo passado, remetteu V. Ex. o do juiz 
do diioito da comarca do Castro, datado de 11 do dito 
mez, expondo os embiraços e as duvidas quo tem 
encootraJo na execução do decreto d. 707 de 9 do 
outubro de 1850, que deu regulamento a lei de 2 do 
julho do mesmo anno. Expõe o juiz do direito que, 
tendo de comparecer as testímunhas do summario 
para sorem reperguntadas no plenário, e morando 
algumas a longas distancias do dito juiz, tem elle 
lançado mão oe difíerontes arbítrios, afim de 
serem ellas interrogadas de novo; mas quo tem 
sido sem frueto todas estas diligencias, pelo facto 
de não terem algumas meios de so transpor- 
tarem á cabeça da comarca, e do faltarem ao 
mesmo juiz os meios do as compellir para darem seu 
dep-imento, sendo ello assim obrigado a marcar 
prazi s para o corapa ocimento, mandando notiíi- 
cal-as por «fòciaes de justiça do logar cm qtie mo- 
ram, adiando era algumas (iicumstancias a dofisão 
da causa, ou julgando-a em outras independente da 
au lienciado taes testímunhas. Consulta também esse 
magist ado si lera procedido regularmente, appli- 
cando aos rtíos conderauados á morte ou a gahs per- 
pétuas, m conformidado da citada !• i. o recurso do 
ait. 499 § 2.* do regularnento.n. 120 de 31 de ja- 
neiro do 1812. Depois do ouvidos o juiz de direito da 
1." vara criminal rtacôito, o conselheiro procurador 
da corôa, e consultada a secção de justiça do conce- 
lho de estado, houve por bem S. M. o imperador, 
co formsníio-se com o parecer da mesma soeção. 
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declarar por sua imperial resolução de 1 í do corren- 
te raez que, dispondo o final do ai t. 9." do decrelo 
n. 707 de 9 de outubro de 1830 que na conclusão 
do libello, assim como do seu adit amento e da con- 
trariedade, se indicarão as testiraunhasque as partes 
tiverem de apresentar, e estabelecendo oart. 10 do 
mesmo decreto, que fln^o oprazo doart. 8.°, na 
primeira eudiencia, presentes o promotor, a parte 
áccusadt ra, oréo, seur piociu adores e advogados, o 
juiz, fazendo ler pelo escrivão o libello, contrarie- 
dade e mais peças apresentadas e a inquirição das 
testimunhas, as quaes poderão também o procurador 
o as parles fazer as perguntas que julgarem conve- 
nientes, é claro que as tesiimunhts a iaquirir não 
são as do snmmaiio, e sim aquellas que as partesin- 
dicam como nec; ssarias para sustentarem a accusa- 
cão ou a defesa, e que ás mesmas incumbe o dever 
de as apresentar em juizo, empregando as diligen- 
cias precisas para conseguir o seu compn-ccimenlo 
espontâneo, ou recorrendo ars meios coercitivos que 
as leis consagram como apropriadas pata Lzel-o 
effectivo. 

« Teto porém nãoinhibe o juiz de ouvir novamente 
algumas das teslimunhrs dosummano, si o julgar 
preciso para mais completo esclarecimento da ver- 
dade ; direito este, cujo exercício se estende ás partes, 
que certo não podem ter faculdades mais amplas 
do que aquellas quo aos juizes Si concedem, no em- 
penho da escrupulcsa iaves igação dos faclos su- 
jeitos a sua decisão. 

« rendo corrente a doutrina de applicar-se o 
art. il9 § 2.° do citado regulamento n. 120 de 3! 
de janeiro de 1812 aos casos indicados pelo dito juiz 
do direito, é regular, e como tal ceve se continuar a 
observar a practica por olle seguida. 

« O que communico a V. Ex. para devida in- 
telligencia' e para o fazer censtac áquello juiz do 
direito. D us guarde a V. Ex.—Francisco Diogo 
Pereira deVasconcellos.—Sr. presi.ente da proviucra 
do Paraná. » 

Prova esta decisão que as difílcullodes da audiên- 
cia das testimunhas estão prevenidjs pela nossa le- 
gislação; e, si entondenus que a legislação c de- 
fecliva a esse respeito, devemos estabelecer outras 
providencias; porque não devemos querer que nos 
casos de crimes graves, ccmo esse, o;la continue, 
quando não ccminúa para os outros crimes. Esta 
conlradicção na legislação tr.eparece que não c con- 
veniente. Si as partes têm o dtver do apreseniar as 
leslimunhas, e si as testimunhas devem ser pelos 
meios estabelecidos era direito obrigadas a compa- 
recer, ó claro quo a censura tirada da difüculdade 
do comparecimento das testimunhas não procede. 

Di so o nobre senador que, si se queria alaigar o 
circido em quo se tem do escolher chefes do policia, 
então não sc devia exigir a qualidade de bscharel 
formado; que era conveniente que se acabasse com 
a exigência dessa qualidade, dada a hypolhese de 
se querer ampliar mais o direito do governo nessas 
escolha". 

Sr. presidente, a principio tive minhas tendências 
para uma disposh ão siraiihanle, mas, desde quo cou- 
ssgrei no meu projecto o principio de que a formação 
da culpa era em certos casos da competência do che- 
io de policia, entendi que devia exigir a qualidade de 
bacharel formado ou de doutor era direito paraser- 
ur esto cargo; porquoV. Ex. coraprehendo que a 
graves embaraços fi.aria exposta aauclondado de 
Um chefe de policia que, tendo de conhecer de um 

crime grave em uma localidade, se visse força Jo a 
recorrer ás pessoas que entendessem de direito para 
o auxiliar. 

O Sr. Euzebio de Queiroz: — Não são só os ba- 
charéis formados que entendera de direito. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Ha alguns advoga- 
dos que não são formados e que têm muitas habi- 
litações; mas estes são em pequeno numero; e si 
o nobre senador reíl ctir, verá que ha de encontrar 
alguns inconvenientes em confiar lhes a aucloridade 
de cheíe de policia. 

O regulamento deSl de janeiro de 1842 estabele- 
ceu que o chefo de policia seria nomeado d'entre 
os juizes do direito que tivessem tres annos de pra- 
tica. Logo depois a experiência mostrou a inconve- 
níencir d-sta disporição, e creio que no ministério 
do Sr. Nabuco de Áraujo se expediu um decreto 
acabando c m essa condição exigida pelo regula- 
mento de 31 de janeiro, e dispondo que o governo 
podesse nomear rhefede policia a qualquer juiz de 
direito, embora não tivesso os tres annos de exercí- 
cio. Dentro em pouco tempo, pois, reconheceu-so 
quo era necessário exigir mais algumas habilitações 
para taes escolhas. 

Esta ideado projecto não é minha, é do Sr.^ex- 
ministro da justiça; e, si não mo engano, já foi 
apresentada na camara por alguns deputados, não sei 
si do accôrdo mesmo com S. Ex. Si eu entendesse 
que o chefe do policia não devia formar culpa em 
circumstancia alguma, então attenderia á observa- 
ção do nubre senador e daquelles que peosam que o 
chefe da policia pode deixar do ser profissional. 

Sr. presidente, como disse no principio do meu 
discurso, sinto sempre muito embaraço quando le- 
nho de contrariar o nobre senador pela província do 
llio de Janeiro; tenho-o feito cumprindo um dever; 
e, si as minhas palavras so prestarem a qualquer 
explicação, ou sentido menos claro, ou que possa 
offender o metindre do nobre senador, estou prompto 
a retirai-as. Não tinha por fim sinão restabelecer a 
verdade do que se passou, isto é, expôr tudo quanto 
precedeu a apresentação do projecto, e demonstrar 
ao senado que, si me falta a capacidade para sus- 
tentar a emenda.... 

O Sn. D. Manuel:—Não apondo; tem susten- 
tado muito bom. 

O Sr. Ministro da Justiça; — sobram-me 
desejos de vôr melhorado o estado da administração 
da justiça. Continúo a votar pela emenda que man- 
dei á mesa. 

O Sn. D. Manuel: — Muito bem. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presideito 
declara adiada a discussão, e di para ordem do 
dia da seguinte sessão: 

Primeira parle. — Discussão da redaccão deposi- 
tada sobro a mesa e do requerimento adiado por se 
ler pedido a palavra. 

3.a discussão da resolução do senado conceden- 
do 12 loterias aouuaes por espaço do 3 antros em 
beneficio da imperial academia do musica e opera 
nacional, e o resto das maiorias já designadas. 

Segunda parle.— Continuação da discussão adiada. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos da 
tarde. 
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Sessão ele S «ic Kgosío. 

Presidência do sr. maxuel igxacio Cavalcanti 
y DE LACERDA. 

Sümmario. — Expediente. — Discurso e projecto do 
Sr. Dias de Carvalho sobre loterias.— JPelido á 
mesa. — Reclamação. — Ordem do dia.— Reque- 
rimento do Sr. Silveira da Motta sobre os saques 
ão baveo Uawi. Discursos dos Srs. ministro da 
fasenda, visconde de Jeqmtinhonha, Silveira da 
Moita, visconde de Albuquerque e Dias de Carvalho. 

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente 
ahve a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1." Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministério dos negocios da fazenda, 
remettendo as informações que lhe foram pedidas em 
9 do raez proxirao passado sobre o contracto feito 
para a edificação da casa da moeda.—A' quem foz a 
requisição. 

Um ofíicio do l,0secretariodacamarados deputa- 
dos, acompanhando as quatro seguintes proposições; 

« A assembléa geral resolve : 
« Art. I.0 Ficam elevadoi os vencimentos que 

actualmcnte percebem o official maifr e os araa- 
nuenses da secretariado supremo tribunal de justiça, 
assim como o thesoureiro, porteiro e os contínuos 
do meSmo tribunal, nos termos constantes da tibella 
junta. 

« § 1.° Desses venciraentus três q"artas partes 
serão percebidas como ordenado, e o restante a ti- 
tulo de gratificação, á qual só terão direito tdes em- 
pregados quando em eftectivo exercício. 

« § O amanuenso mais antigo passará a ter 
a denominação de oftlcial, o o outro, Lmitando-se 
ás funeções próprias de sou emprego, deixará do fa- 
zer as vezes do porteiro da soiroíar a, cujas obriga- 
ções flcaião a cargo de um dos contínuos que tór 
designado pelo presidente do tribunal, e a qu^ra 
competirá por este accessorio de serviço a gratifica- 
ção addicional do cento e oitenta mil réis por anno; 
ficando derogado o art. 44 da lei de 18 do setembro 
do 1828 na parte em que permilte aos continuos fa- 
zer o serviço em semanas alternadas. 

« Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 2 do agosto 
de 1858. — Visconde de Baepcndy, presid.nte. — 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1.° secretario. 
Auíomõ Pereira Pinto, 2.° secretario. » 
Tahella a que se refere o art. I.0 da mohiçáo que 

eleva os vencimentos de nfjicial maior, amanuense 
thesoureiro, porteiro e continuas do supremo tri- 
bunal de justiça. 

Vencimento annual 
Official maior.  2:000§000 
Araanuenso • ■ •   1;500S000 
Thesoureiro c porteiro. • •   1;000®000 
Continuo para servir de porteiro da se- 

cretaria (incluindo a gratificação de 
que tracta o § 2.° do ait. I.0 desta 
resolução)  909^000 

Continuo  7203000 
Paço da camara dos deputados, 2 do agosto do 

1858.— Visconde de Baependy, p-csidehto. —Fran- 
cisco Xavier Pc ei Barreto, l.0 secretaiio. — Anlonio 
Pereira Pinto, 2.° secretaiio. 

2.a « A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.° O governo mandará contar ao soüci- 

tador dos feitos da fazenia da província de Minas- 
Geraes, Antonio Teixeira Alves, aposentado por de- 
creto de 22 de agosto de 1855, o tempo de serviço 
auciorisado pela provisão da junta da fazenda de íl. 
de junho de 1822, o tempo de serviço gratuito pres- 
tado á requisição dos fiscaes desde 1833 até 1842, 
quando foi novamente nomeado, e o_tempo'em que 
esteve sem exercício, em virtude da injusta demis- 
são quo foi seguida da reintegração em junlso do 
1849, afim de se fixar o seu vencimento em relação 
aosaunos de serviço que se liquidarem,cm cenformi- 
dade com o decreto de 20 de novembro de 1850. 

« Art. 2.° Ficam revogadas as disp sições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 2 do agosto do 
1858. — Visconde de Baependy, presidente. — Fran- 
cisco Xavier Paes Barreto, 1.° secretario. — Antonio 
Pereira Pinto, 2." secretario. » 

3." « A assembléa geral resolve : 
« Art, 1.® Fica approvada a pensão annüal do 

1:0003, concedida por decreto de 10 do junho do 
correnteannoáD. Maria PulcheraMenna Barreto Pe- 
çanha, em remuneração dos serviços prestados por 
seu fm»do maiido, o conselheiro membro do supre- 
mo tribunal de justiça José Maria do Sailes Gameiio 
do Mendonça Peeanha. 

« Art. 2.''0 A agraciada perceberá a sua pensão des- 
de a data do decreto, quo a concedeu ; revogadas 
para esse fim as disposições em contra; io. Paço da 
camara dos deputados, era 2 de agosto de 1858. — 
Visconde de Baependy, presidente. — Francisco Xa- 
vier Paes Barreto, 1.° secretaiio. —Antonio Pereira 
Pinto, 2.° secretario. » 

4." « A assembléa geral resolve ; 
« Art. 1.° Fica approvada a pensão mensal do 

30$ concedida por decreto de 2 de setembro de~18ST 
ap capitão do exercito Pqíiro José Bapfi ta, em at- 
ténção aos serviços por elle prestados á Independên- 
cia do Brasil. 

« Art. 2 0 O agraciado perceberá esta pensão 
desdo a data do decreto que a concedeu; revogadas 
para esse fim as disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 2 de agosto 
de 1858°.—Eíscoímíc de Baependy, presidente.—Fran- 
cisco Xavier Paes Barreto, 1°. secretario.— Anlonio 
Pereira Pinto, 2.° secretario. » 

Vão a imprimir, não estando já impressas. 
LOTERIAS. 

O Sr. Dias de Carvalho; — Observando que o 
senado tem dado seu assentimonto aos projictos vin- 
dos da esmara dos deputados coacodendo loterias a 
beneficio de egcejas matrizes, animo-me a mandar 
á mesa um projecto conceiend tres loterias era be- 
neficio de duss matrizes da província de M nas Go- 
raes que têm urgente necessidade desse recurso. 
Não me demorarei em dar as razões, porque ellas 
são tão conhecidas por todos os Srs. senadores, quo 
seria tomar tempo referil-as. Apenas informarei ao 
senado que ambas as matrizes estão em constiucção, 
e por isso têm necessidade do recurso que peço! 

Eu podia offe.recer isto como emenda a alguns dos 
projectos em discussão, mas não quero embaraçar 
do modo nenhum a passagem desses projectos, e por 
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ííso apresento cst'outro, a fmr do qual invoco a 
indulgência do senado. 

« A assembléa geral resolvo : 
a Art. I.0 O governo é auctorisado a mandar ex- 

traliir nesta côrte as loterias designadas nos para- 
graphos seguintes do valor de l-20;0005í cada uma. 

« § 1.0 Duas a favor da egreja matriz de S. Beato 
de Tamanduá, da província de Minas Geraes. 

« § 2.° Uma a favor da egreja matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Congonhas do Campo, da 
mesma jarovincia. 

« Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço do senado, 3 de agosto de 1833.—Dias 
ele Carvalho. » 

Fica depontado sobre a masa. 
PEDIDO Á MESA. 

O Sr. Dantas : — Sr. presidente, poço a V. Ex. 
que se digne dar para a ordem do dia uma resolução 
vinla o anno passado da caraaia dos Srs. deputados 
concedendo loterias para a egreja de Maceió. 

O Sr. Presidente : — Tomarei na devida consi- 
deração a reclamação do Sr. senadir. 

RECLAMAÇÃO. 
O Sr. Min stro da Justiça reclama contra inoxa- 

clidõesdo extraeto do seu discurso publicado no Jor- 
nal do Commercio. 

Compareceram no decurso dr sessão mais oito 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. 
" 03 SAQUES DO BANCO MAUÁ, MAC-GRECOR E G. 

O Sn. Souza Franco (ministro da fazenda]: — 
Quando hontem o nobre senador pela província de 
Goyaz fallava com intento de apresentar um reque- 
rimento, disso qua lhe faltavam algumas informações, 
o eu respondi, em ura aparte, que estava prompto a 
dal-as tolas quantas S. Ex. quizease; e foi na suppo- 
sição de que o nobre senador ia apresentar um re- 
querimento pedindo nove* informações, que eu disse 
que não me opporia á passagem desse requerimento. 
Porém, em vez de ura requerimento padíndo infor- 
mações, o que eu vejo ó um requerimento para qua 
as informações prestadas pelo ministro da fazenda a 
respeito de saques sejam remetidas a duas commis- 
soas da casa. 

Nunca tive recaio nenhum que se tomasse conho- 
eTnenlo dos meus actos a respeito dos saques, e 
tanto menos posso ter hoje, que elles sortiram o 
mais desejado effeilo ; até é um favor que fazem ao 
ministro da fazenda dando-lhe occas.ào de explicar-se, 
ou de mostrar que procurou fazer e Lz um ser- 
viço publico. No que porém não posso concordar 
(o por isso foi que tomei a palavra) é que, como 
se tinha dito, em vez de se pedir informações, ss 
queira remetter ás commissões do senado as que já 
foram prestadas pelo ministro da fazenda. 

Não conheço precedente algum que auetorise este 
loquerimento do nobre senador; não conheço^ caso 
algum em que se remetiam papeis ás commissões, a 
não ser o do art. 70 do regimento, pelo qual quando 
um prcjecto qualquer é apresentado com docu- 
mentos, púde-se pedir que eilevá a uma commissâo. 
Mas com qua fim, senhores, remetter a uma com- 
missâo documentos que se pediram ao ministro? Seria 
mesmo obrigar as commissões a iuiciaiem projectos 
ou medidas de que não estejam couvoacidas. 

Um outro nobre senidor, que tinha traclato desta 
matéria, tendo cabido uma proposição deste genero, 
dechírou que havia de apresentar um projecto. E' 
matéria decidida pelo senado que estas informações 
como que só podem servir pa a quando o nobre se- 
nador ou qualquer dos seus amigos apresentar um 
projecto. Com qua fim vão estas informações ás com- 
missões reunidas ds fazenda e do l0gis'ação ? Será 
para apresemaretn um projecto interpretativo da 
lei de 11 de setembro do 1816? Eu creio qua isso 
pôde o deve ser melhor feito pelo nobre senador; 
apresente elle o projecto, tomo a responsabilidade do 
seu acto, convença o senalo de que ó necessário essa 
interprelação efaça passar o projecto. 

Si porém em voz de uma interpretação do futuro 
so quer uma condem nação do passado, ou creio que 
o meio também não é este ; ou é a censura que os 
nobres senadores tôm feito, ou uma accusaçào om 
forma contra o ministro da fazenda, e essa accusaçào 
não é no1 senado que pode ter legar. 

Senhores, não ó de pouca consideração uma ac- 
cusaçào ao ministro, o comtudo declaro que verei 
som receio nenhum a accusaçào quo se me fizer por 
actos quo por toda a parte têm sido reconhecidos 
como necessários, como dirigidas com bastante pru • 
dencia, como muito eíficazes em seus resultados. 

O Sr. D. Manuel: — Apoiado. 
O Sr. MugSTr.o da Fazenda : — P. r certo que 

uma accusaçao contra o ministro da fazenda na oc- 
casião em qua todo o resultado das suas medidas 
tem sido o mais favorável possível, seria antes ura 
meio de tornar mais patonto os serviços do gabinete 
neste caso do quo do oóter .a condaiíoação do mi- 
nistro da fazenda. 

Eu portanto declaro que, si disse que apoiava o ro- 
quorimento, foi porque entendi que era um podido 
de informações; mas um requerimento como este de; 
que so tracta, eu não posso admittir, o até peço ao 
Sr. presidente que mo explique si, segundo üs'prtí- 
cedentes da casa, são admissíveis requerimentos 
desta natureza; isto é, si se pódo requerer ao senado 
quo mande documentos á uma c..mmissão e até sem 
declaração do fim para quo sã) remettidos. 

Senhores, o nobre senador disse que o ministro da 
fazenda tinha seguido uma vereda tão má, que tinha 
praclicado um acto tão digno deobjeoçào que o cam- 
bio, apezar do todos os esforços do ministro, não ti- 
nha podido subir. Eu tiro uma concluião diversa, e 
ó quo as difticuldades eram taes quo, apezar desses 
esforços, o cambio não pôde chegsr até ao par; mas 
deixou de cahir a 20 o subiu de 23 a 26, cm que 
está hoje, ou a 26 l/i e 26 1/2; porconscguiuto fui 
um grande serviço qua o ministro fez. Em outraõi- 
casiào talvez eu seja chamado a mostrar como ó quo 
entendo que elle deve chegar ao par, que pelo me- 
nos para o thesouro elle já está ao par. 

Senhores, espsro que o senado ha de rejeitar o re- 
querimento, porque é contra os estylos da casa, não 
é admissível pelo regimento, não teria fim nenhum o 
é contrario a uma decisão anterior do senado. 

O Sr. Visconde de Jequitinuonua : — Sr. presi- 
dente, não se acha na casa o nobre senalor auetor do 
requerimento em discussão. Estou convr ucido que 
acontecimento notável obsla ao cotnparecimenlo 
desse nobre senador, e então V. Ex. o o semdo per- 
mittir-me-hão que tome cm consideração o que 
acaba de cipôr o nobre ministro da fazenda a res- 
peito do requeiimento. 
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Sr. presidente, eu não dejfjira tomar paito nesta 
discussão, para dar logar a que so discutissem os 
objectos da primeira parte da ordem do dia, e se 
passasso com breridado á importante discussão da 
reforma ou trolificação do alguns dos arti-os do 
codigo do processo e codigo criminal. Esta discussão 
para mim ó tão importante, e creio'que para o nobro 
ministro da justiça, auctor das emendis, que já em 
outra sessão lomei a liberdade de offorecer á consi- 
deração do senado um requerimento do urgência 
para que fossem discutidas as emendas do nobio mi- 
nistro da justiça com exclusão de outro qualquer 
objecto, salros os sabbados. 

O senado em sua sabedoria julgou quo esto roquo- 
rimenlo não devia ser approvado, e por isso impõo- 
mo a necessidade do falbr um pouco relativamente 
ao objecto. O do que so trata, reconheço quo ó 
accidenlal; mas o nobre ministro da fazenla expri- 
raiu-so por tal fúrma, quo é necessário invostigar 
suas proposições, mormente pelo quo concerne á rc- 
gulaiidado dos trabalhos da ca a. 

Começou o nobro ministro por dizer que julgava 
■ser um roquerimento unicamente do pedido de novas 
informações, e, certo do poder dal as, disso em um 
aparte quo approvava o requerimento; mas depois, 
vendo que não tem por fim pe ir novas informa- 
ções, o sim que sejam remettidas ás comraissões de 
justiça e do fazenda as que foram dadas pelo governo 
em virtude do outro requerimento anterior, afim de 
queostas commissões dòm um parecer sobre o objec- 
to, o impugnava; e para justificar sua irapugaação, 
provalecou-so do att. 70 do nosso regimento, e disse 
quo não considerava caso algum do serom remeltidos 
ebjeclos a uma cotamissão, sinão nos termos do refe- 
rido art. 70. 

Sr. presidente, depc is de cerla época para cá ando 
serapro com o regimento no bolso, e por esta forma 
pago a faita queaté emãocommeUèrade não me ter 
inteirado bem do regimento da casa. Esta espocio 
de confissão de culpa que faço sorá benovoiaraenta 
recebida pelo senado. Servir-me hei, pois, do regi- 
mento que aqui tenho, como acabo de dizer, para 
examinar até onde é ju-tiflcavel a proposição do no- 
bre ministro da fazenda. 

O art. 70 do regimento diz o seguinte; « Si aos 
projectos o lescluçõos vierem annexos documentos 
quo a qualquer senador pareça devam ser examina- 
dos, requeiendo quo vão á alguma commissão para 
na occastão da discussão poderem verbalmente in- 
formar o senado, esto o resolverá por simples 
votação. » 

Ora, senhores, a leitura quo acabo do fazer prova 
quo o nobre ministro da fazenda não tem razão de 
fundamentar a sua impugnaçào ao requerimento na 
disposição desto artigo. Nelle não so tracta do caso 
om questão. E' especio completamente diversa. 

Não tractamos aqui da resoluções, menos da pro- 
jectos ; tractamos de avaliar informações, cuja im- 
portância o exaclidão deve sar examinada pelas com- 
missôos mencionadas no requerimento, para sa ob- 
ter do senado por esta meio um juizo qualqu r. E si 
é mister que htja um documento, como dispõe o 
art. 70 do regimento, esta documento é justamente 
as informações offerecidas á consideração do senalo 
pelo poder executivo: para avaliar-se estas informa- 
ções, para serom elhs devidamente consideradas, e 
para o senado em virtude dellas resolver aquil o quo 
em sua sabedoria entender coaveniente, ó que o nobre 

senador por Goyaz roquerou que estas informações 
fossem remettidas ás commissões designadas. 

Portanto o art. 70 não se oppõe do férraa alguma a 
esto requerimento; e V. Ex. ssbo que as palavras — 
resoluções o projoctos—exaradas no regimento ccm- 
prehendem tudo quanto se pódo oífereccr d consi- 
deração do senado; são, por exemplo, indicaçôos, 
resoluçõos, projectos de lei, requerimoutos, informa- 
ções, eassim por diante, Portanto ji V. Ex. o osena- 
do vòm quo, si um projecto {ódeseroíTereciloá con- 
sideração das comtnissõos para elhs darem Reapa- 
recer, tambom as informações dadas polo poder exe- 
cutivo polem ser enviadas ás commissões para for- 
marem sobro essas informações um juizo mais seguro. 

Senhores, bem longo de considerar inconrcniento 
a remessa pedida no requerimento, eu entendo quo 
desta remessa sé [óde resultar utilidade publica, 
porquo o que onobre senador por Goyaz deseja é um 
juizo bem considerado ededuzido devidamonto pelas 
commissões, para sobro osse juizo o senado resolver. 

Aonde está aqui portanto o inconveniente, atndò 
está a imprudência, a atrapalhaçâo? Não ha da par- 
to do nobre senador por Goyaz intento quo não 3'ji 
o dictado pela prudência : ó o desejo de quo um obje- 
cto desta natureza seja bom investigado no senado: 
nisto não ha a menor offcnsa do regimento. 

E, Sr. presidente, não posso nesta occasião dei- 
xar de maravilhar-me vendo o nobro ministro da 
fazenda oppôr-so á remessa das próprias informa- 
ções do governo ás commisvôos para darem s bra 
ellaso sou parecerl Pergunto eu ao nobro ministro; 
receia S. Ex. que essas informações sejam mal ac- 
ceitas pela commissão, quo sejam condomtiadas, ou 
censuradas pelo senado ? Receia S. Ex. quo as com- 
missões apresentem um voto de censura o que esro 
voto de censura, depois do discuiido, quando o fôr o 
parecer das c mmissôes, seja approvado pelo sena- 
do ? Si todos esses receies são desdo ji previstor, 
permitia o nobre ministro da fazenda, permit- 
ia o ministério que eu diga que a desconfiança 
da legalidale dos seus selos parto sem duvida al- 
guma do proprio ministério; ó ello quo so con- 
demna, é elle justamente quem declara peranto o 
senado que não tem confiança em seus propihs 
actos, pqrque, si o ministério tivera essa confiança, 
si bem certo estivesso da quo na realidade tinha 
obrado legalmente, não impugnaria quo fossem ou- 
vidas ás commissões referidas, o que dossem ellas 
seu parecer, quo fosso elle discutido na casa para 
o governo obter mais um triumpho. 

Mas não, o ministério não espora isto ; o minis- 
tério espera que, quanto mais so investigar o 
objecto, quanto mais forem examinados os seus 
actos a osto respeito, maior ha de ser a censura. 
Receia sobretudo o voto do senado, pois tem tido 
já contra si o voto de todos aquelles que têm exa- 
minado o objecto e proferido acerca delle um juízo. 

E, si não é isto, si ajuizo mal o procedimento 
aclual do nobie ministro da fazenda, então, senho- 
res, sou obrigado a dizer que óamor fMtadetiao que 
eu posso c.nceber da parto do nobre ministro da 
fazenda, o oppôr-se a quo este negocio seja investi- 
gado pelas commistões. 

O Sn. Silveira da Moita:—- 0 Sr. mini-tro da 
fazenda tem perdido a cabeça com o negocio dos 
saques. 

O Sr. D. Manuel: — Os senhores é que têm per 
dido a cabeça; e eu recei alguma moléstia grave. 
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O Sr. Presidente: — Atlenção. 
O Sa. Visconde de Jequitinhoníu ; — Qual íerá 

a doonça g-ave? Oparenthesis eu fecho somente 
com esta pergunta. 

O Sa. D. Mandei. : — Eu declaro ao senado que 
me dirigi unicamente ao Sr. Siheira da Mctta. 

O Sa. Visconde de Jeouiiinhoniu ; —Dizia eu, 
Sr. presidente, que estes receios da parte do nobre 
mini tro da fazenda foram bem explícitos, quando 
S. Ex. oppoz a uma indicação que offéreci á con- 
s deraçao do sooado, para sobre os quesitos dessa 
indica'ã»' darem o seu parecer as commissões reuni- 
das do legisiação'e fazenda, Mas ainda declaro, e o 
nobro ministro* da fazenda ha de permittir que eu de- 
ciar', que o procedimento deS. Ex. não é de forma 
o'gaiia vantajoso á sua posição, á legalidade de feus 
acto =. Aquelle que tara certeza, que tem consciejicia 
ue que na realidade obrou bem e conforme a lei, que 
promoveu os interesses do paiz," que, em uma pala- 
via, mence uma coroa de louros, esse não recusa 
de maneira nenhuma a investigação da seus actos... 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Pelos meios le- 
g.-.es e ordinaii.s. 

O Sr. Visconde de Jeodiiinhonha : — não re- 
jeita o exame ciilmo e amadurecido das commissões. 
Mas, Sr. presidente, o aparte do nobre ministro da 
fazenda me impôa a necessidade de ainda fazer algu- 
mas observações sobre o objecto. 

Eu já disse, senhores, que o art 70 do regimento, 
era que o nobre ministio fundou a sua impugnaçâo 
ao requerimento, não ó de fúrma alguma proprio 
paia sustentar a opinião da-S. Ex. Diz o nobre mi- 
nistro: « Investiguem pelos meios legaes. » Qiaes 
são os meios legaes ? Pódam haver meios mais le- 
gaes do íjus ser o objec o remettido a uma ou duas 
noramissõe^ para est.is darem o seu parecer, para ser 
discuti-lo de forma a resultar deile um juizo do 
senado? que o nobre ministro se explique, senho- 
res. Pó ie contar o nobro ministro que não tenho, 
neste negocio o em muitos outros (terei em alguns) 
o menor espirito do partido, nom a menor má 
vontade. 

O Sr. Ministro da Fazenda: —Estou persuadido 
disso  

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia ; — Somente o 
que desejo ó que na realidade haja ura juizo pro- 
ferido pelo senado. 0 nobre ministro póie conlem- 
nar-me por isso ? Qual o homem sensato fperdôe-so- 
me a expressão) que mo conieraearia, porque quero 
que o sonalo firme o juizo, dec'are sua opinião a 
respeito da intolligencia de uma leilão imporiante 
como a lei de 11 de setembro de 1846? uaialm acerca 
da qual sa podo perpetrar tantos abusos, compromet- 
ter tanto a fazenda publica, compromelter tanto o 
commercio, o uma das alaraa as da prosperidade 
do paiz, o meio circulante? 

Não é do desejar que acerca desse objecto declare 
o senado sua opinião, quando esta opinião, no meu 
conceito, o no conceito de muitos, está inteiramente 
ora oDposição com a maneira por que entendeu a lei 
de II fio setembro o Sr. ministro da fazenda? En- 
tendou do boa fé, segundo sua intelligencia, intei- 
ramente dir;g'do poios interesses nacionaes que dese- 
java promover nossa oocasião; concordo cm tudo 
is-o , mas pergunto eu : não olT.rcco duvidas a in- 
teTgeucia dada polo Sr. ministro ? E desde quo 

apparece uma duvida a esto respeito, não é neces- 
sário que o senado declare qual ó o juizo que elle 
tórma a respeito dessa lei ? 

O Sn. Ministro da Fazenda : — Não pode declarar 
por meio do um parecer de commissão. ■ 

O Sr. Silveira da Motta : — Pode. 
O Sr. Ministro da Fazenda: — Não pode. 
O Sr. D. Manuel : — Interpretar leis por m^io de 

parecer de coramtsrào só na sua jurisprudência. 
O Sn. Presidente : — Attenção 1 
O Sr. Silveira da Motta: — Para que lei in- 

lerprolativa ? Isso queria o senhor. 
O Sr. Presidente : — Attenção ! 
O Sn. Silveira da Motta ; — Eu acho clara a 

intenção da lei. 
O Sn. D. Manuel : — Não conheço sinão accusa- 

çâo cu projecto do interpretação. 
. O Sr. Silveira da Motta : — E' o que os se- 
nhores queriam. 

O Sr. Presidente : — Si os senhores querem in- 
terromper a discussão, lovanto a sessão. 

O Sr. D. Manuel ; — O quo queremos é ac- 
cusaçõos. 

O Sr. Visconde de üequitinhonha : — Sr. pre- 
sidenta, os oradores ministeriaes incommodam-se 
muito.... 

O Sr. Silveira da Motta ; — E mais do que os 
ministros. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoníu : — Isso é ver- 
dade, incommodam-se com as discussões, incom- 
raodam-se com as proposições que tandem ao exa- 
me dos actos do ministério ; mas eu acho quo não 
ha motivo para isto, ainda porqua descubro nas 
physionoraias d's nobres ministioi uma pheidez 
quo devora inculcar áquelles que lhes dão o seu 
apoio essa mesma serenidade, esm concórdia da 
relações sociaes. Bem que todos nós desejemos o 
triumpho de nossas opiniões, cumpre quo haja nas 
discussões harmonia, lia pouco ouvi dizer se ora 
um aparte « impudencia » ; mas creio que havia do 
ser « imprudência »; faltou um « r », ou o meu 
ouvido não o pôz. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Eu não ouvi. 
O Sr. Ministro da Fazenda; —Nem eu. 
O Sr. Visconde de Jequitiniiqniia;—Então ha- 

via de ser imprudência. 
Assim, Sr. presidente, estou convencido do qno 

não tem razão, ia eu dizondo, o nobre ministro da 
fazenda, quando crê quo^ o senado não pôde formar 
ura juizo relativamente á intalügencia que se dá á 
lei de 11 de setembro do 1846 sinão por meio do 
ura projecto. Eu peço licença a V. Ex. e ao nobro 
ministro pira explicar como entendo a matéria. 

Este requerimento era dirigido ás commissões da 
fazenda e da legislação; estas examinavam a letra da 
lei, o procedimento do nobre ministro, e declaravam, 
supponhamosisto, èuraa hypothosa, declaravam que 
a intolligencia quo se deve dar á lei do 1! de setem- 
bro de 18S6 não ó cxactaraente aquolla quo o nobre 
ministro leu; mas quo, suppondo em S. Ex. ra- 
zões fundadas para poder dar essa intelligencia, of- 
ferece á consid ração do senado o soguinto projecto 
de lei: « A lei do'11 do setembro do Í846somente 
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compiohende aquellas operações de credito que ti- 
verem por fim resgatar da circulação o papel moeda 
ciccsdvo, e que pelo seu excesso tenha alterado o 
valor do meio circulante: » ora, pergunto eu, não 
chegaríamos nos ao mesmo fira por esse meio ? esse 
meio era não só fundado, legal, conforme ao nosso 
regimento, como de mais a mais filho de muita 
prudência, porque tinha logar depois do exame das 
commissô s, depois do um estudo acurado. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Tínhamos esta 
discussão e depois a do projecto da commissão ; era 
um rodeio sem necessidade. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia: — Peço licença 
para declarar que, si esta discussão tem logar, é isto 
devido a S. Ex., porque si S. Ex. não impugnasse o 
requerimento, de certo que não o susleatariamos ; 
si pois poderia ter logar essa repetição de discussão, 
na mão do S. Ex. estava o evitar essa repetição. 

Supponhamos agora, Sr. presidente, que as com- 
rnissões tomavam conhecimento do requerimento e 
diziam: « A lei de 11 de setembro de ISióadmitie não 
só a intelligencia daia pelo nobre ministro da fazenda, 
como aquella que ó dada pelos seus advfcrsarios. » 
Qual era o resultado disto? O senado formaria um 
juizo relativamente á necessidade de alterar-se ou 
de ser conservada a disposição da lei de 11 de setem- 
bro. E orta não era a marcha mais legal, a mais pru- 
dente, a mais conforme com o procedimento de um 
corpo vitalício, que, revestido de tantos privilégios, 
tem obrigação rigorosa de dar provas também de 
extrema pru lench em todos os seus actos ? Sem du- 
vida alguma. 

Supponhamos quo se adopta o methodo proposto 
polo nobre ministro da fazenla, isto é, quo um de 
nós apresenta um projecto; pergunto eu, esse pro- 
jecto toda a mesma força moral, obteria do se- 
nado a mesma consideração como um projecto pro- 
posto por duas coramissòes reunidas? certamente que 
não. Assim, o que disse o nobre ministro da fazenda 
não ó sustentável. 

E perdôe-rae V. Ex. que eu diga, pôde ser que não 
sejam ex"_ctas estas observações que vou fazer; mas 
o quo se pôde deduzir, o que muita gente deduzirá, 
ó aquillo que já offereci á consideração do senado, 
isto ó, quo o nobre ministro da fazenda, não tendo 
certeza alguma de obter um resultado favorável re- 
lativamenio á legalidade do seu acto, obsta tanto 
quanto ó possível, a que essa resolução se tome para 
que se chegue a esse fim; e como corollario, senho- 
res,^ daquillo que acabo de dizer, perguntarei a 
S. Ex., para o que lhe peço venia, si no esladoactual 
das cousas, tendo havido apenas discursos de um 
lado e outro, oppondo-se uns á maneira por que o Sr. 
ministro procedeu e outros sustentando essas medidas; 
não ten io ainda havido uma resoluçãodefinitiva, um 
voto dado a es e respeito pelo senado ou pela camara 
d.s*Srs. deputados; pergunto eu, julga-se o nobre 
ministro auetorisado, si se derem as mesmas circum- 
stancias, a practicar o mesmo que praclicou depois de 
ter havido a discussão que houve, depois do que se 
disso no senado, depois do que se tem dito na camara 
dos Srs. deputados ? 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Lá está no meu 
discurso proferido na ouira camara. 

O Sr. Visconde de Jeq; itiniioniia ; —- Supponha 
quo não li o discurso. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Já disso que sim. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : — O nobre 
ministro diz que sim. Ora, senhores, não é isso af- 
frontara opinião de grande parte dos representan- 
tes da nação, tanto vitalicios como temporários 7 Sem 
duvida alguma. Si o nobre ministro tivesse certeza 
de obter um voto favorável, não obraria neste caso 
com muto mais força moral ? Não executaria alei 
de 11 do setembro segundo a intelligencia que dá 
cora muito maior prestigio do que.... 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Já tivo esso voto 
na resposta á falia do throno. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : —.... confiado 
elle sómento no seu juizo ? sem du«da alguma. 

Mas disse agora o Sr. ministro que já teve u;ra 
volação favorável a este respeito no voto de gra- 
ças. Perdôo o nobre ministro da fazenda, é desonen- 
târ-me completamente; ou o Sr. ministro suppõo 
que todos nós estamos desorientados. Pois o voto 
dograçss tiactou deste objecto? pois aquolles que 
fotaram pelo voto de graças tiveram a menor idéa 
de declarar sua opinião relativamente á intelligencia 
da lei de 11 de setembro, quando até o paragrapho 
relativo a finanças nem foi omendado pelo minis- 
tério? Como pois o senado o a camara dos Srs. de- 
putados quizeram definir a questão da intelligencia 
dalei de 11 de setembro de 1846? O nobre minis- 
tro da fazenda avança proposições que na reali- 
dade mo parece que as avança somente por dizer 
as cousas, ou porque presume que não ha no se- 
nado a capacidade necessária para poder avaliar 
devidamente todo o alcance, toda a importância 
das suas proposições. 

Proseguirei ainda mais, Sr. presidente, si o nobre 
ministro da fazenda dá essa intelligencia, si ainda 
está disposto a affrontar a opinião proferida no sena- 
do e na camara dos Srs. deputados por um lado do 
ambas estas camaras ; si ainda pretende affrontar es- 
sas opiniões, pergunto eu, outro ministro da fazenda 
ju!gar-so-ha habilitado para obrar definitivamente a 
respeito desse objecto desde quo attender áquillo quo 
tem occonido em ambas as camaras? outro minis- 
tro da fazenda julgar-so-ha obrigado a ler a 
mesma coragem parlamentar que tem o nobre 
ministro da fazenda sustentando ainda hoje que 
ha de practicar do mesmo modo, dadas as mesmas 
circumstancias, rejeitando o voto, a opinião de todos 
quantos tôm mais aprofundadamente investigado a 
matéria e preferindo somente a sua ? outro qualquer 
ministro terá a mesma coragem que tem o nobre 
ministro da fazenda? apreciará da mesma fôrma a sua 
própria opinião? tel-a-ha era tanto apreço que não 
queira ceder, que não se julgue obrigado a descon- 
fiar do si proprio ? 

E, si acaso esso futuro ministro da fazenda des- 
confiar de si, si acaso não tiver a mesma coragem 
do nobre ministro da fazenda actual, dadas estas 
mesmas circumstancias, é então que se ha do formar 
um juizo definitivo, declarar uma opinião nas ca- 
maras relativamente á intelligencia da lei de 11 de 
setembro? Não era esta a occasião opportuna, o não 
era esta a occasião mais própria, visto como o^toder 
executivo remetteu ss informações pedidas pelo se- 
nado a respeito de taes operações? Não e a esta a 
occasião mais própria para fixar um juizo? Onde 
pois está a força, o fundamento da impugnação feita 
pelo nobre ministro da fazenda ? 

&1, Sr. presidente, desojára nessa occasião ter- 
minar as poucas observações que tenho feito a res- 
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peito do objecto, declarando unicamente que voto 
pelo requerimento; mas o nobre ministro da fa- 
zenda proferiu outras proposições qae não devem 
passar desapercebidas, que cumpre serem tomadas 
em consideração. Foram ellas para mim tão impor- 
tantes, que julguei de minha obrigação tomar nota. 

Disso o nobre ministro : <t Para que isto, qual ó o 
fim desta remessa das informações ás commissôes ? » 
e respondeu: « Para accusar. » 

Sr. presidente, eu já disse ao senado que nem o 
nobre senador pela proviucia de Goyaz, nem eu que 
sustento o seu requerimento, nem aquelles que vo- 
tarem por elle, temos em vista accusar os actos do 
nobre ministro da fazenda; nem na caraara dos Srs. 
deputados tem havido esto pensamento. Si houvesse 
este pensamento na camara dos Srs. deputados, es- 
tou convencido do que os nobres representantes da 
nação naquella' camara teriam força moral sufll- 
ciente, energia política bastante, para formular a 
aceusação. Mas o que tenho deprehendido de toda 
a discussão ó que o fim não ó outro sinão liquidar 
bem ecom clareza a legalidade dos actos do nobre 
ministro da fazenda. 

V. Ex. recorda-se do que na 1.* discussão que 
houve acerca desío objecto, immediatamente se de- 
clarou que, si o nobre ministro da fazenda viesse pe- 
dir ao parlamento um bill do indemnidade, muito 
provavelmoato o parlamehto, ou pelo menos o se- 
nado, estaria disposto a dar ao nobre ministro esse 
bill de indemnidade. Toda a discussão nasceu pois de 
ter declarado o nobre ministro que não só não pe- 
dia esse bill de indemnidade, como estava convencido 
de que tinha obrado lega^ente, porque essa era a 
disposição terminanto da lei de 11 de setembro de 
1846. Foi uma declaração do nobre ministro que 
forçou a todos os oradores do senado a examinarem, 
si na realidade essa lei auctorisava laes saques; isso 
não para que dahi se deduzisse a aceusação do no- 
bre ministro da fazenda, mas para que dahi se dedu- 
zisse o evitarem-se gravíssimos inconvenientes para 
o futuro. E estes inconvenienles V. Ex. não pôde 
desde já apreciar ouvindo a proposição do nobre 
ministro da fazenda, isto é, que ha do continuar a 
practicar da mesma fôrma, dadas as mesmas circum- 
stancias, porque a intelligencia que dá a lei de 11 
de setembro, ainda é a mesma, embora todo o se- 
nado e grande parle da outra camara temperaria 
tenha uma opinião contraria á de S. Ex.? 

Digo todo o senado, porque os que tomaram 
p^rte na discussão não foram em pequeno numero, 
os que impugnaram a legalidade do acto foram em 
grande numero, e, como não houve resolução defi- 
nitiva, como o senado não proferiu uma opinião, 
eu devo ater-me áquellas que muitas vezes ouvi 
dentro e fora do senado a differenles senadores que 
não tomaram parte na discussão; todos elles como 
que formaram uma tal maioria de opmião a este 
respeito, que se pode dizer sem exageração que 
unanimemente o senado pensa desta forma; e ó 
esle o grande inconveniente em que se acha a ques- 
tão, é que, pelo que se sabe, a intelligencia dada 
pelo %obre ministro é rejeitada pelo senado, mas 
ofadcialmente não existe tal rejeição, e o nobre mi- 
nistro ainda continua a dizer que,'dadas as mesmas 
circumstancias, elle ha de obrar do mesmo modo. 

i. verdade qu°, si quizesse agora lançar mão de 
alguns trechos dos discursos proferidos pelo nobre 
ministro da fszenda na camara dos Srs. deputados, 
poderia nesta occasião mostrar a S. Ex. que a lin- 

guagem que elle teve naquella camara, quando discu- 
tia este objecto, foi muito differente daquella que e lo 
teve nó senado; allielle já fez como que uma amewJe 
honorable, já se retractou atá corto ponto, concedeu 
que se possa duvidar a respeito da intelligencia da lei 
de 11 de setembro, entretanto que aqui no semdo 
S. Ex. fallou em termos taes que manifestavam uma 
profunda convicção da sua opinião. 

Esta modificação, a maneira pôr que o nobre mi- 
nistro da fazenda incidiu até certo ponto a força das 
.opiniões proferidas aqui no senado, faz-mo crer quo, 
si se derem as mesmas circumstancia?, S. Ex. não 
obrará pela mesma forma. Apezar do quenes disse 
S. Ex., creio quo elle hesitaria um pouco si tacs cir- 
cunstancias se dessem; tanto mais quanta S. Ex. 
se lembra que nem sempre se pódo contar com a 
benevolência do parlamento, principalmente quando 
ha reincidência. A palavra do quo uso explica a 
minha opinião a respeita do objecto. 

Creio, Sr. presidente, que foi inopportuna a obser- 
vação do nobre ministro da fazenda, lelativamenlo 
ao-intento quo aitribue ao nobre senador pela pro- 
víncia de Goyaz, de querer accusal-o ou accusar os 
seus actos". S. Ex. ottonuou essa proposição dizendo 
immediatamente: « Mas accusar como? Só a ca- 
mara dos Srs. deputados é quo pódo accusar os mi- 
nistros; esta accussção ha do partir da camara dos 
Srs. deputados. » 

Ora, si S. Ex. sabe que também comprehandemos, 
tanto quanto ó possível comprehender, as nessas fa- 
culdades , como pôde presumir que estivesse na 
mente do nobre senador pela província do Goyaz o 
querer accusar o nobre ministro da faz nda? Em- 
presta-nos, portanto, o nobre ministro da fazenda 
esse intuito, esse desejo; ou não sei si possa dizer se 
quo a maneira por quo exprimiu-se 8. Ex. iaculca 
essa falta do confiança cora que principiei o meu 
discurso, a qual existe no juizo do nobre ministro da 
fazenda a respeito de seus actos. 

Respondendo o nobre ministro a um discurso pro- 
ferido no senado pelo nobre senador pela proviucia 
de Goyaz relaiivaraento ao estado do cambio, disso 
S. Ex que mo eram fundadas as opiniões do nobre 
senador pela província do Goyaz, quando, para mos- 
trar a iilegalidade e oexolico das medidas adoptadas 
pelo nobre mioistro da fazenda, dizia que o fim que 
teve em vista S. Ex., de elevar o cambio ao par, não 
o tinha conseguido. Disse então S. Ex.: « Eu tiraria 
dessa observação um corollario opposto, isto é, di- 
ria eu; foram taes as difíleuldades em quo esteve o 
paiz, tal o aperto ou pressão em quo esteve o com- 
mercio, que si não fossem as raed das adoptadas pelo 
poder executivo, a depressão do cambio seria muito 
maior. » Isto eqüivale no juizo do nobre ministro da 
fazenda a poder-se considerar o cambio actualmento 
ao par, sinão estaria a 22, 23,24 e assim por diante. 

Sr. presidente, si este modo de argumentar pódo 
ser logico, então também ó logico o que vou difer. 
As medidas do nobre ministro da fazenda muito 
mais do quoascircumstancías especiaes, medidas que 
por assim dizer estabeleceram um pânico no paiz, 
querendo forçar as nossas relações commerciaos 
com as das nações estrangeiras, de um modo nunca 
adoptado por paiz algum, sem ser em attenção ás 
circumstancias, que puzoram o cambia no estado 
em quo se achou, e sem attender ás causas que o 
produziram, foram quo deram legar ao que ob- 
servamos. 

Ora, si eu raciocinasse assim, toria fundamento e 
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poderia dizer desde já que este modo de raciocinar 
eslava provado por aquillo que disse, quando fallei a 
primeira vez relativamente aos saques. Nessa occa- 
sião ou disse que quem fez a crise foi o banco pelas 
medidas intempestivas e illegaes tomadas por elle e 
auxiliadas pela Sr. ministro da fazenda. 

Estas medidas foram que levaram o meio circu- 
lante a um tal estado de depreciação que se mani- 
festou logo pela quéda do cambio; porque o cambio 
de que se tractava não era o cambio filho das rela- 
ções commerciaes, mas filho da depreciação da 
nossa moeda; e, como para essa depreciação concor- 
reu o banco, o o nobre ministro da fazenda cora as 
medidas com que auxiliou e aconselhou ao banco, o 
que se segue ó o que o nobre ministro juntamente 
com o banco do Brasil foram os verdadeiros auctores 
de tudo isso quanto nos observamos. 

Eu estou convencido, Sr^ presidente, que a não 
serem alguns indivíduos, a parte sensata do nosso 
commercio, a parte sensata dos nossos economistas, 
daquelles que têm ostudalo cuidadosamente a scien- 
cia monetária, estou convencido que todos elles têm 
a mesma opinião, c não esta longe o dia em que esta 
opinião ha do ser manifestada deforma tal que ha de 
confundir completamente todos esses absurdos, todas 
essas proposições insustentáveis e excêntricas, ado- 
ÍiUdas e executadas pelo nobre ministro da fazenda, 
ím veidade lamento que S. Ex. adoptasse essas 

medidas, desejára que elle não as tivesse adoptado 
para poder merecer do paiz esse conceito, essa gloria 
a quo S. Ex. aspira, mas que não pode de fôrma al- 
guma resultar deste e de outros actos practicados 
por elle. 

Disso lambera S. Ex. oatra proposição que me 
páreceu realmente, não excêntrica, mas inconcobi- 
vel: que o cambio já estava ao par para o lhesouro, 
que agora S. Ex. não tomava sobre si o trabalho de 
explicar isso, mas que o fatia cm breve tempo. Oh 1 
senhores, é justamente a occasiào de se desejar quo 
os mexes sejam dias, que os dias sejam horas, e as 
horas minutos, que curram com a rapidez electrica 
para que S. Ex. venha dar ao parlamento brasileiro o 
a todos os economistas que conhecem as nossas cou- 
sasess) lição descummunal, venha demonstrar esse 
fado não existente, venha, em uma palavra, provar 
que aclualmente o cambio para o lhesouro ó ao par. 
Ora, por que motivo não quererá S. Ex. d'ar-nos este 
prazer ua occasiào aclual? 

0 Sn. Silveira da Motta:—Esta maravilha de- 
via publicar-se. 

O Sn. Visconde de Jeqditinuokha í — Realmente, 
permilU-se-me o termo, ó muita mali^nidide de 
S. Ex.; só por malignidade (rindo-se) é que pôde 
privar-se o paiz da prazer de ouvir uma similhante 
demonstração. 

O Su. Silveira da Motta ; —• Está maravilhoso. 
ü Sr. Visconde de Jequitinhonua ; — O nobre 

ministro da fazenda não é preslidigitador, não ó ni- 
gromauto, não; mas estou convencido que hoje 
quiz haver-sa comnosco cora tal ligeíieza, com tal 
nigromancia quo nos tmbaisso; não sei mesmo si 
foi magnetismo. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — PóJe ser que 
quizasse imitar a V. Ex. alguma vez. 

O Sa. Visconde de Jequitikiionua: — Si eu ti- 
vera essa gcieucia, si essa fõra a minha habilidade, ( 

pôde V. Ei. estar certo que ha muito tompo ou o - ti- 
nha raagnetisado, ha muito tempo tinha já sido pres- 
lidigitador a respeito de V. Ex., e pôde V. Ex. ficar 
certo que o resultado não havia de ser desfavorável 
a V. Ex., e não havia V. Ex. de tirar pequeno pro- 
veito, isto ó, eu não havia de magaetisar a V. Ex. 
para prejudical-o, pelo contrario. Mas não tenho tal 
sciencia, e naturalmente os homens de minha tem- 
pera são mais francos do que nigromantes, o que 
têm no coração têm na bocca ; a respeito delles, 
Sr. ministro da fazenda, pôde V. Ex. estar certo, que 
não se pôde dizer o mesmo que a respeito de outros, 
isto é, quo Daus encobriu por tal forma o coração 
que não o deixa a ninguém ver, para ensiuar-Iho 
a esconder seus sentimentos. 

Sinto muito, Sr. presidente, que o nobre ministro 
da fazenda não fizesse a demonstração que pre- 
tendeu; mas eu espero que em breve tempo S. Ex. 
nos dê essa grande prova, e não deflra muito essa 
época: cumpra o que promeltsu, e mostre que hoje 
o cambio está realmente ao par para o lhesouro. 
Assim que, Sr. presidente, eu acho que, pelo quo 
tenho dito,* posso concluir que não me parece ra- 
zoável a impuguaçâo do nobre ministro da fazenda. 
E' mesmo um escândalo que, sendo esta a segunda 
vez que do lado da opposição se procura levar o 
senado a uma decisão relativamente á intelligencia 
que so deve dar á lei de 11 de setembro de 1846, por 
duas vezes o ministério se opponha a essa decisão ! 

Eu desde já como que recéio pela sorte do reque- 
rimento. Quando entrei heje aqui se me disse quo 
havia uma tal ou qual nuvem negra que pairava 
sobre o senado, e que muito provavelmente essa nu- 
vem ora creada pelo nobre senador por Goyaz, por- 
que o nobre ministro da fazenda como que manifes- 
tava o desejo de que tal requerimento cahisse. 

O Sr. Silveira da Moita : — Mas hontem não 
disse isso. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Quando V. Ex. 
disse quo ia apresentar um requerimento pedindo 
informações. 

O Sr. Silveira da Motta: — Esláescripto o con- 
trario, e o senado tado ouviu o contrario. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonua : — Ainda assim 
o nobre ministro podia satisfazer. Eu vou dizer c mo 
V. Ex. podia dar essas informações que, com a bene- 
volência que o caracterisa, quiz fossem pedidas polo 
nobre senador por Goyaz. Remettiam-so essas infor- 
mações ás commissôes reunidas; V. Ex. dava ás 
commissões essas outras informações, quaesquer quo 
ellas fosiou, voluntárias ou exigidas; vinha o pa- 
recer e decidia-so a questão. 

O Sr. Ministro da Fazenda Nos meus discursos, 
proferidos aqui e na camara dos Srs. deputados, estão 
todas as informações. 

O Sr. Visconde de Jeouitiniiomia r — Mas V. Ex. 
suppõe que ainda podem haver outras. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Supponho quo 
posso dar por escripto aquillo que disse em meus 
discursos. ^ 

O Sr. Visconde de Jequitinhonua : — O nobro 
ministro deve concordar comigo em que as in- 
telbgencias não são todas modeladas por uma só cra- 
veira: eu posso desejar uma informação que julgo 
muito importante o quo outro julgue que não é im- 
pataiile. Assim pojom cs com missões reunidas con- 
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versar com V. Ex,, conferenciar e dar um parecer 
quo decida da questão. 

Senhores, eu não concebo como o nobre ministro 
da fazenda não deseja uma decisão sobro este ob- 
jecto ! Si é porque da minoria do senado é que tem 
partido estas exigências, elle que nol-o diga, porque 
vamos pedir a algum nobre senador que pertença d 
maioria, por exemplo, ao nobre senador pela pro- 
víncia do Rio Grande do Sul, que seja o medianeiro 
nesta questão; seja elle quem proponha o meio de 
sabermos qual é a verdadeira intelligencia que se 
deve dar á lei de 11 de setembro de 18Í6. 

Estou convencido que o nobre senador pela 
província do Rio Grande do Sul ha de convir 
em que nada ha mais importante; este estado do 
cousas não pôde cônticuar, não devo ser perpetua- 
do ; é preciso que se declare, ou que a lei de 1816 
deve ser entendida como entendeu o nobre ministro 
da fazenda, ou que não admitte similhante intelli- 
gencia. Ha pouco figurei uma hypolhese. Supponha- 
se que tem logar uma outra depressão de cambio por 
qualquer motivo, o nobre mmistro da fazenda ha 
de continuar, a despeito de tudo quanto tem-se dito 
no parlamento brasileiro, a empregar as mesmas 
medidas, a lançar íhão dos mesmos meios? elle diz 
que sim, mas eu creio que não o fará. Mas si a 
intelligencia da lei é essa, por quo motivo não se 
deve o nobre ministro julgar auetorisado para pra- 
cücar o mesmo? Eis aqui o meudilemma, Sr. f resi- 
dente. Assim eu não posso julgar outra coiua sinão 
que haja um verdadeiro acinte da parte d i governo 
para com aquellos que têm desejado uma de- 
cisão, um juizo definitivo da parte do senado acerca 
da intelligencia da lei de 1846. 

Que não diga pois o nobre ministro da fazenda 
(porque o contrario já lhe demonstrei), quooait. 70 
do regimento seoppõe á adopção do requerimento; 
e si acaso eu fôsse mais antigo no senado, estou con- 
vencido que havia de dar muitos exemplos. Na ca- 
mara dos Srs. deputados sei eu que muitas vezes 
pedi informações ao poder executivo sobre este oii 
aquelle facto,* chegando essas informações requeri 
que fossem rometlidas a uma ou outra comraissão 
para dar o seu parecer. 

Aqui na senado também estou que isso é usual; 
não mo lembrarei do caso era que isso levo log^r, 
mss vou examinar na secretaria as actas; porque 
estou convencido que o regimento não se oppõe. 
Si se oppozesse, o senado não havia de ter practi- 
cado isso muitas vezes. Que a letra do artigo tam- 
bém não se oppõe, é uma verdade. Assim, voto 
pelo requerimeuto. 

(O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso 
que publicaremos no appendice.) 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — Eu tinha in- 
tenção de votar polo requerimento do nobre senador, 
e mesmo esperava fazer-lhe um additameuto; mas 
depois que ouvi fallar o nobre ministro, vieram-me 
algumas duvidas acerca da votação, e mesmo recuei 
da intenção de fazer o addilamento. 

Julgo, porém, conveniente expender algumas con- 
siderações sobre esta questão, na minha opinião a 
maisimportante que deveria ser submetiida á assem- 
bléa geral na presente sessão. 

V. líx. e o senado sabem muito bem que não 
dou la grande' apreço á lei do orçamento, até 
porque, pelo caminho que as cousas levam, oxalá 
que ella nao passo este anuo. Eu não partilho a opi- 

nião daquellcs que dizem que o thosouro abunda cm 
dinheiro; mesmo duvido muito não sõ dessa abuu- 
dancia de dinheiro, mas do futuro, o qual faz sobre 
mim um pesadello que já outr'ora eu disse ter. 

A lei do orçamento tem por fim o exame do que 
os ministros têm dispendido e cortar seus abusos, 
essa tendência para augraentar a despesa que sem- 
pre existe nos ministros; mas, quando em logar 
disso vejo as camaras augmentarem a despesa do 
modo que temos visto o estamos vendo, não posso 
deixar do dizer: « Antes não tenhamos lei do orça- 
mento »; porque, repito, presumo quo nossos meios 
pecuniários não são tão cunsiderareis, o futuro que 
so nos antolha não é tão agradavel que permilta 
talaugmonto de despesa. 

Na lei do fixação das forças. do terra não vejo 
também nenhuma novida e, não acho quo seja in- 
dispensável. 

Quanto, porém, a alguma medida acerca da circu- 
lação monetária, julgo eu que é negocio urgente, 
a que já se devia ter attendido; porque a assembléa 
geral abriu se debaixo dos ausf-cios de uma crise 
que sem duvida alguma prejudicou muito o paiz, e o 
ameaça ainda de grandes prejuízos. 

Entretanto a assembléa geral tem visto impasnva 
essa importantíssima questão, pela qual se tom pas- 
sado como gato por brasas, ccnsumindo-se o tempo 
com recriminaçôcs ao Sr. ministro da fazenda, por- 
que fez taes e taes operações! 

Senhores, o que fez o Sr. ministro não ó objecto 
que mereça accusação, porque me persuado que S. 
Ex. obrou debaixo de força maior. 

O Sn. Silveira da Motta [rindo-se): —- Debaixo do 
um temporal desfeito. 

O Sn. Visconde de Albuquerque :— ... E onde 
eslá essa força maior ? Eis o que digo que nos cum- 
pre examinar. 

O Sr. Silveira da Motta : — Vamos a isso. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Quem deu 

motivo ao procedimento extraordinário do Sr. minis- 
tro? Este ó que deve ser o objecto das indagações da 
assembléa geral. 

Acaso pensam os nobres senadores que já desappa- 
receu o facto que deu logar ao procedimento do Sr. 
ministro? Como é que desappareceu ? 

Tem-se fatiado muito na lei de 11 do setembro 
do 1846; tem-se dito que ella não está em vigor. 
Mas, senhores, qual foi o fim dessa lei? Dar estabi- 
lidade á circulação. Ora, pergunto eu, proraulgoii-so 
alguma outra lei para esse mesmo fim? Digam-mo 
—sim ou não. 

O Sr. Silveira da Motta : — Promulgou-se a lei 
da creação do banco. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Bom ; e essa 
outra lei desempenhou o seu fim? Digam-me — sim 
ou não. 

O Sn. D. Manuel: — Não. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Então a pri- 

meira lei está em vigor. 
O Sr. D. Manuel; — Que duvida! 
O Sr. Silveira da Motta ; — Ora eis-ahi uma loi 

tendo effeilo alternativo I 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — A lei pro- 

mulgada para dar estabilidad i á circulação fd substi- 
tuída por outra; mas, pergunto, esta outra tom sido 
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executada? Responderam-mo — não; logo, está em 
vigor a primeira. Não digo quo esteja ou que não 
esteja; tim uma conclusão da resposta que me 
deram. 

Mas, dizem os senhores: « A lei não está om vi- 
gor. » Ah ! si assim é, en'âo cumpre examinar quaes 
foram as causas que fizeram tom que não se tenha 
executado a lei que substituiu essa. Este é que deve 
ser o objecto d^s indagações da assembléa geral, e 
não accusações ao miüi-tsrio; porque digo que, quer 
a l i estivesse era vigor, quer não, o-miaistro devia 
tomar alguma medida. 

O Sn. Silveira da Moita : — Alguma medida, e 
não saques pela fôrma que vimos. 

O Sn. Visconde de Albuqüerque : — Alguma me- 
dida extraordinária. E quem é que impeiliu o Sr. 
ministro a tomar essa medita ext.-aordiosria? Por- 
que não havemos de tomar •conhecimento disso? 
Si os senhores reconhecem que o Sr. ministro de- 
via tomar alguma medida, porque não iniagam 
os motivos que o irapMliíara a isso? Eis-squi a 
nossa questão, tis o obj cto principal quo está in- 
cumbido á assembléa geral, e nós não temos tra- 
clado dolle. 

O Sn. Silveira da Moita: — Não querem tractar. 
O Sn. Visconde de Albuquerque; — Os senhores 

é quo não querem; só vejo reque.mientos para aqui 
o para alü. 

O Sn. Silveira da Moita: - O fim do meu reque- 
rimento é esse. 

O Sn. Visconde db Albuquerque ; — O fim de 
V. Ex. não é indagar d is motivos da não execução 
da lei que depois da de 1846 providenciou sobro a ei- 
tabilidade di circulação; é somente as operações do 
Sr. ministro, quo para mim são de objecto secinda- 
rio. O que não quero é que a nossa sociedade conti- 
nue coliocada cm estado tai que os ministros se 
vejam era circumstancias de tomar medidas extraor- 
dinárias. 

O Sr. D. Manuel: — E elles não querem cousa 
nenhuma. 

O Sn Visconde de Albuquerque : — Nem o Sr. 
ministro tem dado provas de que quer isso. 

O Sr. Silveira da Moita : — Ninguém tem mais 
obrigação do que elle. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Quando 
elle apresentou o sen projecto sobre o cobre ou so- 
bre a moeda de troco, eu lhe disse : « Quero antes 
ura projecto sobre o ouro.» Em outras occasiões 
lha b ntio podido issa. Sei de suas munas oc- 
cupações, mas permitia que lhe diga que, na estado 
em que se acha o paiz, a falta da esforços por parte 
do S. Ex. perante a assemb éa geral, para se tunar 
conbeaimento deste objeato, não tem a minha sym- 
palhia. 

Não quero discutir a questão dos saques; mas digo 
quo ba uma granle necesAlade de.-sa discussão. A 
lei de 11 de setembro de 18ÍC estabeleceu que os tí- 
tulos pelos quaes se fizessem transacções em Iodos 
oa mercados se referissom sempre a 4^ por oitava 
de ouro; pergunto eu: E' esta actuslmeute o valor 
desses titules? Devemos conservar este estado anor- 
mal ? Não, certamente. 

O Sr. Silveira da Moita :—O nobre senador não 
Podia chamar a altoncão do Sr. minisTo ? 

DE AGOSTO. ' ' • Q-j 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Quando en- 
trarmo? nesta questão, talvez que os auetores se l.;r- 
nem rées. 

O Sn. Silveira da Moita : — Deixe o àegocis ir 
á commissão. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—A commissão, 
perroiita o nobre senador, é para indagar si a lei. 
está ou não em vigor ; nus o quo tenha eu com isso? 
O que quero é que os papeis com que me pagam 
não sejam simulados nem fallidos; o que quero ó 
que esse banco que, segundo se diise aqui, era para 
dar estabilidade ácirculação, não excerça ura raoao- 
polio paralisando todas as transacções,'encarecendo 
todos os objectcs, fazendo com que as mercadorias 
não possam ter consumo, nem ser vendi ks. Isto ó 
o que vejo, e já previa ha rauíto tempo, tanto que 
votei contra a creação do tal estabelecimento ; me' 
lisongeio de ter sido o único que votou contra essa 
lei. 

O Sn. D. Manuel : — Perdôe-mo, não foi o úni- 
co, também votei contra. 

O Sr. Visconde de Adboqueuque :—Votou contra? 
O Sr. D. Manoel: — Eu disse que não votava por 

bancos privilegiados. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Quando se 

piocedea á essa votação, olhei- para lodo o senado 
e me aclei só. 

O Sr. D. Manuel: — Estava sem oculos. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : —Bem, estimo 

muito ter um companheiro. 
Isto que estou dizendo é o que todos sentem; 

mas no parlamento ninguém abre a bocca, nin- 
guém procura conhecer onde está o mal; querem 
romedial-o com censuras para aqui e para scolá. 

O Sr. Silveira da Moita : —O governo tem obri- 
gação de remediar isso. 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — Acompa- 
nho nesta censura o nobie senador. 

O Sr. D. Manuel; —O governo não foi que deu 
piivilegio ao banco. 

O Sr. Visconde de Albuquerque;—Senhores, 
não foi debdde quo rae pronunciei contra essa abdi- 
ca, ão da soberania nacional... 

O Sr. D. Manuel : — Foi a expressão de que usei. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Ainda o 

anua passado eu disse aqui que o credito do banco 
do Brasil estava identificado com o credito publico: 
lembram-se desta minha opinião? 

O Sr. D. Manuel; — E' o estado de um banco pri- 
vilegiado. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Perdôe-rae, 
quando Cumpre com o seu dever.... 

O Sr. D. Manuel:—E' outra cousa. 
O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Tivostrs 

esse piivil-gio, mas cumpristes com aquillo a quo 
vos cbrig stes? Desde que não cumprirdes, não 
deveis ter os favores. 

Quando digo que o credito do banco está identifi- 
cado com o credito do governo, spprovo a medida 
do Sr. ministro. V< ndo o Sr. ministro os embaraços 
da circulação, não podia deixar de acudir i m media- 
lamente. I) que lamento ó que S. Ex não viesse « 

4 
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assemWéa geral declarar que, si haria tomado essa 
providencia, foi porque o banco, em vez do ser um 
auxilio paia o governo, é um ílagello para o paiz. 

O Sr. Bapiista de Oiiveira : — Dessa maneira, 
cer tanaente. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — O paiz não 
precisa do banco para dar estabilidade á circulação; 
a prova é que quando para esse íim se tornava ne- 
cessário o seu auxilio, o vimos elevar a taxa do des- 
conto, requisitar do governo emissão tripla, lançar 
na circulação trinta e sele mil contos, e pedir bilhe- 
tes ao lhesouro para dar em troco de suas notas I 

O Sr. Silveira da Motta : — Em tudo isso o 
Sr. ministro sustentou o banco. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Notai bem, 
senhores, que quando todos soffreram e ainda sof- 
frem, o banco faz seus dividendos a 20 por °/,l Que 
b-raiventurança I Como somos felizes! Temos um 
senhor.... E nos três mezes que temos tido do sessão, 
ainda não se abriu a bocca sobre este objccto 1 

O Sr. Silveira da Moita:—O governo não quer. 
O Sr. Visconde de Albuquerque:—V. Ex. ti ra- 

bo m não quer. Vem aqui apadrinhar o banco, vem 
descarregar as culpis do banco sobre o Sr. ministro; 
ó o que tenho visto em todas essas interpellaçôes. 
Deixemos a questão do Sr. ministro.. .. 

O Sr. Silveira da Moita: —Porque se ha de 
deixar? 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Ha outra 
questão mais importante; a questão do Sr. minis- 
tro é accidental, podia trazer, supponhamos, a 
perda de 300 ou 400 contos; mas a questão do banco 
traz a perda de milhares de contos: si o nosso café, 
os nossos produetes não podem competir nos mer- 
c-dos da Europa, a razão piiuupai éo augmeato 
de juros do banco. Não quero tomar tempo ácasa 
sobre o processo dessas operações; apenas direi 
que, quando o commercianto paga 7 pode ti- 
rar algum lucro na remessa das produetos, mas 
quando paga 9,10 o 11 não póJe entrar ora con- 
currencia e deixa de fazer remessas. O mal ó mais 
grave do que ss suppõe, o eniret .nto estamos no 
quarto mez de sessão e nenhuma providencia se tem 
tomado. 

O Sr. Silveira da Motta ; — E o nrnistorio não 
diz nada. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E V. Ex. a fa- 
zer requerimentos, quando devia ajudar o Sr. mi- 
nistro (Apoiados.) 

Senhores, acaso ao banco do Brasil coube por he- 
rança do nosso pai Adão ser nosso senhor? 

O Sn. Ministro da Fazenda: — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Quando vejo 

que esse estabelecimento commetteu a fraude mais 
escandalosa, hei de accusar o Sr. ministro, e deixar 
os réos triumphantes para encerrar-se a sessão sem 
se fazer nada, e elles dizerem: « Agora o juro ha de 
ser a 12, a 16; o dividendo ha de ser do 30, 40 "/o,» 
e arranjarem seus amigos? Isto não tem proposito. 

O Sr. D. Manuel: — Porque o govarm não se 
abaixou, aqui d.'el-rei 1 

ü Sr. Visconde de Albuquerque :—Mas porque 
e que o governo vô essas cousas e guarda silencio? 

O Sr. D. Manuel : — Já disse tudo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Não hasta 
dizer, tem obrigação de fazer. Mas supponho que 
o banco é tão poderoso que ale o governo tem medo 
dolle; o Sr. ministro acha-se entre quantos fogos ha. 

O Sr. D. Manuel ;—Isso é verdade, 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Morra com 

honra, affronte seus inimigos. 
O Sr. D. Manuel : — E' o que tem feito. 
O Sr. Silveira da Motta :—Isso não quer ello,.. • 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O que?.... 

está com medo? 
O Sr. D. Manuel :—Não tem medo de ninguém. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Senhores, 

hei de fallar ainda mais nesta questão, po:que ma 
penalisa a facilidade que temos em augmentar a des- 
pesa, esse magnetismo ^que se apodera de nós quando 
o Sr. ministro nos diz' que temos 20,000:000^ do 
sobra; essa indidarença que temos pela apathia da 
industriji, pelo regresso d i agricultura. 

Senhores, eu não voto a favor do requerimentos para 
interpellaçôes, nem para fazer censuras ao Sr. minis- 
tro por um acto que aliás devia ser elogiado, visto 
ter sido practicado debaixo de força maior. 

O Sn. Silveira da Motta : —Nessa não caio eu. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :—Sim, porque, 

si o Sr. ministro tivesse prestado vassaliagem ao 
banco, talvez nenhuma palavra se dissesse doutra 
elK Eu não digo que suas medidas foram acerta- 
das, mas digo que foram necessárias. Qualquer erro 
que cummellcsse, foi pela urgência da matéria, por 
isso quero que se averigúo quem foi a verdadeira 
causa dos males; onde estão cs males é quo quero 
que se applique o remédio. Os requerimentos não 
sorvem para isso. Censurai ao Sr. ministro por não 
apresentar as medidas necessárias para nos tirar 
desse estado anormal, e eu estarei a vosso lado. 

O valor das notas que o nobre senador recebo dos 
sous constituintes ou do thesouro não correspondo a 
4$ por oitava de ouro, como a lei queria; as transac- 
ções que sa estão h-zondo são todas jogos. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Por culpa do Sr. mi- 
nistro. 

O Sr. D. Manuel ; —Ora I ora I 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Por culpa do 

minisiro que cieou o banco e seus apoiadores.... 
O Sr. Silveira da Motta:—Não, senhor. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Eu aqui o 

disse, cheguei a gritar aqui d'el-rei! lembrem-se, 
o nobre senador não estava cá nesse tempo; rea- 
lizou-se tado quanto eu dizia; e Deus permitia 
que não se realizo tambom o que descortino no 
futuro : vejo a infame fome de ouro aniquilando 
o meu paiz. Ohl o ouro... os grandes estadistasI... 

Eu voto contra o requerimento. Entretanto pe- 
diria ao Sr. ministro, sem ser por escripto, que 
houvesse de declarar si a círcu'ação se acha estável, 
si o banco do Brasil ofierece todas as garantias 
para cila, si o governo está esemptodas tribulações e 
dos embaraços em que se achou o nobre ministro... 

O Sr. Bapiista de Oliveira ; — Si o papel do 
banco ainda ó moeda legal. 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — E de que so- 
phismas se tom usado ! 

O quo é verdade é quo a lei de 18Í6 foi sophis- 
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tuada; é que aquelle qao t:nlia proposto es^a lei e 
organizado o primeiro projecto do banco segundo 
essas condições, foi tido por utopista; e que o grande 
banco que nos promettia fortuna, não nos tem tra- 
zido sinão descrédito. Sr. presidente, nosso credito 
na Europa corre grande risco; auguro péssimo fu- 
turo, si não arripiarmos carreira. 

O Sr. Silveira da Motta : —Isso é com o Sr. mi- 
nistro. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Os meias de 
conjurarmas esse futuro são: 1.", não fazermos des- 
pesas excessivas; 2.°, tornar firme o padrão mone- 
tário. 

O Sr. Silveira da Motta: —Está o governo sa- 
cando a 25 1/2. 

O Sr. Ministro da Fazenda : —Quando foi isso ?... 
O Sr. Visconde de Albuquerque:—Não conti- 

nuemos no carnaval financeiro que existe ha tanto 
tempo no nosso paiz; ao menos lembrem se que de- 
pois do carnaval vora a penitencia: é necessário en- 
trarmos nolla, é urgente que nos arrependamos dos 
nossos peccados. 

Voto contra o requerimrnto. 
O Sr. Dias de Carvalho : — Pedi a palavra, Sr. 

presidente, porque não podia euvir com indiíleren- 
ça algumas proposições do nobre senador que acaba 
de sentar-se. Considero a questão de summa gravi- 
dade, para que seja tractada pela maneira por que o 
tem sido. Vou fallar muito desapaixonadamenle. 

Senhores, lamento que no seio da representação 
nacional se attribua a um estabelecimento como o 
banco do Brasil a fraude mais escandalosa, isto em 
referencia ao troco dos bilhetes do banco por notas 
do governo. Emquanto o b nco cumprir a obriga- 
ção que lhe foi imposta pela lei, creio que não pode 
haver direito para sa lhe lançar em criminalidade 
esse facto. 

O Sr. Baptista de Oliveira ; — Seria um absurdo 
crear um estabelecimeuto para pagar papel ccm 
papel. 

O Sr. Dias de Carvalho : — Si foi absurdo, não me 
cabe a mim examinar Como executor da lei, sou 
obrigado a entender sua letra; o, si seu espirito é 
outro, o corpo legislativo lhe devêra ter dado a ver- 
dadeira intelligencia, o governo devôra ter tomado 
ás medidas necessárias para esse fim. 

Pergunto eu; O nobre senador entende que seria 
possivel cr ar um banco de circulação no Rio de Ja- 
neiro em 1853, si se lhe impozesse a obrigação de 
pagar em (uro as notas que emi.tisse, quindo ao 
mesmo tempo ostaram em circulação as notas do 
governo 7 

O Sr. Baptista de Oliveira; — Si não podia 
fizer isso, não devôra funcciooar. 

O Sr. Dias de Carvalho: — Mas todos os que to- 
maram parte na execução da lei entendorara que 
cllo podia pagar os seus bilhetes com as notas do go- 
verno. Quando, para se formar o banco do Brasil se 
procurou efíoctuar a fusão dos dois bancos que exis- 
tiam, tolos entenderam que o novo banco garantiria 
sufficiealemente a circulação do seu papel, tendo 
em seu cofre moeda de ouio e noias do governo. 

Emquanto, pois, o banco cumprir a ktra da lei e 

emquanto a lei não fõr explicada pelo corpo legisla- 
tivo, julgo que da tribuna não se deve lançar contra 
elle como um estigma tão terrível o que resulta das 
palavras—fraude escandalosa. 

O Sr. Souza e Mello:—O banco pôde pagar 
seus bilhetes com notas do lhesouro, quando estas 
estiverem ao par do ouro. 

O Sr. Dias de Carvalho : — Perdôe-mo o nobre 
senador; não tem o direito de dizer que a lei contém 
essas palavras. No § 6.° do art. I.0 da lei que creou 
esse estabelecimento está escripto o seguinte : 
[lendo] « Os bilhetes do banco serão á vida o ro 
portador e realizáveis em moeda corrente, metal ou 
papel moeda. 

O Sr. Baptista de Oliveira : — Papel com o valor 
da lei. 

0_Sr. Dias de Carvalho: — Pode ser essa a in- 
tenção daquelles que approvaram a lei; mas não é a 
intelligencia que se deve dar ás suas palavras. 

O Sr. Baptista de Oliveira : — Como é que a lei 
havia de crear um estabelecimento para trocar pap; 1 
por papel ? 

O Sr. Dias de Carvalho : — Mas creou. E note 
o nobre senador que durante o tempo que o pró- 
prio auclor da lei a executou, não se observsva o 
que o nobre senador diz que ó o preceito dilli: não 
se trocavam as notas á vontide do portador. A mui- 
tas pessoas que iam ao banco procurar a realização 
do seu papel por ouro, afim de o remeUcr para as 
províncias do norte, dava-se papel do governo, por- 
que se entendia que deste mede o banco não faltava 
ao seu compromisso. 

O Sr. Baptista de Oliveira : — Si alguém ac- 
ceitasse o papel, bem; mas, si a'guem recusassi, 
elle era obrigado a pagar em ouro. 

O Sr. Dias de Carvalho : — Isto não está na lei. 
O Sr. Baptista de Oliveira : — Está no espirito. 
O Sr. Dias de Carvalho ; — Per lôe-me, quando 

se tracta do executar uma lei não admitto que se in- 
voque o espirito contra a sua letra: nesse caso de- 
sejaria toda a clareza. Si o corpo legislativo entende 
a lei, como o nobre senador sustenta agora, é do seu 
dever expiical-a, afim de ser execute d t nesse sen- 
tido. Mas então é necessário timbem que consulte si 
será possivel essa execução sem novas concessões, 
sem alguma outra disposição. 

Eu levantoi-me unicamente, Sr. preãlcnlo, para 
protestar contra as palavras do nobre senador, a 
quem aliás muito respeito; porque me parece qu", 
estando eu nesta casa, não podia ouvir com indiíle- 
rença accusar-se de fraude a mais escandalosa o 
troco das notas do banco por notis do governo. 

Nunca o banco deixou de fazer efectivo o troco 
de suas notas por notas do governo. Si a lei não f. í 
bem executada, é porque não tinha sido bem enten- 
dida; mas enlie a iaHligencia de uma lei, entre o 
cumprimento delia e a arguirão que o nobre senador 
fezao esUbelecimento á cuja testa me acho, ha sem 
duvida uma distancia muito considerável. 

Eu não estou agora exigindo que não se altere a 
lei, que não se tomem providencias; o que digo é que 
convém não estigmatizar de uma maneira tão dura 
um estabelecimento que tem procedido até hoje do 
conformidade cora a letra da lei, embora ju^uem oi 
nobres senadores que outro era o espiiito com que 
ella foi confeccionada. 
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O Sr. B.iptista de Oliveira ;—V. Ex. f z o seu 
dever; mas as iraputaçôss ao banco são fundadas. 

O Sn. Dias de Carvalho : —Enião em nome da 
quslle estabcleciracnio reclamo que o corpo legisla- 
tivo tracte de interpretar a lei, si porventura não 
tom sido entendida como deve ser, ncrque é preciso 
levantar essa especie de excommunhão que tem sido 
lançada contra o banco do Brasil. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão por não haver mais quem 
tenha a palavra; e dá para ordem do dia da seguinte 
sessão. 

Primeira paris.—Continuação da discussão adiada 
e o resto das matérias já designadas. 

Segunda parte. — Continuação da 2.a discussão 
adiada da proposição da camara dos deputados sobre 
a administração da justiça. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e S minutos da 
taido. 

Sessão de 4 de agosto. 

PRESIDEXCIA DO SR. MANUEL 1GNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Expediente. —Prinvira pcrte da or- 
dem do dia. — Requerimento do Sr. Silveira da 
Motla sobre os saques do banco Mauá. Discurso 
do Sr. ministro der fazenda. — Segunda p,5r'6 da 
ordem do dia.— Reforma judiei iria. Oiseursos dos 
Srs. Vergueiro e visconde de Jcquilinhonho. 

A's 10 horas e 3 qnarlos da raanlnn, o Sr. presi- 
dente abre a sessão, estando presentes 29 Srs. sena- 
dores. 

Lida a aeti da anterior, é approvada. 
O Sr. 1.° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Ura officio do presidente da província do Amazo- 
nas reraeltendo quatro exemplares da collecção das 
leis promulgadas pela assombléa legislativa da mes- 
ma província na 2.a sessão ordinária do nnno pas- 
sado, bem como quatro eiemplare» do relatório com 
quo o seu antecessor abriu a referida sessão. — E' 
enviada a codecção das leis á comrai são de assem- 
Wéas provinciaes, e os relatórios para o archivo. 

Um requerimento de Ilamiro de Assis Adi yde, 
pedindo que seja o governo auctoiisado a manüal-o 
ndmittir â ex-une de francez, o, quando approvado, 
á raatiicula de l.°anao da faculdjde*de direito de 
-S. Paulo. 

Outro requerimenlo de Francisco Bazilio Duque, 
pedindo egual auclo issção para ser admittido á 
íualricula do 1.° anno da faculdade de medicina desta 
cidade, ficando oMigado a pagar o respectivo im- 
posto, e a Lzer exame de histtria antes de findar-se 
o anro. —São remettidos ambos os requerimentos 
á coaamissão de i-nstiucção publica. 

Fica o senado inteirado da participação que fez 
Luiz Antonio Navarro do Andrade de ter sido no- 
meaado gerente da empreza do Diário do Rio de Ja- 
núro, c que a nova gerencia coiíliaúa a executar 
o ccnlraèío f ito para a publicação dos debates do 
íenado, com as condições nelle ex-radas. 

Compareceram no decurso da sessão mfis eovo 
Srs. senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OS SAQUES do iunco mauá, mac-gregor e c. 

Continua a discussão do requorimeato adiado na 
sessão de hontem. 

O Sr. Souza Franco (ministro da fazenda]: — O 
discurso do nobre senador pela província de Pernam- 
buco resolveu-mo a tomar ainda a palavra na discus- 
são deste requerimento. II speito muito as opiniões 
do nobre senador, estou de conformidade com algu- 
mas dellas; ha porém outras, sobre as q a .s preciso 
explicar-mo. Si não fosse esta circumstancia, eu não 
tomaria a palavra nem ainda para responder ao no- 
bre senador por Goyaz, que insistiu em que ou declr- 
rára"qua apoiava o requerimento. Supponho que, 
quando um senador declara que as suas palavras fo- 
ram ditas era resposta a outras que entendeu ouvir, 
deve ser acreditado, e que pois o m bre senador devia 
acreditar-mo, o não insistir mais. Eu dissè que ad- 
raiüia o requerimento, suppondo quo pedia novas 
informações; mas, desde quo vejo que não é para po- 
dir intoimações, não o posso apoiar. 

E ne-ta occasião direi também a um outro nobre 
senador que não estou pi o urando, e nem so podia 
esperar de mim quo, lendo practicado esto acto, eu 
v o se contrariar qualquer outro, que fizesse oppor- 
tummeute e com as mesmas circumstancia?. Não te- 
nho a preterição de umaimmutabilidadeque não está 
na n itureza humana, e que mesmo não ó dos homens 
políticos que devem modificar as suas opiniões con- 
forme os tempos, conforme o progresso das idéas; 
mais creio que posso considerar-me ura dos h raons 
mais firmes em suas opiniões, um dos homens mais 
coherentes quo tamos no priz; nau virei portanto 
contrariar amanh n o que digo ou faço hoje, nem se 
pude mostrar que eu o tenha feito. 

Senhores, também não tomei a palavra para des- 
envolver um principio que emittiu o nobre senador 
por Pernambuco, isto é, que os accusadores tornam- 
se accusados, e os accusados devem tornar-se accusa- 
dores. Não çrocui arei trazer aquell squemecensuram 
e accusam a uma situação de accusados; estou tão sc- 
lisfeito cora a posição á quo me querem Urçar de 
censurado, e até de accusado; lenl.o tanto pr;<z-rdo 
sel-o por preUnder e têr feito um grande serviço ao 
meu paiz (apoiado), qno não me c nvém procurar 
trocal-a pela outra. Mas o nobre senador chamou a 
questão a um ponto, que é necessário examinar. 

0 nobre s- nador, com uma lógica que eu duvido 
so possa combater, apresentou ura dilemraa, do qnal 
cão podom sabir os nobres senadores a quem ella so 
referiu : ou a lei da 1833 substituiu completamento 
a de 18ÍC, ou não. Si substituiu coraplelcmente,en- 
tão todos os embaraços da situação são devidos 
áquelles quo não executaram a lei de 1853,ou áquel- 
les quo formularam uma lei viciosa que se não presta 
a uma execução tal que nes livro dos embaraços em 
quo nus viemos a achar. 

Si a Li de 1833 não substituiu completamente 
ficou ao governo a obrigação o necessidade do inter- 
vir nestas questões. Então como podeis censurar, 
disso o nabi e senador, o ministro da fazenda, quo 
procurou por todos os meios ao sou alcance satisfazer 
as intenções da lei da 18if>, o conservar as notas do 
lhosoure o valor corrospondonto a aí? por oitava do 
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Ouro? E' um diíemma do qual, repito, os nobres 
senadores não podem desemmaranhar-se. 

O nobre senador por Pernambuco disse que dos 
actos do governo não lhe consta que vEssem pre- 
juízos ao thesouro; e de facto o nobre senador julga 
muito bem; não veiu prejuízo algum ao Estado dos 
actos do ministro da fazenda para a sustentação dos 
princípios que elle entende que estão na lei de 1810. 
Mas dos ectos do banco o nobre senador achou que 
tinha resultado grande prejuízo para o Estado e para 
os particulares. O nobre senador firmou-se em que a 
lei de 1833 concedeu privilegio e favores ao banco 
do B asil cora a condição de sustentar ás notas do 
thesouro o valor que lhe fixara a lei de 11 de setem- 
bro de 1816, isto é, o vaior correspondente e -1$ por 
odava de ouro; de sorte que em notas do the- 
souro, assim como nas do banco, podessem obter 
pre uma oitava de ouro. 

Esta condição que foi marcada na lei de S de julho 
do 1833, que ceou o banco do Brasil, seu lo acompa- 
nhada do favor da emissão, que elevada ao duplo deu 
ao banco o uso do côrca de 40,000:0G0íf em notas, é 
que o nobre senador pensa quo o banco não cumpriu, 
nem como dever legal, nem como compensação de fa- 
vores. E parque deixou dpsapreciarem-sa as notas do 
thesouro e também as suas, entende o nobre senador 
quo o b meo causou prejuízos ao thesouro, e também 
aos particulares, que recebendo estas notas não as 
podiam trocar por ouro, nem obter merca lorias ou 
serviços correspondentes aa seu valor nominal. E 
isto attribue o nobre senador ao banco por ter emit- 
tido notas em valor muito considerável, e deixado que 
oilas perdessem de valor cora a baixa do cambio. 

Senhores, quando se discutiu a lei do banco era ju- 
nho de 1833, o cambio regulava por 29, e a esta taxa 
tomou o thetouro letras nas praças do Rio de Janeiro, 
llahia o Pernambuco: em agosto, quando se assignou 
o decreto app- ovando os estatutos do banco, o cambio 
estava a 28 e 28 1/2, e por muito tempo se conservou 
entre 27 e 28. 

Entendia-so que o espirito da creação do banco 
era conservar, não o cambio de 29, mas o cambio 
de 27, que era o par da nova lei. A emissão do banco 
tem sido muito considerável, e o nobre senidor, 
comparando os favores que o banco tem recebido 
com os ônus a que ficou sujeito, demonstrou que á 
emissão das notas do thesouro elle accrescentou 
cerca de 50,000:000®, tendo retirado só 4,000:000®, 
isto é, ganhou o uso do 46,000:000® em emissão. 

Não sei si foram estes exactamente os algarismos 
de que o nobre senador se servia. 

(O Sr. Visconde de Albuquerque dá um aparte.] 
O que ó verdade ó que a emissão do banco já che- 

gou a 48,477:000?J,sendo caixas 01136321,3 4 6:0005? 
o caixa matriz 27,131:000®, isto em março de 1858; 
tendo chegada a da caixa matriz a 33,000:000® era 
j .lhe de 1857. Não tenho em mão a tabella do es- 
tado da emissão das caixas filiaes ao tempo em que 
a do banco chegou a 33,000:0005? ■' hoje a emissão 
das caixas ílliaes regula por 22,000:0005?, e a da 
caixa matriz por 24,000:0005?, tendo 46.000:0005? 
em circuhção, o havendo retirado 4,000:000®, con- 
serva o favor do uso de 42,00O;OCO5?, de que tira um 
grande lucro. 

O Sn Visconde de Albuquerque : — De 9 por 
cento. 

O Sr. Ministro da Fazenda; — Parece pois que 

também cm conseqüência dos favores que o banco 
recebe devia fazer sacrifícios para sustentar o valor 
das notas do thesouro, o que não lhe seria pesado. 
Ex . minando a lei orgauica do banco e os seus esta- 
tutos, não vejo bem explicada a obrigação que ó 
banco tem de trocar rs suas notas, nem era ouro, 
nem em notas do thesouro. Diz o g 6.°: « Os bilhe- 
tes do banco serão á vista e ao.portador e realiza- 
va^ era moeda corrente, e terão privilegio de ser 
recebidos nas estações publicas. » 

Entende-se daqui que elle tem obrigação de rea- 
lizar as suas natas em ouro ou era notas do (hesouro, 
quando lhe forem apresentadas, mas esta disposição 
não está tão clara como era preciso nos seus estatu- 
tos. O § 9.° do art. 11 diz; « Emittir notas, isto é, 
bilhetes realizáveis á vista e ao portador. » Não so 
diz mais nada a este re^p ito. 

Eu creio que o espirito d* lei é obrigar o banco 
a trocar os seus bilhetes era metaes ou em notas do 
thesouro, sempre que lhe forem apresentados; este 
ó o sentido em que tom sido tom ido este artigo. 
Mas, como devemos entender a lei nesta parte? 
[Lend.-] « Os bilhetes do banco serão á vista e ao 
portador, realizáveis em moeda corrente (metal ou 
papel.) » 

Es'c3 bilhetes têm o privilegio dosarem recebidos 
nas estações publicas, mas não têm, e nem podiam 
ter, o privilegio do curso forçado, isto é, de serem 
recebidos pelos particulares; os particulares os re- 
cebem si querem, o recebem porque contam quo 
elles têm um valor fixo pelo qual podem ser trocados 
no banco, e que o thesouro e as estações publicas os 
hão de receber. 

E* preciso compreheuderbem a disposição da lei, 
e vêr si o recebimento dos bilhetes do banco nas es- 
tações publicas, e o seu troco por notas do thesouro 
no proprio banco ó obrigatório, quando nem os 
mesmos bilhetes do banco-o nem as notas do thesou- 
ro conservem o valor correspondente a 45? por oitava 
de ouro. 

Eu não sou o mais competente para fixar o espi- 
rito da lei de 1833 neste ponto; parece-me que o 
seu espirito, na intelligencia que lhe dãoqs que con- 
sideram em vigor a lei de 11 de setembro de 1836, e 
principalmente dos que a consideram substituída 
completamente por aquella, deve ser que o banco 
conserve o valor das notas do thesouro, e que para 
lhes elevar o valor, no caso da baixa do cambio, está 
obrigado a dar ouro em troco dos seus bilhetes, por- 
que assim daria áquellas notas o valor que ellas 
devem ter. 

O Sr. Visconde de Itaborahy ; — Peço a pa- 
lavra. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Estimo muito 
que o nobre senador tome a palavra, porque a ma- 
téria é imporlantissima  

O Sn. Visconde de Itaboraht: — Por ser impor- 
tantissima é que devia ir ás commissões. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Sim, é 
bom ir para as commissões. 

O Sn. Silveira da Motta: — Não querem que 
haja discussão. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — O que os nobres 
senadores querem podem conseguir com qualquer 
projecto quo apresentarem. 

0 Sr. Visconde be Itaborahy ; — Quer que se 
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apresente um projecto, que já sabe que não ha de 
passar. 

{Cruzam-se diversos apartes.) ' 
• O Sr. Ministro da Fazenda : — Estou á espera 
que cessem os apartes. 

O Sr. Presidente ; — Queiram os Srs. senadores 
deixar de interromper o orador. 

O Sr. Ministro da Fazenda:—A respeito do in- 
cidente, que espero não me distrahirá do meu pro- 
pósito, eu repito ainda que não reconheço a necessi- 
dade de ir ebte negocio ás commissões, e não acho 
também justificável a desculpa de que_ um projecto 
não seria approvado pela maioria; não ó desculpa 
digna de ser apresentada. 

E' do nosso dever apresentar os projectos que en- 
tendermos necessários; e, si me perguntardes : 
« Vós, ministro da fazenda, porque não apresentais 
esse projecto? » eu responderei: « Porque tenho 
outras medidas, porque tenho outros meios, e por- 
que (posso também responder) não conto com a pas- 
sagem de qualquer projecto em tempo, quando não 
se tem podido fazer passar outros, aliás muito ne- 
cessários. » 

O Sr. Visconde de Itaboraht: —O do chanchan. 
O Sr. Ministro da Fazenda:—O do chanchan, 

como V. Ex* lhe chama, ha de em pouco tempo en- 
trar em discussão, e espero que V. Ex. o combata. 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Hei de com- 
batel-o. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Isso já eu sabia, 
não precisava V-Ex. dizer. Mas, emquanto eu tenho 
leis sobre a questão que se discute, não entendo que 
se precise novo projecto, nem amontoar leis sem ne- 
cessidade nenhuma. 

Mas, perguntava eu, si o espirito da lei de 1833 
era que o banco fizesse todos os esforços para que as 
notas do thesouro conservassem o seu valor corres- 
pondente a 4$ a oitava de ouro, e que era nesse caso 
que elle podia dar essas notas em troco de seus bi- 
lhetes. 

O Sr. Visconde de Itaboraht: —Por .culpa do 
Sr. ministro da fazenda. 

O Sr. Ministro da Fazenda: —Isso é que V. Ex. 
nunca ha de provar. Senhores, conservemos a dis- 
cussão calma em uma m'teria desta natureza. Si o 
nobre senador tractar esta questão no ponto de vista 
que quer apresentar, eu hei de me servir dos prin- 
cípios do nobre senador por Pernambuco para fazer 
converter os accusadores em accusades, para lançar 
todos asses máos eíleitos sobre aquelles que formu- 
laram a lei do banco... 

O Sr. Visconde do Itaboraht : — Sobro aquelles 
que não sabem comprehender essa lei, e que a es- 
tragam. 

(Cruram-sí numerosos apartes ] 
O Sr, Presidente Attenção I 
O Sr. Ministro da Fazenda ;—Si ainda não lhe 

fiz modificação nenhuma, como a estraguei?! 
O Sr. Silveira daMotta :—Na execução. 
O Sr. Ministro da.Fazenda:—Nesse caso V. Ex. 

me accusa de cumplicidade com a directoria o com 
a presidência do banco. 

O Sr. Silveira da Motta :—E' verdade. 

O Sr. Ministro da Fazenda Accusa a nós am- 
bos ; eu espero a accusação para responder a ella. 

Mas, senhores, si o espirito da lei e a opinião do 
nobre senador ó esta, que as obrigações _da lei de 
1816 passaram ao banco em virtude da lei de 1833, 
era ao banco o não ao governo que competia sus- 
tentar o valor das notas do thesouro na razão de AJi 
a oitava de ouro. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Sem duvida 
nenhuma. 

O Sa. Ministro da Fazenda:—Ora, vamos a 
vêr quaes foram as circumstancias que trouxeram 
a descida do valor das notas do thesouro, e quem ó 
o culpado disso. 

O Sr. Visconde de Albuquerque {eom ironia) : 
— Sou eu.... 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Entendo que até 
certo tempo o banco não teve culpa nenhuma disso, 
e dou a razão. A lei organica do banco, querendo 
accommodar-se ás circumstancias do paiz, á exis- 
tência de uma certa quantidade do notas do thesou- 
ro, não podia prevenir as causas da descida do va- 
lor dessas notas com as do banco por circumst nuas 
tão extraordinárias como aquellas que appareceram. 
Na minha opinião, o banco, apezar de todos os seus 
esforços, não conseguiria, ainda que os redobrasse, 
evitar a quóda do valor das notas durante o mais 
intenso da crise ; não estava nas suas mãos.... 

Os Srs. Visconde de Albuquerque, Silveira da 
Motta e Visconde de Itaboraht : — Estava. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Nessa parte eu 
tomo a defesa do banco. 

O Sr. Silveira da Motta: —Ouça o Sr. visconde- 
de Albuquerque. 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — O erro não 
foi do Sr. ministro, foi dos que oxecuOra.n a lei, 
foi dos primeiros directores e dos primeiros presi- 
dentes. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Ouça agora o Sr. 
visconde do Albuquerque, Sr. senador por Goyaz ; 
V. Ex. ainda ha pouco dizia que eu o ouvisse, agora 
eu digo-lhe o mesmo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E hei de de- 
monstrar. 

O Sr. Silveira da Motta: — O Sr. visconde de 
Albuquerque quer desculpar o nobre ministro. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não desculpo 
a ninguém; entrem na quedão, vamos a el a. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Eu sei que os no- 
bres senadores hão de vir com os novos bancos que 
não estavam ainda organizados. 

Quando em novembro dp anno passado o cambio 
desceu a 25, o quando em fevereiro deste anno desceu 
a 22 1/2, os bancos do nova creaçâo não existiam 
ainda, portanto o papel delles não podia causar a de- 
preciação das notas do thesouro e do banco do Brasil. 

As cftcumstancias que trouxeram ao banco do 
Brasil a necessidade de fazer trocos somente era no tas 
do thesouro, que aliás não tinham o vaiar correspon- 
dente a 4^ a oitava de ouro, foram as de uma crise 
extra irdinaria que perturbou os mercados todos do 
mundo, e que não podia deixar de perturbar o do 
Rio do Janeiro. Diga hoje embora o nobre senador 
post-factum, cu torno a repelir, que elle teria acau- 
telado de sorte que acriso não tivesse efieito no Rio 
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de Janeiro, e que o banco eiíívesse preparado para 
trocar suas notas em ouro; diga-o, eu repito que 
não forma convicção sinão nos seus amigos, sinão 
naquelles que estejam combinados nessa opinião. 

O Sr. Visconde de Itaborahv (com ironia): — 
• A imprevidencia ó o estado natural. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Senhores, duran- 
te a crise, a menos que o banco não retirasse quasi 
todas as suas notas, não podia diminuir os effeitos 
que contiibuiram para a descida do valor das suas 
notas, e das do thesouro; hei de repetir o que disse 
muitas vezes: si o banco houvesse então contrahido 
muito os seus descontos, si tivesse reduzido conside- 
ravelmente sua emissão, teria feito a praça do Rio 
de Jantiro um mal maior do que o que a crise occa- 
sionou ; e repito isto argumentândó com aquillo que 
se fez na Inglaterra e em todos os paizes onde a crise 
actuou, o ó que nesse tempo as emissões se augmen- 
taram, porque se reccnheceu a necessidade de mais 
fundos para attenuar os embaraços em que essas 
praças se achavam em conseqüência da crise. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — O erro é 
anterior, como hei de demonstrar. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Não quero por 
ora tornar os accusadores accusados, deixo isso para 
depois.. 

O Sr. Visconde de Jeqditinuoniia : — Isso é 
que é.... 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Mantenho-me 
om rainha posição de defesa, não aggrido, cão accuso, 
estou procurando explicar, entendam-mo bem, como 
é que sondo minha opinião que o banco, para ser 

. juítsücada a troca dos seus bilhetes em notas do 
thesouro do preferencia aos metaes, deve primeiro 
ter contribuido para restabelecer o valor dessas 
mesmas notas, e procurando eu firmar esta opi- 
nião que ó a opinião mais fundada, e também daqqel- 
les que hoje me combatem, me proponho egual- 
menie a demonstrar que até certo tempo o ban- 
co não linha os meios necessários" para o fazer ; 
que a sua organisação não era tal que o habi- 
litasse para esse fim; e que, si o houvesse teatado, 
teria contribuído para maiores moles do que os que 
aconteceram ; pelo que era tolerável, era admissível 
até certo tempo que o banco coutinuisse a dar em 
troco de seus bilhetes as notas do thesouro, embora 
estas notas tivestem alguma reducção de valor. 

Senhores, o que disso o nobre senador pela pro- 
víncia de Pernambuco ó exacto: houveram graves 
prejuízos quando o cambio desceu a 23 e a 2i; fize- 
ra ra-sotransacções a23 ealgumas houveram a22 1/2 
e 22. As notas do thesouro perderam muito,perderam 
a ó 22 7o, cada portador de notas do thesouro que 
queria 1 libra sobre L ndres obtinhí-a com uma 
perda de 22 7», isto é, quem queria passar para Lon- 
dres 100$, perdia 22^; mas asseguro que o thesouro 
não perdeu cousa alguma de  

O Sr. Visconde de Albuquerque Perdeu mais 
do que suppõa, basta o descrédito publico. 

O Sr. Ministro da Fazenda:— Perdeu só indire- 
clamchto, porque teve do fazer despesas e pagar ser- 
viços que augmentaram do valor com a baixa do 
meio circulante, mas eu tracto daquella perda di- 
recta que provera de saques a um cambio baixo. 
O thesouro não perdeu nada, porém os particulares 
pcrd.ram, Lançarei cu ao banco toda a culpa whs 

posição? Repito que não: o banco não estava pela 
sua organisação habilitado suíflcienlomeate., 

O Sr. Visconde de Itaboraiiy : — Pela sua orga- 
nisação, não, pela sua direcção. 

O Sn. Visconde de Albuquerque ; —Esiava, es- 
tava. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Eu digo que pela 
sua organisação não estava sufficientemente habili- 
tado. 

O Sr. Visconde de Itaborahv : — Pela direcção. 
O Sr. D. Manuel i — As direcções são de V. Ex. 
O Sr. Visconde de Itaborahv:—Eu não tinha 

direcção, seguiam os conselhos e as doutrinas do Sr. 
ministro da fazenda. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — V. Ex. sabe muito 
bem que não tenho tidó o prazer de fazer passar no 
banco do Brasil minhas opiniões. Quando nos pri- 
meiros dias de janeiro eu dizia: Trocai vossas notas 
em ouro, (depois vi que talvez havia algum perigo 
nesta mesma opinião) o banco não o quiz fazer, tal- 
vez porque V. Ex. disse que havia perigo na emissão. 

Mas eu estava dizendo que o banco pela sua or- 
ganisação e pelas circumstancias em que o paiz se 
viu collocado, não tinha forças para luctar contra o 
impossível, e, si o tentassse conforme as opiniões de 
V. Ex., teria contribuido para muito maiores des- 
graças (usarei da palavra ) do que contribuiu com o 
procedimento que teve. A crise porém passou, e a 
rainha opinião desde os primeiros dias de julho ou 
desde algum tempo antes é esta: que deve o 
banco, ames de julgar-se justificado no troco de seus 
bilhetes em notas do thesouro, procurar que essas 
notas tenham o seu valor legal. 

O Sr. Visconde de Itaborahv : — No tempo da 
crise a obrigação era a mesma que hoje. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Si V. Ex. me per- 
mitte, eu lembrarei que as difflculdades eram taes 
que V. Ex. disse então que o melhor era deixar que- 
brar quem quebrasse; que outro nobre senador pelo 
Rio de Janeiro disse que as fallencias não eram um 
facto novo, eram a manifestação do que existia, e 
que portanto deixasse que a manifestação tivesse 
logar: cahia o raio, passava a tormenta. 

O Sr. Souza e Mello :—E' necessário dar aintel- 
ligencia que dei ás minhas palavras. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — O nobre senador 
por Goyaz disse então outra cousa, fallou cm ban- 
carrota. 

(O Sr. Silveira da Moita dá um aparte.] 
Bancarrota, não foi a expressão de S. Ex., mas 

não são as expressões que valem, ó o sentido dellas. 
O Sr. Visconde de Itaborahv:—V. Ex. mesmo 

disse que esse era o meio de remediar as grandes 
crises. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — O nobre senador 
por Goyaz nos dizia (e eu não sei como não me dei- 
xei levar pelas palavras solemnes de S. Ex.) que o 
melhor meio para sahirmos das difflculdades era dei- 
xar de pagar as nossas dividas ao estrangeiro duran- 
te um anuo. 

O Sr. Silveira da Moita : — Quem disse isso ? 
O Sr. Ministro da Fazenda : — O nobre senador 

per Goyaz. 
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O Sr. Silteira daMotta: —Está enganado. 
O Sr. D. Mandei. : — Está enganado não, isso eu 

ouvi. 
O Sr. Silveira da Motxa : — A respeita do Sr. 

ministro da. íazenda o nabre senador é muito sus- 
peito ; tem mostrado uma Sal dedicação.... 

O Sr. Presidente ; — Attenção ! 
O Sr. Ministro da Fazenda : — O que posso di- 

zer a V. Ex. neste caso é que, quando me vejo 
apoiado por homens da reputação do nobre senador 
pela província do Rio Grande do Norte, magistrado 
integerrirao e parlamentar illustrado e consciencioso, 
homem que eu respeito muito.,. 

O Sr. D. Manoel ; — Obrigado. 
O Sr. Ministro da Fazenda; — .... não posso ser 

tido por inexaclo: ás vezes poderei ser levado por 
suas opiniões, ou ao menos por elhs impressiona- 
do; ó só o lado por onde tem applicaçào o aparte 
do nobre senador por Goyaz. 

O Sr. Silveira da Motta :—Ninguém contestou 
nada disso ao Sr. senador pelo Rio Grande do Norto. 

O Sr. D. Manuel: — E' o que faltava. 
O Sr. Presidente : — Attenção I 
O Sr. Ministro da Fazenda : — V. Ei. estava fat- 

iando da impressão quo me causam as palavras do 
nobro senador p lo Rio Grande do Norte, e por isso 
respondinosentido demostrar o grande fundamento 
desse facto. 

O Sr, Silveira da Motta : — O que ostou dizendo 
é que as palavras do nobre senador p lo Rio Grande 
do Norte são suspeitas em relação a V. Ex. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Si V. Ex dissesse 
que as minhas o eram pelo muito respeito que voto 
ao nobre senador pe!o Rio Grande do Noite, podia 
ter alguma razão. 

O Sr. D. Manuel : — Eu disso isso quando clle não 
era ministro, e o senhor ainda estava na camara dos 
Srs. deputados. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Mas, ssuhores, vou 
continuar. "Então em dezembro, si alguém se lem- 
brasse de obrigar o banco, no meio das diíflculdades 
com queelle luclava, a restringir consideravelmente 
a circulação, ou a tomar outras providencias para 
elevar as notas do thesouro ao valor correspondente 
a á$ por oitava de ouro, creio que não faria um bom 
serviço; era augmentar as difílculdades da praça, 
era augmentar as difílculdades do banco, e é por isso 
que, sendo minha opinião que eüe só devia trocar em 
notas os seus bilhetes quando, essas notas tivessem 
aquelle vôlor correspondente, coratulo não procurei 
então de maneira alguma forçal-o directameute a 
cump;ir essa obrigação. 

Hoje porém que a situação é diversa; hnje que o 
b nco do Brasil tem na Europa um credito aberto 
de 430,000 L. com garantia do thesouro; hoje que 
elle contractou 473,000 L. com a estrada de ferro, e 
qn«, porconsequencia, tem em Londres 923 e tan- 
tas mil L., isto é, perto de 9 mil cont s em ouro á 
sua disposição; hoje se póle dizer aos direclores do 
banco do Brasil: Estais em posição do restabelecer 
o valor das notas do thesouro naquelle ponto em 
que o thesouro tos entregou, quando ereou o esta- 
belecimento. 

O Sr. Silveira da Motta: — Nove mil contos em 
ouro ? 

O Sr. Ministro da Fazenda : —V. Ex. tom só razão 
em parte ; o banco tem novo mil contos em nossa 
moeda... 

O Sr. Silveira da Motta : — Ha de ser quatro 
mil e tantos contos. 

O Sn. Ministro da Fazenda : — Ora, quináo por 
quináo: 920 e tantas mil libras não são quatro mil 
e tantos contos de réis, mas oito mil e tantos coutos 
ao par, o na moeda brasileira. O que eu dizia era 
que o banco tem em Londres 923 mil libras em ouro, 
que na nossa moeda são côrca de nove mil contos ao 
cambio de 26, e de oito mil e tantos ao par de 27. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Não são novo mil 
contos em ouro. 

O Sn. Ministro da Fazenda: — De certo que 
são. 

V. Ex. insista que não são 9,000:000ÍS em 
ouro? 

O Sr. Silveira da Motta : — Ao cambio de 26, 
não senhor. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Trazidas ao Bra- 
zil, e contadas ora réis essas 920 e tantas mil libras, 
são 8 a 9 mil contos em ouro. 

O Sr. Dantas : — Entendia assim ao principio. 
O Sr. Silveira da Motta : — Mas não ao cam- 

bio de 26. 
O Sr. Ministro da Fazenda: — E' que V. Ex. lhe 

dá o valor em réis segundo o cambio de 62, que não 
vigora mais; porém vamos á questão. 

Hoje, que o banco doBrasil tem todos esses meios, . 
creio quese lhe pode aconselhar, exigir mesmo, que 
restabeleça o valor das notas do thesouro; e p.ra o 
restabelecimento das notas do thesouro, elle lera um 
de dois maios a lançar mão. O primeiro meio ó tro- 
car as suas natas era ouro, porque desde o mo- 
m-nto om que o fizer, ellas irão ao valor correspon- 
dente á iip por oitava de ouro, e as notas do thesou- 
ra subirão também a esse mesmo valor. 

Suppondo qua o banco não acha conveniente dis- 
trahir de sua caixa bs metaes, e acreditando que 
havia inconveniente em deixar sahir algum ao passo 
que manja vir mais, o banco teria outro meio, isto 
é, dar saques a 27 ou mesmo a 26 e 5/8 ou 3/4 a 
todos aquelles que se apresentassem querendo passar 
dinheiro para Inglaterra. 

Eu creiu que ao cambio de 27 é que o banco devia 
sacar, porque elle está na obrigação de o fazer; e eu, 
refetindo-rae ao quo disse hontem na ca^a o meu 
nobre amigo o Sr. vice-presidente do banco do Brasil, 
digo que o banco do Brasil está auctorisado para dar 
em troco de seus bilhetea notas do thesouro ou ouro, 
á sua escolha, e não á escolha dos particulares, e 
que o banco para o poder fazer legalmente devo pro- 
curar restabelecer primeiro o valor das suas próprias 
notas o das notas do ihesouro, de sorte quo essa neces- 
sidade se não faça sentir. 

Ha pouco tempo diziam os nobres senadores pela 
província da Bahia e por Goyaz, que para isso é quo 
era preciso ir o negocio ás coramissões.... 

O Sr. D. Mandei : — Para que ? 
O Sr. Ministo da Fazenda ; —Porque são precisas 

algumas medidas. Parece que os nobre? senadores 
não quiírem procurar os meios ordinaxies, regalares, 
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pacíficos, de restabelecer as notas do thesouro, o que 
cllos talvez,... (não sei si o querem) mas o rtsultailo 
da m)Oida podia ser uma graiiíJe censura ao ministro 
da fazenda, uma grande accusação e censura ao 
banco do Brasil, úcna discussão irritante a este res- 
peito, e o resultado nenhum, porque também se es- 
forçariam para que não houvesse votação. 

O Sn. D. Manuel : —Apoiado, ó verdade. 
■.0 Sn. Ministro da Fazenda: — Ora, pergunto eu: 

que interesse, que vantagens traria esse eipedieme? 
hi necessidade de o tomarmos? 

Senhores, ou ditia hontem, e o nobre senador 
peh província da Bahia parece que se riu um pouco 
desta novidade; eu dizia: «Para o thesouroo cam- 
bio está ao par » ; e como o nobre senador tomou 
isto como uma grande novidade, queria que eu logo 
a explicasse, e ainda hoje está admiradissimo de que 
ou o podesse dizur. Ora, é a cousa mais simples 
do mundo. 

O thesouro, tendo qualquer negociação de cambio, 
ou ha de frzer a 27, ou ha de mandar buscar ouro ao 
banco do Brasil. Isto é tão natural que o nobre se- 
nador pelo Bio de Janeiro, que entende bem estas 
questões, certamente não pôde estranhar; e digo 
mais a S. Ex.; já o comecei. V. Ex. sabe que o the- 
souro faz algumas despesas pouco consideráveis [mas 
não é o avultado da quantia, é o principio,, í.z al- 
gumas despesas no Ilio da Prata; estas despesas são 
feitas lá, e saca-se sobre o thesouro para serem pa- 
gas aqui em raetaes. 

Si o thesouro continuasse a pagar essa qtuntia 
em notas do banco, fazendo o calculo do cambiocomo 
tem foilo até agora, porque ou não queria tonnr de 
fôrma alguma providencias que embaraçasse o banco 
do BróS.l, algumas que vou tomando agora ainda 
não são para embaraçal-o, são para coadjuva-lo ; 
ou que sou tido por contrario ao banco do Brasil e 
opposto áquelles que se reputam seus amigas, tomo 
sempre providencias em senlido de apoiar o banco, 
de concordar com elíe, mas não de o accussr e monos 
ainda do o embaraçar, porque, digamol-o muito 
claramente, os embaraços não seriam para os di- 
rtetores, seriam pãra a praça, seriam p.ra todos 
aquellos que negociam com o banco. 

Porém a questão é esta: ha pequenas despesas no 
Rio da Prata, dalli vem letras sohre o thescuro, e no 
dia em que essas leiras houverem de ser pagas nu 
thesouro, eu já declarei que, ou se hão de pagar em 
ouro, emquanto o thesouro tiver ouroe prata, que tem 
alguma, ou desde que faltar ha de mandar buscai-o ao 
banco, para que não continue a recabir sobre o 
thesouro a perda causada pela depreciação das notas 
do banco. 

O Sn. Visconde de Ixaboiuiit : — E si o banco em 
vez de melai der notas do governo ? 

O Sn. Ministro da Fazenda : — Elias voltariam ou- 
tra vez. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E o dinheiro 
do empréstimo quo já lhe está no papo? 

O Sr. Ministro da Fazenda (ao Sr. visconde de 
Ilaborahy): — V. Ex. tem as vezes certa prescien cia 
que me... Mas o banco não ha de recusar ouro ao 
thesouro. 

O Sr. Visconde de Itaboraiiy : — A V. Ex. ha de 
/ dar ouro, e aes particulares papel ? 

O Sr. Presidente : — Attenção. 
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O Sr. Visconde de Jequitiniioniia ; — Porque não 
ha de fazer isso ? 

O Sr. Ministro da Fazenda : — O banco sebo 
muiiobem que, tractadocomo tem sido pelo th som o, 
não deve contribuir para que o theíouro esteja per- 
dendo com essa differença de cambio. 

(O Sr. Visconde de Ilaborahy dá um aparle.) 
O Sr. D. Manuel; — E o thesouro não é o paíz. 
O Sr. Ministro da Fazenda: — E' o que ia dizer. 
O Sr. Visconde de Jeqditinhonha : —Tiram as pa- 

lavras da boca do nobre ministro... 
O Sr. Ministro da Fazenda;—Quando o the- 

souro perde um, dous ou três por cento era suas 
despesis, é o publico quem os p ga era novos im- 
postos; porconsequencia, não são sinão os int r s- 
ses públicos que eu estou promovendo nos interes- 
ses do thesouro. 

Mas, eu dizia: porque ó que o banco do Brasil 
recusará dar 30, 40 cu SO cornos réis que o th-sou- 
ro possa precisar cada raez? Por ora não precisa, 
porque, como já disse, tem algum ouro ; mas pode 
precisar, e, de certo que o banco não sc negará a 
dar-lhe em troco de suas notas. 

O Sr. Silveira da Motta : — O goveru) é tão 
portador como qualquer particular. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Minlia resposta, 
si os nobres senadores quizessem, poderião ter vivo 
nas minhas palavras anteriores, porque eu j a o. li o 
demonstrando que o banco se acha hoje na posição 
de poder trocar suas notas em ouro, ou, quando o 
prefira, pôde dar saques aos particulares, com o que 
ha de subir o cambio a 27, e ninguém terá precisão 
de metaes, ficando o banco justificado si o não dor, 
e somente trocar suas nAas nas do thesouro. 

Creio que o nobre senador pelo Rio de Janeiro não 
é quem me póie perguntar que medidas coercitivas 
earpregaria eu si o banco recusasse dar ouro. 

O Sr. Visconde de Itaborahy: — Não pergunto. 
O Sr. Ministro da Fazenda: —E' exacto; não 

me podia perguntar, porque V. Ex. já me disse quo 
o-governo não tem meio nenhum de obrigar o 
banco a isso. 

O Sr. Visconde de Itaborahy; — Tem os mesínos 
meios que qualquer pai ticular. 

O Sr. Ministro da Fazenda:—O meio que sa 
suggetiu, a liquidação do banco, seria tio pouco ra- 
zoável, como também se disso, quo ó preci o re- 
correr aos outros menos perigosos em suas conse- 
qüências. ■ 

Aqui está pois a situação actual, lal qual ella so 
desenha no p*iz: progresso das rendas, com gran- 
des saldos em favor do thesouro, cambio subindo ou 
devendo subir ao par, banco habilbado por o-forços 
seus e do governo para restabelecer aos seus bilhe- 
tos e ás notas do thesiuro o valor da lei de li de se- 
tembro de 1846, situação portanto a rna:s desejável 
que é possível, em virtude da qual eu, em logir de 
medidas que podossera ter qualquer viso de co.icçãu, 
deixo ao banco o considerar os seus verdadeiros inte- 
resses, e dar as providencias necessárias pararestabo- 
lecer o valor das notas do ihesouro, com que lica i es- 
tabelecido o valor de suas próprias notas. 

E' verdade que com o cambio a 28, como está, 
já não ha essa grande differença de outFura, mas 
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mesmo a differenra qno resta o publica tem direito 
a que o banco não a deixo penislir. 

Entretanto, senhores, uma folha de hojo dizia ; 
« O governo tomou da companhia da estrada de 
ferro 200,000 L. a 26, e o banco tomou 400,000 L. 
também a 26. » Eu não posso deixar de dizer algu- 
mas palavras sobro este facto; não posso deixar 
de trazel-o ao conhecimento do senado. 

O senado sabe que, não obstante a feliz lembrança 
que o ministro da fazenda teve de remetter para 
Londres 800 a 900,000 L.... 

O Sn. Yiscoxde deItaboraiit : — Feliz lembrança 1 
O Sn. Ministro da Fazenda:—Oh I V. Ex. a 

chamará desgraçada ? Quando eu digo que V. Ex. 
está sempre prompto para contestar tudo quanto eu 
proQro ou faço, e o digo com sentimento, porque eu 
desejaria que alguma cousa que fizesse podesse pa- 
recer bom a V. Ex.; alguma cousa, por pouco que 
íòsse. 

V. Ex. sabe que o costume do thesouro era fazer 
remessas pira Londres regularmente tolos os me- 
zes; mas não era adiantamento; tinha lá apenas 
alguns pequenos saldos, mas eram sempre muito 
pequenos. Ora, si o ministro da fazenda, assim como 
remetleu antes de novembro as 800 ou 900,000 
libres, tLesse deixado para remetter metade ou 
mais da metade, porque faltavam novembro e de- 
zembro, isto é, 2 mezes do semestre, os 6 mezes 
do outro, o que vera a ser 8 mezes; si em logar de 
remetter 900,000 libras, tivesse remeUido 400,000 
libras e deixado as 500,000 libras para remetter de 
novembro era diante, teria feito o seu dever, segundo a 
practica anterior; mas não tinha tido felizlerabrança; 
tinha seguido os antecedentes, mas não tinha tido 
uma feliz inspiração. Ora, ó desta íaliz inspiração 
que estou fallando agora, porque de facto ella pôz 
o thesouro era situação muito vantajosa. 

O Sr. Silveira da Moita:—Quando V. Ex. en- 
trou para o ministério, quanto achou em Londres? 

O Sr. Ministro da Fazenda :—O dinheiro preciso 
para o pagamento somente de  

[Ha di/fcrentes apartes.) 
O Sr. Presidente:—Peço aos nobres senaloTes 

que não interrompam a discussão ccm apartes. 
O Sr. Dantas:—Esclarecem a matéria, Sr. pre- 

sidente. 
O Sr. Presidente .•—•Perturbara a discussão. 
O Sr. Ministro da Fazenda :—Muita gente, lendo 

no relatoiio as palavras —ílsi do anno —julgou que 
se tractava do mez de dezembro, quando o relatório 
se referia ao fim do anno financeiro, que é junlicr. Eu 
entrei em maio, e vendo que apenas havia dinheiro 
ora Londres para as despesas que se-não podiam es- 
paçar, faltando ainda umas 32,000 L. para as de outu- 
hrô, cujas remessas era tempo de apressar, tomoi logo 
50,000 L., e fui apressando as remessas, de sorte que 
antes de novembro tinha em Londres a somma con- 
siderarei que o sanado sabe. Si porém em logar 
destes adiantament s eu tivesse deixado para remet- 
ter depois2/3 partes das quantias que faltavam, teria 
seguido os precedentes, mas não tinha tido uma fe- 
liz inspiração. 

Mas as daspesas tornaram se consideráveis; veiu o 
armamento naval e terrestre, veiu o movimento de 
forças dentro do Império, o para tudo isto despesas 
deviam ser feitas, como fo;ani, cm Londres. Gastes 

vieram também algum tanto mais consideráveis 
com a colonisação o obras publicas, porque o nobre 
senador ha de estar vendo a continuada chegada de 
colonos para o paiz, ha de estar vendo que essa ne- 
cessidade publica de primeira evidencia tem sido con- 
sultada pelo nobre presidente do concelho ministro 
do império; tem viado colonos e se tem gasto muito 
dinheiro. 

O Sr. Silveira da Motta : — Esse dinheiro (am- 
em ó pago lá? 

O Sr. Ministro da Fazenda : —Alguma parte dt 11o. 
O Sr. Silveira da Motta : —Ou uma grande parle ? 
O Sr. Ministro da Fazenda : — V. Ex. pódo in- 

fermar se, e saberá que até de obras se mandaram 
pagar despesas ora Londres, o que ha muitas outras 
despesas; do sorte que o cinheiro não rae podia so- 
brar além do anno financeiro, nem era conveniento 
que o ministro da fazenda tivesse em Londres dinhei- 
ro para além do anno financeiro. 

O resultado foi que eu, não podendo tomar letras 
na praça do novembro em dúntr, para não augmen- 
tara pressão, devia no fim do anno financeiro ter 
falta de meios em Londres, sendo-me preciso ter era 
vista servir-mo de parte do empréstimo que se ia 
conlractar cm Londres, para o que tinha disposto as 
providencias necessárias. 

Realizado o empréstimo, acontrceu que havia em 
Londres um pequeno déficit no fim do junho, o que 
para as despesas de julho se precisaria de fundos; e 
a directoria da estrada de ferro, tendo pelopaqu lo 
de julho noticias da realização do empres imo, exigiu 
pelodinheiro que o goveino piecisnsseo jurodaquefa 
occasião, dizendo que por esse paquete de julho podia 
ella sacar a 26 sobre as 3 entradas de junho, agosto 
e outubro. 

Si em logar do cambio de 26 a directoria, para 
não ganhar com o thesouro, que não ganha com ella, 
se contenta se cora o cambio de 27, ou co n o do dia 
em que o thesouro se servissh dos seus fundos em 
Londres, esto era logar do 200,000 1 loas tomaria 
300 ou mesmo 400,000. A 26 tomeu só 200,000 li- 
bras, que ha do realizar. 

O Sr. Visconde de Itaboraiit : — Das que hão 
de entrar em dezembro ? 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Não; das do 
outubro, e talvez parto das anteriores. As entradas 
do dezembro são todas para o banco do llrasü, e 
pai te da terceira ó também para elle, que tomou 
475,000 libras. 

Devo prevenir desde já uma observação que mo 
podem fazer: «Então o lhes. uro sempre peide na 
diíTerença de 26 para 27 nessas 200,000 libres. » 
Porém eu direi que o thesouro ginhou; porque, a 
não ser esto recurso, teria sido obrigado a tomar le- 
tras desde antes, e as teria tomado a 24, 23, o quem 
sabe si a 20, em razão da sua concurrencia. 

(O Sr. visconde de Ilaborahy dá um aparte.) 
Quem garantiria a 26, si elle fosso sacador e to- 

mador ? 
O Sr. Visconde de Itaborahy : — Teria feito o 

que algunsparticulares fizeram. 
O Sr. Ministro da Fazenda: — Deixemos esfa 

questão para qmndo V. Ex. qurer, vamos á outra. 
O cambio toria baixado, teria sido preciso garantir 
muito mais; e, comtudo, V. Ex. tem razão, visto que 
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para occorrer a qualquer necessidade eu tomei em 
março 50,000 libras esterlinas a 26; é bom que 
V. Ex. saiba destas cousas. 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Não sei, ouço 
agora. 

O Sr. Ministro d.v Fazenda : — Ora! eu por me 
persuadir que Y. Ex. sabe de tudo, não lhe tenho- 
feito o cfferecimenio de lhe pôr patente tudo quanto 
so passa no thesouro. 

O Sr. Visconde de Itaboraht :—Até lenho ne- 
c ssidado de pedir algumas informações do thesouro, 
e não as tenho pedido para se mo* não attiibuir a 
intenção de atrapalhar:, si m'as quizer dar em par- 
ticular.... 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Com muito pra- 
zer, e não farei sinão retribuir o que V. Ex. fez em 
outro tempo, quando eu estava em opposição, e 
V. Ex. me mandava da vez em quando um balan- 
cete. 

O Sr. Visconde de Itaboraht ; — Si V. Ex. me 
quizesse pagar na mesma moeda, eu lhe ficaria agra- 
decido. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Nesta e até em 
moeda mais forte, si V. Ex. quizer. 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Estimarei ser- 
vir-me do generoso ofTorecimento de V. Ex. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Ora, quem saccou 
ultimamente a 26 foi o banco do Brasil, com o qual 
a estrada de ferro fez ura grande negocio, porque, 
estando o cambio a 26 1/2 e devendo subir..,. 

(O Sr. Visconde de háborahy dá um aparte.) 
Antes da noticia desta operação do banco estava 

a 26 1/2. 
O Su. Visconde de Itaboraht i — Então desceu. 
O Sr. Ministro da Fazenda: —Não se sustenta- 

ram as pequenas operações a 26 1/2, que se tinham 
feito no intervalio entie o paquete de julho e de 
agosto.... 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Devido á pru- 
dência de V. Ex.... 

O Sr. Ministro da Fazenda :—.... em conse- 
qüência de operação que, si eu tivesse influencia 
sobre 0'banco, ollo não teria realizado: si V. Ex. 
quer, eu explico. D;go que, si a minha opinião pre- 
valecesse no banco, elle não tomava as 475,000 li- 
bras da estrada de ferro ao cambio de 26, e sim 
ao cambio de 26 1/2; não daria 82 contos de réis 
dc ganho á estrada de ferro ; mas nisso eu não po- 
dia ter parte nenhuma; o banco é quem sabe me- 
lhoras suas circumstanciase d rige os seus negocios. 
Creio que V. Ex. não approva a opinião de que eu 
podia dirigir obanco ale nessa operação: eu quizera 
ouvir a opinião de V. Ex. 

O Sr. Visconde de Itaboraht ; — Já tenho enun- 
ciado mais de uma vez. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — E' que minha me- 
mória não a conserva. 
- O Sr. Visconde de Albuquerque : — O governo 

podia bem tomal-as a 27. 
O Sn. Ministro da Fazenda : — O governo não po- 

dia ir contra um conlraclo. No que se Ez para o em- 
préstimo da estrada de ferro, a condição que propnz 
foi que o governo toniaiia a si o dinheiro que qui- 

zesse ao par; a diroctoria quiz que fôsse ao cambio- 
do dia, e o nobre senador sabe que eu não podia em 
um contracto impôr-a minha opinião e interesses 
do. thesouro aos do outro coatractaute. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Podia impôr 
a lei. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Só podia impôr 
demorando o contraio do empréstimo, a demorando 
porconsequencia o allivio da praça. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — São bellezas 
do banco.... ■ ' ' 

O Sr. Ministro da Fazenda :—Isso é outra cousa; 
até ahi não vai a minha defesa do banco; o nobre 
senador pela Bahia é quo se vai encarregir de mos- 
trar que o banco não está obrigado a restabelecer o 
valor das notas. 

De minha parte, e resumindo-me, direi que o banco 
esta preparado para fazer elevar o valor das notas 
do thesouro publico ao par, a 27, assim como o 
valor das suas notas, para o que está na melhor po- 
sição possivel; tem uma emissão reduzida, tem ura 
fundo disponível de mais do 8,000:000# em ouro, 
tem o empréstimo de uma quantia considerável que 
tomou á eslrada de ferro, tem aberto em Londres 
um credito do 450,000 libras, e podo desde já fazer 
ao publico o mesmo que fará ao thesouro, isto é, 
restabelecer o par de 27 paia as suas notas e as do 
thesouro. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E augmen- 
tar o juro mais 2 %. 

Esta discussão üca adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA JUDICIARIA. 

Continua a dbcussâo, adiada na sessão de 2 do 
corrente mez, do art. l.0da proposição da camsra 
dos deputados sobre a administração da justiça, com 
a emenda do Sr."Vasconcellos, apoiada em 13 de julho 
proximo passado. 

O Sr. Vergueiro : — Sr. presidente, a matéria ó 
tão importante que nã@ po so dispensar-me de expri- 
mir minha opinião a seu respeito, ainda que não pos- 
sa seguir a discussão nem responder a apartes por 
não ouvil-os, e nem mesmo os discursos, que só depois 
de impressos é que chegara ao meu conhecimento. 

Rogo a V. Ex. me permiltã que eu, seguindo o 
exemplo dos oradores que me precederam, diga 
alguma cou;a em geral a respeito da matéria em dis- 
cussão, pois o artigo é tão restricto que, pira se com- 
preccnder, é necessário di er alguma cousa mais. 

O projectu que se disiuteó de summairaport.ncia; é 
o segundo acto legislativo influído pela conciliação. O 
primeiro, posto que fôsse muito interessante, pire- 
ce-me que ainda está abaixo deste que, não só é in- 
teressante, como é de necessidade absoluta para tirar 
uma nodoa que exista na nossa legislação; porque 
tende a alterar as disposições da lei de 3 de dezembro 
de 1841, lei que com muita razão mereceu o titulo 
de machina infernal para eleições. 

E m verdade esta lei abriu uma br cha na base 
essencial da constituição, que é a divisão dos pode- 
res; e por esta brecha entraram os ministros, rs 
proAdentes de província, e esses milhares de dele- 
gados, subdelegados, juizes muaicipses, e seis sup- 
plentcs de cada u u, auxiliados pclus permanentes e 
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P"!a guarda nacional depois de militarisada, e tudo 
para fazer camaras uuMiitnes! E o resultado foi se- 
guro sefn duvida nenhuma. 

O Sr. Barão de Podare ; — Apoiado. 
O Sr. Vergueiro : — Ora, me parece que «ma 

lei de-t;s não deve coutinuar a eiisiir. Eu iria mais 
adiante ; eu nãõ proporia que se fizesse modifica- 
ções nesta lei, eu quizera que fõsse revogada com- 
pletamente e irancada em todos os registros públicos, 
para que não ficasse este escândalo para o futuro. 
Mis euifim apresenta-se uma modificação dessa lei, 
eu hei de sem duvida votar por essa modificação. 

Lendo os discursos que lèm havido a este respeito, 
me parecera mais uma divagação, doque uma illus- 
tração d matéria; vejo que nesses discursos ha um 
certo melindre, um certo respeito á esta lei denomi- 
nadi, como já dirse, machina infernal. Dizia um 
nobre orador que receiava que a vicloria oíTendesse 
os principies que d Caram esta lei: admirou-me 
isto I Pois Invernos de receiar oíTender uma lei que 
ataca a constituição em sua essencia, em sua base? 
Eu não esperava que isto se proferisse no senado, 
ma= em fim proferiu-se I 

Não direi mais nada a este respeito, porque pare- 
ce que está na intuição de todos o que acabo do dizer 
e que é bastante para justificar a minha proposição, 
de que esta lei deve ser revogada e trancada nos 
registr s públicos; mas emfira sigo a marcha que se 
adoptar, comtanto que no decurso delia se salve esta 
iniqüidade. 

Agora, pelo que diz respeito ao artigo em discussão, 
parcc '-me que se trada de escolher entre duas pro- 
posições que se fundam em princípios oppostos. 

A lei que se pretende alterar dispõe que se 
forme um concelho de jury em todos os termos onde 
houver 50 jurados. Senhores, por este modo não 
haverá termo nenhum onda não haja um concelho 
de jurados, porque não ha termo nenhum onde não 
se possa en ontrar 50 pessoas para jurados. Isto 
salta aos olhos, não é necessário experiência, eeu 
já provei na occasião em que se discutiu esta lei, 
razão por que propuz um numero muito maior. Por 
toda a parte teremos ura cone lho de jurados, si não 
se appli ar remediosextraordinaries. 

Um presidente de provincia, reconhecendo este 
defeit >, quiz por si e r endal-o, e ordenou au juiz de 
direiio que, na revisão da lista dos jurados de d is 
municípios de que tenho conhecimento, diminuisse 
o numero dos jurados de maneira tal que, nem 
reunidos os termos, podosse haver concelho de jury. 

O juiz de direito combinou-se com o promotor 
publico, e claramente foram rejeitando pessoas 
muito capazes do exercer as funoções de jura- 
dos; até que o presidente da caraâra chegou a 
diz^r : « Nesse caso eu também devo sér excluído, 
porqije não sou melter do que esses que se estão 
rejeitando. » Porém o juiz de direito respondeu 
q ia estava combinado com o promotor, que haviam 
de vencer, e c-lle presidente da camara que votasse 
lá como quiz-s e. 

Trago isto para mostrar que era escandalosa a 
certeza dos juizes que occasiona este numero tão li- 
mitado de jurados; fazia impressão em tanta gente, 
que levou esse presidente a cornmett-r esie excesso, 
supposto que eu louve as suas intenções. 

O quase tom alUgado comra a eilienda em discus- 
são é a coraraodidade dos povos, o queror-se a jus- 
tiça á poila do cidadão. E' muito belloesto principio, 

porém é um princípio imaginário que não se pôde 
applicar para um paiz onde, como no nosso, a popu- 
lação está tão espalhada; esle principio só pôde ser 
applicado para as grandes cidades. 

Ora, si formos escolher entre a comraodidade e a 
certeza dos juizes, não sei o que sera' melhor: 
que haja mais algum incommodo da parte desses 
juizes, ou que haja certeza dos juizes? Eu digo que 
devemos antes sacrificar essa comraodidade, ou então 
acabemos com os jurados. Mas isto não podemos 
fazer, porque a constituição delega o poder judiciário 
a juizes e a jurados. 

Ora, si a instituição do jiry ha de existir, segue- 
se que o incommodo proveniente da disseminação da 
população deve ser supporlado; o contrario é dar 
uma certeza de juizes, de maneira que qualquer 
influencia,que haja no legar, e que tenhaslguma pre- 
ponderância, pode assegurar absolvição a um léo, 
ou fazer também o contrario. 

Tenho-me já declarado a respeito da matéria. Volo 
pela emenda do Sr. ministro da justiça. 

O Sr. Viscosde de Jequitixhonha :—Sr. presi- 
dente, hão sei o que V. Ex. quer que eu diga sobre 
a lei que se discute. Desejando fazer um discurso 
que satisraça a minha consciência e a gravidade do 
projecto de 1854, e da emenda, não sei vaidadeira- 
mento por onde hei de começar. Duvido que Ltça um 
discurso seguido ; duvido que ligue muito bem as 
idóas que devo emittir relalivamunte a tudo quanto 
se tem dito na casa. Tenho obrigação de tomar cm 
considora(ào os discursos do nobre 'ministro da jus- 
tiça, para fundamen ar a razão por que voto contra 
o artigo. 

Senhores, na qualidade de conselheiro de Estado, 
eu deveria também entrar em explicações relativa- 
mente ao procedimento que tivemos quando consul- 
tados particularmente pelo nobre ministro da jus- 
tiça ; mas creio que S. Ex. no seu uliirao discurso 
exprimiu-se por tal forma que dispensa completa- 
mente de minha parte qualquer fado que tenha de 
expôr ao conhecimeato do senado. O senado creio 
que ficou certo que eu, approvando alguns artigos, 
dcsapprovei outros, e em geral fui de opinião que o 
conjuncto do projecto do m bro ministro não satis- 
fazia as necessidades urgenlissimas do paiz. Veiitl- 
cado este facto, creio quo não ó necessário cíferecer 
á consideração do senado o parecer ou o modo por 
quo exprimi minha opinião perfundoriamente sobro 
o projecto do nobro ministro da justiça. 

Senhores, si cu só tomar em consideração os priu- 
cipios proferidos na casa pelo nobre ministro na 
sustentação do seu projecto, não poderei deixar do 
votar com o nobre ministro; nem mais lúcidos, nem 
mais illustrados, era uma palavra, nem mais pró- 
prios para se conseguir o fim. Mas a difficul- 
dade toda quo eu encontro é poder achar accôrdo 
entro os excellentes princípios professados pelo 
n bre ministro e as conclusões tiradas por S. Ex.; 
as con ilusões do nobre ministro ó que não mo 
pancem dentro dos seus princípios; porque, quan- 
do avalia a necessidade do garantir a dtfesa dos réos, 
de garantir os direitos quo elles têm e são consagra- 
dos nas leis e na constituição; quandoS. Ex. preten- 
de que se acibe o horroroso das prisões aibitrarias, 
que se acabo lambem com essa mistura de policia 
com justiça criminal; quando S. Ex. acha que as 
multas não es ão bom cal uladas, que é indispensável 
que o sejam ; quando S. Lx. encontra absu dos no 
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modo das prisões illegaes o por longo tempo; quan- 
do reconhece a necessidade da liberdade da impren- 
sa; quando a chama — direito imprescraptivel—a 
respeilo do qual a legislação de forma nenhuma pôde 
ser contraria; quando emhusiisticamente proclama 
a necessidade constitucional do tribunal dojury; 
quando tudo isto tem sido expendido pelo nobre mi- 
nbtro da jut-liça, comparados os princípios de jus- 
tiça universal cora as conclusões do nobre ministro, 
pslo quo respeita ás emendas oííerecidas a conside- 
rarão do senado, vemos o contrario absolutamente. 

Sr. presidente, eu não posso ser considerado par- 
cial relativamente ao jnizo desfavorável que na 
casa se tem feito sobre a lei de 3 de dezembro de 
1841. Tenho já por vezes declarado no senado que, 
si pertencesse ao parlamento brasileiro na occasiào 
em que se discutiu esta lei, eu votaria absolutamente 
contra ella ; dssejaria antes que as cousas conti- 
nuassem no estado em que se achavam então do que 
que se fizesse uma lei que, no juizo creio que de 
tolos, foi o ainds hoje é considerada lei de occa- 
siào, lei própria daquella época, e portanto que não 
pode a não deve de fôrma alguma ser vigente, 
quando as circumstancias do pa;z são completa- 
mente diversas. 

Não sendo eu portanto amigo, isto é, não sendo o 
meu voto favorável á lei de 3 de dezembro, desejando 
a sua reforma, deveria sympathisar com o projecto 
do nobre ministro da justiça, si encontrasse nelle a 
r. forma dessa lei; mas voto contra o projecto, por 
isso que por ello não é reformada a lei de 3 de dezem- 
bro de forma alguma, é um verdad iro laço que o 
nobreministro prepara ao corpo legis'ativo, para que, 
approvado elle, tenha o corpo legislativo, em outra 
época, talvez bom próxima, do revogar não só a lei 
de 3 de dezembro, como as medidas propostas pelo 
nobro ministro, o que sem duvida é de grande incon- 
veniência. 

Senhores, eu exijo a regra de dever-se obrar com 
muita prudência, quando se tracta de reformara le- 
gislação, quer civil quer criminal, de um paiz, e mais 
ainda a criminal do que a civil. Como já se disse na 
casa, esta lei tem 17 annos do existência, tem de 
mais a mais criado habites jurídicos, estabelecido 
preceitos, com os quaes o povo está até certo ponto 
acostumado; é preciso porconsequencia que a alte- 
ração que se fizer seja extremamente prudente. 

Alei do 3 de dezembro estabeleceu um syslema, 
alterou completamente o que até então era seguido; 
si nós hoje viermos seguir o mesmo syatema da lei 
de 3 de dezembro, então não faremos reforma al- 
guma. Para qus, portanto, tocar na lei de 3 do 
dezembro? Si, porém, o nobre ministro da justiça pre- 
tende alterar o systema da lei de 3 de dezembro, 
nessa hypotheseé preciso que na realidade o syste- 
ma seja alterado, já pelo que diz respeilo á indagação 
das provas do crime, já pelo que diz respeito a for- 
mação do processo do mesmo crime e seu julga- 
mento. 

Não digo, nem pretendo que o nobre ministro da 
justiça estabeleça um systema novo, porque eu 
também sou daquelles que pensam que a sciencia 
consiste menos em levantar principies novos do que 
em regular os antigos e garantir-lhes a acção. Não 
procuremos descobrir princípios novos, mas sim 
esforcemo-nos por consolidar os existentes, e dar-lhes 
uma acção mais regalar e salalar; esta é a minha 
opinião. 

IVrt -nto, já vê o senado quo eu não desejarei por 

modo algum que o nobre ministro da justiça faça a 
respei o da lei de 3 de dezembro aquillo que o no- 
bre senador que me precedeu, respeitável p3r todos 
os títulos, acaba de declarar ao senado, istoó, que 
esta lei seja trancada nos registros públicos, para 
quo delia não reste nem a memória. Eu desejara que 
ella nunca existisse, mas hoje não posso concordar 
de forma alguma com o que o nobro senador por 
Minas Geraes acaba de expender. 

Senhores, eu creio que o que se diz relativa- 
mente á impunidade dos delictos, principal accu- 
sação que se faz aos jurados, não depende tanto dos 
jurados, como depende da maneira como são feitos 
os processos e offerecidos á consideração dos tri- 
bunaes. Si acaso nós melhorássemos o modo por 
que as provas do crime são investigadas, processa- 
das e offerecidas á consideração dos jurados, estou 
profundamente convencido que os julgamentos ha- 
viam da ser diversos, a impunidade, sobre que tam- 
bém expenderei a minha opinião, desapparecerá, e 
o paiz conseguirá um grande beneficio. 

Antes porém de entrar no desenvolvimento desta 
proposição, desejo lembrar ao senado que, para se 
poder calcular hoje a impunidade de crimes, com- 
parando-se os julgamentos com aquelles que houve- 
ram anteriormente á existência dos jurados, seria 
indispensável que tivéssemos uma boa estatística 
daquella época para comparal-a com a estatística 
de hoje, 

Mas, reflicta o senado que nessa época os jornaes 
perioücos não se occupavam com a declaração mi- 
nuciosa de tudo quanto perturbava a paz publica, da 
tudo quanto offendia a segurança individual do ci- 
dadão, de tudo quanto era contrario á prosperidade; 
muito poucos destes casos eram referidos nas folhas 
publicas, tinha-se delles porconsequencia muito pe- 
queno conhecimento relativamente ao seu numero. 

Hoje, porém, quo acontece o contrario; hoje que 
sa manifestam todos os factcs que perturbam, por 
assim dizer, os direitos dos cidadãos, já pelo quo diz 
respeito á sua segurança, já pelo que diz respeito á 
sua prop .iedade; hoje, digo, que todos esses actos 
são publicados com extrema mimiciosidade, nós 
temos uma esta istica que chama a atlenção de to- 
dos, e que parece provar que a impunidade dos 
crimes era menor naquella época, 

Eu quizera portanto que a este respeito fossemos 
extremamente prudentes; que não accusassemos a 
época actual, que não accusassemos o julgamento 
por jurados, que se cuide de reformar e aperfeiçoar 
esta utilissima instituição, que não se declame so- 
mente contra o que os jurados em geral practicam, 
mas que nos lembremos do modo por que os juizts 
letrados, quando não existiam os jurados, practicavam 
relativamente á punição dos crimes.. O que se fazia 
então, senhores, era horroroso : o que se practica 
hoje pôde dar idóa de alguma benevolência da parte 
dos jurados; mas o que então se fazia indicava 
muitas vezes o caracter da atrocidade o da parcia- 
lidade a mais extremada 1 

Ainda temos escriptos que provam o que acabo do 
dizer. Por isso reconheceu-se como um grande be- 
neficio o artigo da lei fundamental do Estado queim- 
põe a necessidade do julgamento dos jurados. Veja- 
mos o modo como poderemos melhorar esta insti- 
tuição, certos de quo é ella um grande beneficio, 
uma importante garantia de que goza o paiz. 

Sr. presidente, eu disse que, si ha impunidade, si 
não ha regularidade no modo do proceder ctimi- 



38 SESSÃO DE 4 DE AGOSTO. 

mlmenta em nosso paiz, isso provém rnsis da ma- 
neira como os processos são feitos, do que de inep- 
tidão, indifferença ou benignidade extrema dos tri- 
bunaes do jury. Vejamos si eu posso provar esta 
proposição.. 

Lendo nos escriptores francezes a historia do pro- 
cesso criminal na França, encontrei em todos elles 
o seguinte facto: que a impuniiade desappareceu 
ou chegou a ser completamente combalida, desde que 
se estabeleceu o ministério publico em mil seis centos 
e tantos. Desde então toraelle sido constantemente 
melhorado; a impunidade tem desapparecido; a re- 
gularidade do processo tem ganho muito; em uma 
palavra, o cidadão tem conseguido, na qualidade de 
réo, ver seus direitos reconhecidos, e a sociedade a 
prevenção possivel dos crimas com a punição delles. 

Entre nós o que c que existe ? Existe o' chefe de 
policia que tem delegados e subdelegados, e existem 
os promotores públicos; a fallar a verdade, de mi- 
nistério publico só temos os promotores, os quaes 
existem sem nexo, semsystema, sem unidade de vis- 
tas, e porconsequencia não podem elles, nem pode- 
mos nós dizer que a indagação e exame das provas 
do crime se faz no nosso paiz com todo o zelo que é 
indispensável para que o juiz tenha uma base sobre 
que assente a sua sentença. Si pois alterarmos o sys- 
tema actual, si dermos mais nexo, mais actmdade 
e mais regularidade a estes empregados públicos, el- 
les desempenharão muito melhor as funcções do que 
se acham revestidos, e que são indispensáveis para 
se conseguir o fim que pretendemos. 

Mas, dir-se-ha : « Ahi ha uma grande difficuldado, 
que é estabelecer no nosso paiz esta instituição. » 
Eu, senhores, não vejo a menor difliculdade, e ex- 
porei francamente ao senado como procederia a este 
raspeito. Nomearia um procurador geral para cada 
uma das províncias, os quaes deveriam residir nas 
capitães,- e ura para a côrle, devendo também residir 
nella. Este procurador geral teria substitutos em 
todas as comarcas ou em todos os termos da pro- 
víncia, e nos termos que fossem creados aqui no mu- 
nicípio neutro. 

Estes substitutos estariam em contacto iramediato 
uns com os outros, formariam uma especie de cadèa 
cujo élo principal seria o procurador geral. Crearia 
o procurador geral, revestido de todas as qualidades 
eminentes e necessárias para que tivesse a indepen- 
dência precisa na indagação dos crimes; seria um 
magistrado com bom ordenado, seria um magistrado 
que duraria dum bene gesserit, para que não estivesse, 
por assim dizer, dependente da vontade do mi- 
nisteiio, do que não haveria inconveniente al- 
gum, porque, desde que esse magistrada filiasse 
ao seu dever, podia ser processado o demit- 
tido. Ou si se não quizesse tanto, e.se magistrado 
podia ser nomeado por quatro annos, por exemplo, 
podia ser reconduzido; e, si o fôsse por três vezes, 
isto é, tendo elle servido por doze annos, teria a 
carta de concelho e direito a uma aposentação com 
tacs e taes vantagens. Os seus substitutos teriam 
cgual direito, guardada a devida proporção, atten- 
dendo-se á escala era que se acham collocados em 
relação ao seu chefe, o procurador geral. 

Isto posto, Sr. presidente, pergunto eu; não seria 
"ma importanlissima reforma feita no nosso ccdigo 

o processo? Não se poderia contar com proces- 
. leSularPs, com uma indagação das provas do crime minuciosamente foila? Sem duvida alguma. 

Nao conscgueriamos nós por esto meio dividirabso- 

lutamente a justiça da policia ? Não teríamos o prazer 
de vèr que em nosso paiz estava plantada uma ins- 
tituição da qual havia de resultar que aquelle que 
examina e procura as provas do crime não ó justa- 
mente aquelle que ha de julgar o mesmo crime ou o 
que o ha de pronunciar? 

Na hypothese por mira supposta o juiz que pro- 
nuncia não têm nada com as provas do crime, não 
tèm nada com o processo ; tendo diante de si um 
processo bem feito, as provas bem examinadas, uma 
inquirição bem regulada, pergunto eu: este modo de 
proceder não traria com esta instituição uma garan- 
tia contra a impunidade ? Sem duvida alguma. En- 
tretanto que o contrario disto é justamente o que 
tem oc:asionado, como disse, a irregularidade dos 
nossos processos. 

Actualmente o que nós vemos, senhores ? O chefe 
de policia, o delegado, o subiolegido indagam as 
provas no intuito de pronunciarem, formam o seu 
juizo relativamente ao crime, raa*s procuram as 
provas no mesmo sentido; ó elle por assim dizer 
o promotor publico, e ao mesmo tempo o juiz que 
tem de resolver a questão, que tem do sentenciar. 

Desta confusão não devo resultar gravíssimos in- 
convenientes? Verdadeiramente não se pode ver 
sem terror, como disse M. Deformon por occasião 
da discussão do codigo do processo criminal em 
França, concentrada em uma só mão, a auetoridade 
e a accão da justiça, sendo um só o o mesmo o ma- 
gistrado que indaga as provas do crime, fôrma o 
processo, o dispõe da liberdade do individuo, mor- 
mente sen lo esse magistrado araovivel, e do com- 
missão do poder executivo! Resulta disso, Sr. pre- 
sidente, ó por isso que nós vemos com magoa e in- 
dignação essas classiQcaçôes vergonhosas de crimes 
que ha tempos para cá tem apparecido em o nosso 
furo criminal, classificações que iuduzem constante- 
mente os juizes a negarem fiança em uns casos e 
a concederem em outros aliás da°mesma natureza, 
porque está dentro do seu arbítrio o formarem os 
processos como querem, classificarem o crime como 
entendem, negando porconsequencia ao rco a fian- 
ça, si classificam em crime que não a admitfe, diã- 
gindo-se na indagação das provas por aquillo que ó 
necessário para chegar á classificação que pretendem 
dar ao crime. Não ó isto uma verdadeira anarchia, 
uma verdadeira desordem judiciaria e criminal? 
Pódo .haver, senhores, tyrannia mais revoltante e 
vexatória? Não se conseguirá remediar este grande 
mal com a reforma que oífereço á consideração do. 
senado? 

Senhores, não haveria mesmo grande alteração, 
grande reforma. Já hoje temos os chefes dc policia, 
os outros empregados policiaes e os promotores pú- 
blicos; mudados os nomes, distribuídas as funeçõe, 
dando-se a estes maior acção, maior nexo, maior 
regularidade; dando-se mais estabilidade, mais uni- 
dade e ao mesmo tempo independência áquelles que 
tem do as exercitar, constituindo o ministério pu- 
blico, ouvindo o seu chefe, e seus substitutos, obri- 
gados estes a terem com aquelle o nexo necessário 
para se tornar único o pensamento destes funcciona- 
rios que têm a seu cargo o exame das provas dos 
crimes, nós conseguiremos este fim. 

Acc escentarei, senhores, que, fazendo-se esta re- 
forma, não se faz uma reforma que não esteja nos 
habites do paiz, que venha contrariar todas as dis- 
posições policiaes o ci irainaes estabelecidas em nossas 
leis,' do que não h-'ja necessidade; não, senhores, 
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conseguc-so o fim som so alterar sobremodo o sys- 
tema existoote. 

Conseguimos de inais a mais uma vantagem, Sr. 
presidente, e vem a ser que, feita essa returma, 
não esta cila no caso de ser do' numero daquellas 
que em outra qualquer reforma subsequente e com- 
plementar tenha do ser alterada ou abolida; é da- 
quellas reformas que, uma vez feitas, tèm de con- 
tinuar, tom de perpetuar-se no paiz, melhorada, 
aperfeiçoada, segundo os princípios com que a ju- 
risprudência criminal so vai sempre enriquecen- 
do. Entretanto que a mer parto das reformas 
do projecto do nobre ministro da Justiça são 
de natureza tal que, quando se tomar em bem fun- 
dada consideração a lei de 3 de dezembro, têm do 
ser alteradas; e, sinão, peço ao senado que presto 
sua attenção a todos os artigos ofTerecidos pelo nobre 
ministro °da justiça, e veja si todos elles não partici- 
pam mais ou jeitos do estado em que o nobre mi- 
nistro da justiça suppõe o paiz actualmente; e por 
isso elle altera*a lei somente naquelle sentido; alte- 
ra a lei hoje para amanhan tornar outra vez a alte- 
ral-a; sondo assim, melhor é que continue a lei de 
3 de dezembro. 

Que contmue si ella ó uma lei que deve vigorar 
em um paiz civilisado, si está conforme com a cons- 
tituição do Império, si não alterou princípios funda- 
meniaes do regimen constitucional que juramos; 
então que continue, porque tem já a seu fa- 
vor 17 annos de existência. Si porém o nobre 
ministro reconhece que houve infracção, viola- 
ção de alguns dos artigos da constituição ; si por 
meio desta lei não póie o cidadão conseguir, nem as 
garantias de que preciso como téo, nem as garantias 
de que precise como auetor; si a impunidade não é 
combalida fortemente por essa lei, neste caso de- 
vemos reformal-a do maneira que não seja a re- 
forma tal quo daqui a dois annos venha o mesmo 
nobre ministro da justiça propôr a reforma daquillo 
que ella hoje apresenta como util, como necessário 
á administração da justiça criminal. 

Demais, Sr. presidente, a reforma proposta pelo 
nobre ministio da justiça é vasta, quero dizer, com- 
prohende muitos artigos. Eu desejaria, si o nobre 
ministro conviesse, que se fizesse a reforma que acabo 
de duer, isto é, que se estabelecesse este anno o mi- 
nistério publico, porque assim ficava dividida a po- 
licia da justiça, e o mais seria feito no anno ou anncs 
futuros. 

Sr. presidente, com o que acabo de dizrr não pen- 
so o senado que quero tirar o processo e julgamento 
dos crimrs policiaes das auetoridades policiaes. 

Eu mo conformo com a opinião na casa já profe- 
rida, de quo é indispemavol quo os crimes policiaes 
sejam julgados, não só com a maior proraptidão, 
como pelas aucloridadcs locaes; por outros termos, 
quero quo cada districto, cada freguezia, si fór isto 
possível, tenha um juiz que conheça desses crimes. 

E' escusado expender ao senado razoes para fun- 
damentar esta ôpinião; é ella de tal natureza, e tão 
inconcussa, tão evidente que tod s nós estamos de 
accordo, e desejamos que isso tenha logar. 

Uma voz : — E' preciso a alteração do codigo 
penal. 

O Sn. Visconde de Jequítinhonha : — A minha 
opinião portanto seria quesecreasseessa auetoridade, 
que o nosao coiigo do processo fòsso reformado no 
sentido em que acabo do exprimir-me, para se conse- 

guir esto fim; e que necessariamente se devo fazer 
uma classificação clara, bem precisa, em harmonia 
com o que acabo de dizer dos crimes ; e, porconse- 
queucia, a alteração do nosso codigo penal é indis- 
pensável para que se saiba bem o que é crime policial, 
qual ó a pena que compete, e no codigo do processo 
qual o juiz compe^nte. 

Senhores, ha na Inglaterra uma instituição de uma 
importância extraordinária o de que os estrangeiros 
fazem pouco apreço, é a do juiz de paz. O juiz de paz 
na Inglaterra não c um juiz de paz filho de partidos, 
filho de votações anômalas ou irregulares, mas ó 
um magistrado nomeado pela coroa e ordinaria- 
mente 6 o homem mais notável da sua freguezia, 
cuja posição social lhe dá um prestigio extraordi- 
nário. 

Só a sua posição social ó sufficiente para que me- 
reça o respeito de seu distiicto ou fieguezia, além 
da nomeação do governo; e dura tanto tempo, quanto 
elle bem exerce o emprego. 

Si nós podessemos alterar a maneira por que os 
juizes de paz são nomeados no nosso paiz, si nós en- 
tendêssemos que os juizes de paz devem ser nomea- 
dos pela cotôa, como necessariamente não havia do 
nomear-so sínão o homem mais notável, nós veria- 
mos que não só esses magistrados preencheriam bem 
as funcçõps de juizes pelo que diz respeito aos cri- 
mes policiaes, como tambsm conseguiriamos que as 
nossas conciliações civilmente intentadas não per- 
dessem o prestigio que têm perdido; teriam conti- 
nuado a ter prestigio como tiveram nos primeiros 
tempos; hoje seriam respeitadas pela mesma forma 
como o foram então, e produziriam elMtcs muito sa- 
lutares. 

Mas, senhores, o que acontece? Os juizes de 
paz são nomeados como o senado sabe ; o prestigio 
com essas nomeaçò s não se adquire; desconfiados 
do si proprius, não têm a ferça moral para satisfaze- 
rem emprego tão importante. 

([Ia um aparte.J 
Diz muito bem o nobre senador pela província 

das Alagôas ; vêm-se elles na necessidade de ganhar 
com a violência aquillo que lhes falta naturalmente, 
isto é, pelas suas posições, pelas suas virtudes cívi- 
cas, e assim por diante. 

Assim, o juiz de paz actual não poderia na reali- 
dade continuar a preencher todas as attribuições que 
o codigo do processo lhe deu, creio eu 'que no 
art. 12 e seus paragraphos; era preciso uma altera- 
ção; mas esta não se devera ter feito por aquella 
fôrma, melhor seria tel-a ftito em relação ao modo 
de constituir os juizes de paz, então seriam elles os 
magistrados que julgassem dos crimes policiaes, ter- 
se-hia conseguido um grande benefiAo sem altera- 
ção alguma da constituição, quero dizer, som a con- 
fusão da policia com a justiça, sem a violação da 
constituição pelo que diz respeito a juizes inteira- 
mente amuviveis, quando ella não quer sinão juizes 
perpétuos. 

Começando nós, Sr. presidente, por esta fôrma a 
emendar o codigo do processo, a reformar a lei de 3 
de dezembro, creio que nos poderíamos muito bem 
contentar este anno com essa reforma sem tocarmos 
no juiy que para mim é a arca santa 1 

O Sn. Ministro da Justiça: —Nem eu altero 
cousa alguma a respeito do juiy. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha: —• Eu Sr. 
presidente, não posso ir inteiramente de accôrdó 
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cora a proposição agora proferida pelo nobre mi- 
nistro da justiça no aparte que me deu. A intenção 
de V. Ex. sem duvida não é alterar a instituição, 
mas pelo modo que V. Ex. entende reformai a, 
Y. Ex. altera muito a sua existência. 

O SR: Visconde de Itaborauy : — Compromette 
a existência. 

O Sn. Ministro da Justiça: — Não apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — E' verdade, 

compromette a existência do jury. 
Senhores, o nobre ministro da justiça deve fazer- 

me justiça e a todos os no-sos collegas que têm to- 
mado parte na discussão. Entendemos que este 
objecto não é político, no sentido cm que os partidos 
tomam esta palavra; nós todos queremos que delle 
resulte a maior vantagem para o paiz, que o Sr. mi- 
nistro tenha delle a maior gloria que fôr possivel: 
que o réo convicto seja punido, mas que o seja depois 
de convicto; que o innoceníe seja livre, que a pena 
nunca vá além daquillo que a lei tem estabelecido.... 

O Sr. Visconde de Itaborauy ; — E que o réo 
não esteja muito tempo preso. 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia : — .... e 
que a prisão, sendo uma pena, não seja imposta a 
arbítrio do juiz que dirige o processo, porque 
elle viria a ser o arbitro desta pena, si acaso podesse 
ter o réo preso, e o que é ainda maior violência, in- 
communicavcl pelo tempo que bem lhe parecer. 

Todas essas reformas são úteis, são necessárias; 
mas é preciso que o sejam na realidade e não appa- 
renteraente, como estabelece o projecto, e que sejam 
sobretudo de accêrdo com o que não é reformado. 
Note o nobre ministro, si alterar somente uma parto, 
é o mesmo que acoateceiia si em uma machina com- 
plicada se quebrasse uma mola das principaes o 
lôsse ella concertada do modo tal que não ficasse 
mais em harmonia com as outras: a machina em tal 
estado, seohores, mal poderia então trabalhar e 
prestar o serviço desejado. 

E' preciso que o nobre ministro se convença de 
que muitos dos artigos da sua reforma atacam o sys- 
teraa actualmenleexistentesemo melhorar, porque as 
outras molas continuam a ser as mesmas, e ó tudo o 
ra smo. 

No proj cto do 1851, e que também eslá em dis- 
cussão, não sei como, V. Ex., Sr. presidonlo, é que o 
sabe; a fallar a verdade, para mim este facto ó 
um senho. 

O Sr. Miranda: —Está em discussão honorária. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha: —O projecto 

de 1854, dizia eu, tem um systema, embora com 
elle o sanad ir que tem agora a honra de dirigir-so 
ao senado não possa de forma alguma concordar. 

Esse systema levaria o Brasil a 20 annos atraz, 
sinão mais longe, o que sem duvida é tão perigoso 
como o é sempre, e V. Ex. o sabe, andar de costas. 

Uma voz: — Como os diplomatas  
O Sr. Visconde de Jequitinhonha:— Só os di- 

plomatas é que Sjbom Czar isso, mus nós que não 
somos diplomatas... 

O Sn. Ministro da Fazenda : — Nós.. .ha mui a 
gente que sabe andar para traz quando é preciso. 

O Sr. Jobim: —E' em tola a parte, não é só en- 
tre nus. 

O Sr, 'V isconde de Jequiunho.nha ; — Os diplo- 

matas é que, sempre que énccessaiio, andam para 
traz epara diante, cora a mesma facilidade param, 
prosoguem, correm, marcham devagar, e andam se- 
gundo é útil.; mas essa sciencia eu não conheço, e 
portanto tenho medo do projecto do 1854, não tra- 
ctando pois delle, porque está para ser discutido e não 
tem estado em discussão. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Si nisso ha incon- 
veniente, foi da commissào. 

O Sr. Visconde de Jkquitinhoniia . — Foi ura 
voto o voto dúbio, litigioso [rindo-se] que fez que ap- 
parecesse esta anomalia pela primeira v. z nO nosso 
parlamento. Mas convenhamos que elle tem um sys- 
tema. 

Senhores, examinemos pelo que diz respeito ao 
artigo em discussão o que ó que deve aconiecer. 

Sr. presidente, si o Sr. ministro me der licença, 
lerei somente um paragrapho do parecer que dei 
sobre elle. ♦ 

Sr. presidente, o artigo que está era discussão não 
pódo ser discutido só por si, ó mister compararmos 
a sua diposição com os que lhe são correlativos. 

Elevar o numero dos jurados a 100 para poder 
haver tribunal da jurados, parece á primara vista 
que ó um beneficio, como pareceu ao nobre senador 
que me precedeu, o qual não comprehendeu bem o 
alcance do artigo. 

Disse o nobre senador: « E' um dos princípios em 
que se basôa a instituição do jury, a incerteza de 
juizes; pela Isi do 3 de dezembro bastam 50; 100 ts- 
labelecem mairr incerteza, porconsequencia mais se 
conforma esta disposição com o principio em que se 
funda a instituição do jury.»Dito isto assim, não ha 
duvida, não ha um nobre senador que não concorde 
em que, determiaando-se na lei do 3 do dezembro 
que 50 jurados bastam para haver concelho era qual- 
quer termo, não se satisfez tanto aquella principio 
como o artigo que ora so discuta. Mas noto-se que 
com aquella disposição não se quiz obstar o caso em 
que se tenham qualificado 100 ou 200, 300 ou 400 
jurados; a lei somente quiz, reconhecendo a neces- 
sidade de ter cada termo o seu concelho de jurados, 
o que é um principio sem duvida alguma constitucio- 
nal o essencial do systema representativo, facditar 
sua reunião. 

Si nós podessemos, attenle o estado aclual do paiz, 
dar com certeza ura tribunal de jurados a cada um 
dos termos, e esses ttibunaes podtssem ser organisa- 
dos com a qualificação mínima de 100 jurados, para 
desse modo se obter maior incerteza de juizes, cbra- 
riamos mal, si obrássemos o contrario. Deixariamos 
de fazer um grande beneficio ao paiz, sem duvida 
não consultariamos as vistas da constituição, quando 
estabeleceu esse meio de julgar criminalmente. 
Mas, sendo impossível conseguir a classificação do 
um grande numero de jurados, havendo difficuldade 
de obter talvez mais de 50 em muitos dos termos, 
devendo existir ao mesmo tempo era cada termo 
ura tribunal de jurados, o quo fez a lei de 3 do de- 
zembro ? 

Diminuiu o numero dos que são necessários para a 
existência de um tribunal de juradis : assim que, a 
lei de 3 de dezembro foi mais liberal do que o artigo 
do nobre ministro da justiça, si 6 que o anigo do 
nobre ministro deve ser, como creio, examinado, 
attondendo-se ao estada de população do nosso 
paiz. 

Será ccrlo quo em Iodes os teimes se pôde quali- 
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ficar 100 jurados? Decididamente, não. O nobre 
ministro da justiça no seu secundo discurso, res- 
pondendo, não sei si foi a ura spane, disse que os 
ni p,.as o(I r ci os á c nsideração da ass inldéa 
ger.d no relatório de S. Et. provam o contrario 
des!a minha aeserção; mas, indo eu imraediata- 
mente consultar osse reiatorio, achei quij os qua- 
dros justificam os meus receios, isto e, ha muitos 
termosondenão se tem podido ainda qualificar 100 
jurados, segundo os quadros demon-trara; esses 
termos, poi tanto, não torao tribunal de jurados, e 
sorá ura benefi io que elles sejim privados do tri- 
bunal de jurados? não. Receia o nobre ministro da 
jusiiça que dose multiplicarem os iribuuaes de ju- 
rados resulte a impunidade? Si tem esse receio, 
devo deAararque nroo ac ■mpanlio de forma alguma, 
porque anles quero um máo julgamenio por jurados 
do que umburn julgamento por juizes letrados, indi- 
v.Jualmento. . 

Si acaso em substituição dr&jurados nos dessem ó 
julg imento por juizes 1 irados,- porém collegialmen- 
te julgando, ainda se me poderia arrastar um pouco 
para esta opinião; bem que em tal c<so dava-se a 
certeza de juizes, o que a constimitão expressa- 
mente não quer pelo que respeita ao fôro criminal. 

Poitanto, si não podemos ter juizes era todos os 
termos, qualiücando-se 100 jurados, eu pri-flroa lei 
de 3 de dezembro, que au torisa 50. Prefiro os in- 
convenientes desta tal ou qual certeza de j izes a 
permittir que o réo não seja julgado dentro do seu 
termo, ou o mais proximamente dello que ttr pos- 
sivel. Prefiro frcilitar o juramento por jurados a 
riifficiiltal-o. Si hoje diffleultarmos a reunião destes 
tribfinaes do povo, hoje que a instituição ainda n5o 
.está bom pegida no nosso solo, eüa morrerá de t- do. 

Creio qqe em outra occasião já disso que uma das 
futas muito graves em que esiá a as-emblóa g>ral, é 
não ler dado a todas as províncias o julgamento do 
segunda imtancia. 

h' ínconfebivet para nrm como, depois de 35 ou 
36 annos de existência política, ainda exista a rela- 
ção do Rio de Janeiro sendo o t ibunal de 2.» ins- 
rancia para seis províncias, creio eu; para o llio de 
Janeiro, MitiáSrGerae«, Goyaz, .Matto-Grosso, Santa 
"Caihalina e Rio Grande do Sul — 

O Sr. Ministro da Justiça; — S. Paulo ePariná. 
O Sr. Visconde dê Jeqlttinhoniu : — Para 8 pro- 

víncias importantes I 
Assim taruhem é para mim eit'aorJinario que a 

diocese do Rio de Janeiro coraprehmda ainda tantas 
províncias como comprehende. Mas o julgamento de 
?.* instância achar-se ainda n' sle estado cont a a ex- 
pressa determinação da c nslituição, art. 163, é real- 
mente, não digo uma vergonh"," mis inconcebível. 

O a, si no ctvel devemos attender á proximidade 
dos juizes, porque motivo uãi o fuemos pt-Io que 
diz respeito ao crime, aié para is o é necessário par- 
tir do principio que acabei do expôr, isto é, que 
seria útil, conveniente, envidar todos os esforços 
para que o julgamento por jurados exista em todos 
os termos; a lei do 3 de dezen bro f»ciliiou esta ob- 
te-ção, porque motivo havemos nós de reformal-a 
para adoptár a emenda do uobte miuislro da jus- 
tiça que » difficulla ? 
y O nobre ministro da justiça tem, nos seus muitos 
discursos proferidos sobre esla matéria, procura lo 
detnonsir.ir que a sua emenia deve ser approvada, 
nus ainda não enxerguei a utilidade que dahi ha de 

resultar, o que me tem feito cror que ha algum 
motivo occtillo que eu não posso cone bor. O defeiio 
é meu, porque, si não fôra meu, estou c n encido 
que já teria dado com esse motivo. 

Por is-:o disse a V. Ex., Sr. presidente, que ^ 
emenda do nobre ministro da justiça não deve sm dis- 
cutida isoladamente, deve ser discutida com asou - 
trás emendas que S. Ex, preteudo propor, e q e 
já foz imprimir e que se ac ara em nossas mãos. 
Lerei agora com perm s-ão de S. Ex. a parto do rmu 
parecer sobre a emen ta. Lendo-o, serei mais exacto 
no que pretendo demonstrar, (táj «Emqnanto ao 
« art. 17, deve sua doutaina ser combinada com a do 
« g único do art. 18 que eleva ao duplo o ren li- 
« mento necessário para ser jmado. E como este 
« rendimento é o indispensável para poder ser elei- 
« tor na forma do art. 27 da loi de 3 de dtzendiro 
« do 18Í1, isto é, 2005)) avaliados em prata na fór- 
« ma do art. 53 § 1.° da lei de 18 de agosto de 
« 1846, ou 400^ na moeda corrente, segue-se que 
« vindo a ser lei ò § único d » art. 18 do p'oj et •, 
« só poderá ser jurado quem tiver de rend i 80055 
t nas 4 cidades principaes do Brasil, C0CJ5 nas . u- 
(f trás, e 4005? no mínimo; o si, a rtnda prov er do 
« coramercio ou industria, devem tra- o dui Io ; e en- 
« tão como achar muitos termos em que se apu e a 

x< pelo menos 100 juradas?» 
Ora, será possível achar-se em tolos os tormes 

jurados cora a tenda de 1:600$000? Não. Já o no- 
bre ministro concordou que ha da ser nece-saro 
unir um, doir ou Ires termos; mas a união desses 
termos não dificultará a reunião dos jurados ? S tu 
duvida alguma. Já foi demonstrado pelo nobre seoa- 
dor pelo lito do Janeiro que, sendo o ra ior nuT 
acuai a falta da reunia > dos jurados a emenda do 
nobro ministro augmenta este mil difficu tando a 
reunião; fará com que os jurados, di vondo vir do 
muito longe, te reúuam cun pouca facilidade, ta- 
nhira graude detrimento em compirecar; eis-aqui 
ioutiüsado o tiibuna! de jurados, este ha do ser ne- 
cessariamente o eíT-ito da a íopção do paragrapho 
era discussão. 

Já vê o s -nado quanta razão tive eu para dizer quo 
a n-forma proposta pelo nobre raiuistro justiça 
ha òe induzir a assembléa geral a f izer outra refor- 
ma daqui a ura armo ou dois, porque a experiência 
ha de vir a provar que o tiibunal de jurados não (óla 
reunir-se, e então o nobre ministro da justiça no tini 
de dois annos pro-urará reformar isto na es to que 
elle apresenta á considoração do smado h'ão é, por- 
tanto, melhor que subsista o artigo da lei de 3 d > 
dezembro de 1841, pelo quo d-z respeito ao numero 
do jurados, e que reforraemus esse antigo quindq as 
circumstancias forem outras, quando d sapprrece- 
rem as difficulJades com quo actuaimeiilo luctamos? 
Sem duvida alguma. 

O nobre souador, meu digno collega pela provín- 
cia da Bahia, quo fdlou em primeiro logar, parecu- 
me que disso que de duas uma : ou esta disposição 
proposta pi lo nobre rniuistio havia do acabar com 
os tribunaes do jurados em laes e taes localidades, 
ou então não seria executada, quo seria letra moita 
na no-sa legislação. Quero inclinar-me mais para 
este ultimo caso, isto é, estui que não se ha de 
fnzer a qualificação como o pp jocto deiermin», que 
se ha de f zur arbitrariamente a qualificação da 
renda, que so ha de tomar como renda proveniente 
do propriedade, a que provém da corammxio oi 
industria; c que tg qu.l.íicaçoes teilas neste so 
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iiiio não (rarão 03 inconrcnienles quo acabo do 
lembrar. E será util e decoroso ao senado adoptar 
nma lei, contando antecipadamcnlo com a sua vio- 
lação, que é justamente o que significa essa arbi- 
traria intelligencia de que fallei ? 

Sr. presidente, não é possível d:scutirmos o pro- 
jecto fio nobre ministro da justiça sem comparar- 
ra>s um artigo com outros : é só assim que po- 
fierenns formar um verdadeiro juizo da reforma 
proposta. 

Comquanto V. Ex. tenha já permittido qse se 
divague, que na discussão desta emenda se tome em 
consideração outras que têm de ser propostas pelo 
nobre ministro da justiça, declaro a V. Ex. que te- 
nho ocanhameuto em fazel-o; e, quanlo tão seja isso 
filho-do acanharaento, lenho scmpre perante mira 
uma resposh que me pode dar o nobre roinisiro da 
justiça a argumentos egtues a estes que acabei de 
oxpender, e vem a ser : « Vós cão sabeis ainda si 
a ;aso eu proporei esla emenda cpm a qual jogais na 
di-cussão de te artigo; vós não sabeis ainda si acaso 
o senado ha de approvar essa outra emenda ; portanto 
não podeis tirar delia ou da comiaraçãodeumacom 
outra o corollario que pretendeis tirar contra o artigo 
que se discute. » Porexerapio, supponhamos que o no- 
bre ministro declarava ao senado : nEmquanlo á ren- 
da não altero, continua a mesma da lei de 3 de deze l- 
bro. » Mas ainla assim perguntarei: Com esta decla- 
ração ficaria iateiramenle incidida a argumontação 1 
Na*o. Nem o nobre miuistro, nem eu podemosafflançar 
que o senado ha de approvar o augraento de quali- 
ficação pecuniária dos jurados que S. Ex. pretende 
propôr; mas, suppondo que o senado não a acceiu», 
qne rejeita essa emenda, não se podendo qualificar 
mais de 50 jurados no termo, pela qualificação 
antig ; os inconvenientes são os mesmos. 

Lembre se o nobre ministro da justiça do seguinte; 
A nossa população cresce, é verdade, diariamente, 
mas agglomera-se nas capitães; qmn:o a estas e aos 
grandes povoados já existentes, pôde não haver in- 
conveniente, porque estou persuadido que 100 ju- 
rados hão de ser sempre qualificados n s capitães e 
cidades populosas, mas no interior, estou conven- 
cido que por muitos annos não poderemos con- 
seguir 100 jurados, ainda com a qualificação da lei 
do 3 de dezembro, sem a reunião de dois ou mais 
termos, o que é muito inconveniente, e então per- 
gunto eu : E só nas capitães onde temos necessidade 
real do julgamento por jurados? On le ha maior ci- 
vilisação,onde existem asauetoridades supremas, onde 
a presença do governo faz cora que as auetoridades res- 
peitem mais a lei, ahi é que é mais necessaiio o tri- 
bunal de jurados, essa iraportanlissiraa garantia do 
cidadão brasileiro ? de certo que não; onde ella é 
mais necessária é no interior, é nos pequenos po- 
voados dos nossos sertões, ahi ó que ó mister aclimar 
essa planta benéfica de nossa constituição, para que, 
revesiida de todo o prestigio e poder como auctoii- 
fiade popular, produza os desejados fruetes de mssa 
segurança pessoal e de propriedade. 

Nós temos tido era nossa legislação um grande 
d-feilo, porque temos procurado sempre guardar 
symelria nas disposições legislativas. Queremos que 
"s grandes povoados como os pequenos sejam regu- 
lados pelas mesmas leis,quando aliás é indispensável 
que a legislação seja proporcionada ás necessidades 
dos logares onde tem de ser executada. 

Ora, si este principio é verdadeiro, tendo de ser 
executada ms nossordesertos e^la legislação proposto 

pelo nobre ministro da justiça, é preciso que ella seja 
conforme ao estado dessas localidades e que se nao 
queira quo nellas subfista a raesm ■ legislação que se 
houver de adoptar para os povoados; amenos, se- 
nhores,que nãequeirarnos acabar cum o tribunal dos 
jurados no.inierior do Brasil, collocando os seus ha- 
bitantes íóra da lei fundamental do Império, quo to- 
dos jurámos. 

Liraito-me, Sr. presidente, a estas observações, e 
continuo a ped r ao nobre ministro da jusiiça que 
principie a sua reforma pela insliluiçáü do ministé- 
rio publico ; faça esse grando serviço ao paiz. 

Nós estamos assaz preparados para ter esta insti- 
tuição ; a existência dos promo ores já preparou o 
paiz para ter um ministério publico, consiituido de 
fôrma que seja elle o encarregadr de pro urar as 
provas do crime, de def nder a causa publica e a 
sociedade perante o juizo que tem de tqrnar conhe- 
cimento do indiciado, condemnando-o ou absolvrn- 
do-o. Si acaso o nobre ministro da justiça fizer es à 
iraportantissima reforma, pófe contar qiíe tem dado 
ao paiz uma reforma, da qual hão de resul ar muib s 
benefícios; e com ella é muito do crôr, ó muito de 
esperar, eu tenho convicção que a impunidade ha de 
desapparecer, si é que existe. 

Essas classificações de crimes que tanto lêra vexado 
e opprimido a sociedade, também hão desapparecer, 
porque o miaisterio publico ha de sentir a m ior re- 
pugnância a subscrever a taes abusos; esses Regulos 
das localiladas hão do também desapparecer, isto é 
hão de regular o seu procedimento pelo disposto na 
lei. Assim faríamos uma reforma duradoura, e sobro 
a qual tem de basear-se o edifício do nobre ministro 
da justiça, que o senado e a assembléa geral de- 
seja que se construa; mas não é por esta reforn a, 
parcial,de artigos, sem syslema, talvez sem oppnrtu- 
nidade, e contraria á comolidação do nossas insti- 
ções, e ás luzes da época. 

Ou então si o nobre ministro da justiça quer, fa- 
çamos outro convênio, proponhamos o adiamento. 

Um Sr. Senador : — Façamos uma conciliaç;o. 
O Sr. Vise nde de Jeqeitinhonha : — E' verdade, 

façamos uma conciltação, e onobreminbtrodaf zen- 
da pôde concorrer para esse acto de conciliação ; sus- 
pendamosa discussão deste projecto, fique elle adiado. 

O Sr, Ministboda Fazenda;—Convênio comV. Ex.? 
O St. Visconde de Jequitiniiosha : — F.çamos 

este convênio; fique o projecto adiado, nomeie-se 
uma coramissão composta de membros de ambas a» 
camarasestes dentro do intervallo desta e da fu- 
tura sessão, estudaião bem a ques^o, examinarão 
tanto quanto fôr possível as verdadeiras necessida- 
des do paiz, e para o anoo, no mez de maio, apre- 
sentarão essa uforma que poderá ser logo discu- 
tida e adoptada. Este anno já não ó possível que 
se faça cousa que seja em escala vasta, a não ser 
isso que acabo de dizer, a instituição do ministério 
publico, que se não oppõe ao que já temos em o 
nossso codigo do processo, antes o melhora; não 
altera as bases de suas disposições, não c «a emba- 
raços nem difficuldades aos juizes actuaes; o fôro, 
as partes conhecerão perfeitamente tudo quanto 
vai haver por aquillo que já exist1. 

Parecerá á primeira vista que essa reforma seria 
de pouco momento, mas estou profundamonte con- 
vencido de que o nobre ministro da justiça, si acaso 
reflectir, si consultar as obras mais impert ntes, 
ha de vêr que d lia tem resullaio beneficies sobre- 
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molo e importantes, seudo aliás á primeira vista de 
pouca importância, Eis o que peço ao nobre minis- 
tro da justiça; que se suspenda a discussão e nomês- 
so uma comoiissão mixta de senadores e deputados, 
organizem elles um projecto sob a presidência do 
nobre ministro da justiça.... 

O Sn. Ministro da Justiça: —Agradeço, meu 
senhor. 

O Sn. Visconde de Jequitinuonjia : — Ohl eu não 
quero lisongear a V. Ex. Eu nisto sou coherente, 
V. Ei. ha de recordar-se que eu disse que, com- 
quanto esse projeclo de reforma judiciaria não fôsse 
político, o pensamento mmisterial, o pensamento 
poliiico entrava sempre nessa refoana. Na lei de 3 
de dezembro entrou um pensamento político; no 
projecto do nobre ex-ministro da just;ça, senador 
pela minhí província, meu digno collega, entrou 
também um pe isamenlo político, na fôrma da cons- 
tituição que tenho diante despira, e oujos princi- 
j iis devem firmar a base da política interna do paiz, 
e porconsequencia o pe samenio político do nobre 
ministro da justiça, isto é, de um ministério que 
tem o orgão do partido liberal em seu seio, o Sr. 
painislro da fazenda. 

OSr. Ministro da Fazenda;—II on:o-me com isso. 
O Sr. Visconde de Jeqlttiniiontu: — Sem duvida, 

c ou desejára muito que o nobre ministro da fazenda 
me m^tos^e era um caminho pelo que diz respeito 
ao partido liberal. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — V. Ex. não está. já ? 
O Sr. Visconde de JequiriNijONUA: — Não querem. 
O Sr. Ministro da Fazenda : — Oh! homem I 
O Sr. Ministro da Justiça : —V. Ei. sahlu?' 
O Sr. Visconde de Jequitineonha:—Eu nunca sahi. 
O Sr. Ministro da Justiça : — Então está. 
O Sr. Visconde de Jeqd.tinuonra; — Eu desconfio 

qu i o nobre ministro da fazenda teve ciúmes de mim- 
O Sr. Ministro da Fazenda : — E' verdade... 
O Sr. M n stro da Justiça : — Tinha muitos mo- 

tivos para ler ciúmes. 
O Sr. Vise inde de Jeoditinhonha: — Não entro 

nessa amlyse. Mis, si é verdade que o nobre minis- 
tro da just;ça fiz parti de um ministério en- 
cerra em seu seio o orgão do partido liberal, deve 
presidir a com missão para inftm !ir-lhe esse cara- 
cter, e não sei porque me não chama e me não 
txplica o seu pensam -nto. 

O Sr. Ministro da Fazenda :—V. Ex. está do 
outra lado. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha;—Não conta 
comigo; o quo se segue é que não me considera 
liberal: de que lado estou então? 

O Sr. Ministro da Fazenda :—De nenhum. 
O Sr- Visconde de Jequ.tinuonha :—No mesmò 

lado era que tenho estidosempre; a falta tem sido 
do nobre ministro da fazenda e do n abre ministro 
da justiça ; SS- EExs. não tô n apresentado o seu 
programma, e eu sei que o nobre minisVo da justiça 
altmou os seus princip os de saquarema. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Alterei? 
O Sr. Visconde de Jequitinbosiia :—Alterou, polo 

que tem duo na casa, c ou creio que o nabre minis- 

tro da justiça tomou o meu lugar no partido liberal. 
Riso.) 

O Sr. Ministro da Justiça; —E o do Sr. visconde 
de Abae é, quem tomou ? 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Está vago. 
OSr. Visconde de Jequitinhonha:—Mas o grande 

defeito tem sido que nem o nobre ministro da fazen- 
da, nem o nobre ministro da justiça, têm apresen- 
tado o seu programina; só assim podeiiamos seguir 
sua bandeira ou fugir d-lia, 

O que me parece é que nenhum delles quer ter 
programma, para não haver engajamento. 

Eu sou franco, senhores, tenho por vezes exposto- 
o meu programma, o syslema político que sigo, o 
desej) ver realizado pelos estadistas do meu paiz, 
isto é, disposição para conservar, e habilidade para 
melhorar. Si os nobres ministros entendem que isto 
é bom, não ha mais a fazer do que acceitarem esta 
programma, e todos nósiiemos de accôrdo. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Nessa disposição e 
bab lidade da V. Ex. concordo eu. 

OSr. Visconde de Jeouitiniionha : —Eu não digo 
que tenho essas habilitações.... 

O Sr. Ministro da Fazenda :— Ohl 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha :—Digi que esto 

é o meu principio politico, é a bússola que desejo 
que sigam os estadistas brasileiros;, quero que elles 
estej.im sempre dispostos a conservar, e que empre- 
guem a maior habilidade era melhorar. E fiquem 
certos os n-ibres ministros de que, qumdo alguém 
tractar de dar-lhes algum empurrão, eu pòr-me-hei 
no meio para que não caiam. [Riso). 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Para-que nenhum 
escape. 

OSr. Silveira da,Moita:—Melhorando, pidetn 
fleari 

O Sr Visconde de Jequitinhonha :— Q ie interesse 
temas nós, Sr. presidente, na deslocaçao dos minis- 
tros no e-tido actual das cousas, ondeha tantas ques- 
tões importantes; a mór parte liellis, e as mais gra- 
ves nós não sabemos sinào que existem ? Hão de vir 
talvez em occasião oppoituru ao conheçitnenlo do 
senado. 

O Sr. Ministro da Fazenda;—Poi nâo sabem disso ? 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Que inte- 

resse lemos nós... eu não, porque sou um velho, mns 
os moços, os fortes, que estão no ver dor dos annoa ? 

O Sr Ministro da Justiça : -Aqui não ha maços. 
O Sr. Visconde de Jequitlnhonh.v: —V. Ex. s^ba 

todas as questões graves que se acham pin tentes? 
não sabe. Nem eu. 

O Sr. Ministro da Fazenda :—Não sei quaes sejim. 
O Sr. Visconde.de Jeouitiniionha ; — Este aqaite 

do nobre ministro da fazenda fi.z me lembrai do que 
aconieceu com um ex-m. nisiro da justiça, o Sr. 
Feijó. Fazia eu na camara dos Srs. depuiados oppo- 
siçàe a esse nobre ministro, clamava muPo contra 
a policia secreta e os e piões provucadores, e per- 
gunt ú-lhe si não era certo que taes agentes de poliz 
cia existiam. Respondeu mo do seu logar em vo- 
suf-lciontemenle alta para ser ouvido de teda a ca- 
mara : « Si a policia é secreta, como quer o honrado 
membro quo eu lhe diga que existo? » Assim Iam- 
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bera diz o nobre rainislro dà fazenda, que não s tbe 
dpss;s questões graves que não têm vindo á publi- 
cidode. 

O Sr. Ministro ru Fazenda : — Espero que o 
nobre sen-dor asreQra. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —Como, ?e- 
nbor- mini-tro, si não s i quaes são? Si eu !ô a da 
maioria eu-ão podia s.ber; pois laos segredos tó ella 
conhece; e é delia que ouço que não é nenhum pe- 
queno alilho de questões, é um feixe tal dei as, que 
fd digo ao nobre ministro que lhe faça muito bom 
proveio; mas é qua estamos todos embarcados 
n sti náo. 

O Sr. Ministro da Fazenda; — Não seja alguma 
ameaça; agora üco com medo de V. Ex. 

O Sr. Visconde de Jeouitinhonha:—O que eu de- 
sejo, senhores, do niibre ministro da jusdça, é que 
eliesa contente com a reforma, que propuz, afim de 
ir para a csrnara cora tempo de serallieste anno 
adupfa la; e, qiian!o eomais, que seadopteo parecer 
do noore renadot por S. Paulo, o Sr. Pimenta Bueno, 
quando fadou relativamente ao meu requerimeuto de 
urgoncin, isto é, adopte-se o adiamento e nomtie-so 
unia commisíão mista. 

OSa. Miranda : — Não maada o requerimento ? 
O Sr. Viícõnde de Jequitinhonha :—Não mando, 

não porque não tenha convicção de ser adoptado ; 
não mando, porque não ;enha fé e confiança na sa- 
bed ria do senado ; não mank, não é porque não 
ciêa que o nobre ministro da justiça não está con- 
vencido da neces-iuade de obrar assim; não; eu tenho 
fé no juízo e sabedoria do senado ; tenho certeza, 
tenho convicção de que proponho uma cousa ju-ta, 
teoho firme certeza lambem de que o nobre ministro 
da justiça já sabe que o seu proj -cto não passa este 
anno, e*enião é pura perda a discussão; m s não 
mando porque não quero de fôrma alguraa que se 
d;gn que desejo ainua p"Ote!ar a dbeu-são, eu, que 
vi u ao senado piopôr que todo o tempo da sessão 
fô se empregado na discussão desta obj-cto, excep- 
taalos unicamente os sabbados. 

O Sr. Miranda: — Ellos não quiz ram. 
O Sn. Visconde de Jequitinhonha: — Quiz provar 

ao senado a muito consideração em que tenho o re- 
sultado da suas luzes a tal respeito ; mas como foi 
encanòo este meu requerimento? V. Et. o sabe; 
exclamou-se aqui nesta casa, como Y. Ex. ouviu, 
que era mais uma trica. 

O Sn. Silveira da Moita : —Atrapalhação. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Era msis, 
um meio de consumir o tempo, Poia que não se diga 
emfim que é uma nova armadilha po-ta aos membros 
d» maioria, eis a razão porque não faro o requeri- 
mento que me lembrou o nobre senador por Matto 
Grosso. 1) sejarei mesmo que estas minhas palavras 
não se realizem, isto é, que tasse este anuo o pro- 
jecto do Sr. ministro da justiça. 

O Sr. Silveira daMotta : — Acho que o devemos 
na ludaresmanuo para a outra camara a todo o custo. 

O Sr. Visc nde de Jeqlttinhonha : — Ainda que 
seja preciso uma prorogiçào, e neste caso pode o 
borrado membro ficar certo que hei de vir sempre 
ao senrdo, não hei de faltar. 

O Sr. Visconde de Abaeté: — E cu tombem. 

O Sr. Visconde de .Tequítinhonha í — Hei de oju- 
dal-o tanto quanto fôr possível, segundo minha con- 
vicção e os princípios que eu professo a este respeito. 
Esta linguagem não é nova em mim, e portanto o 
nobre ministro não pó ie e tomagar-se com eba. 

Lemb arei até ao senado o seguinte farto : A ins- 
tituição dos adv gados foi consultada pelo Sr. ex- 
ministro Galvão, hi je falkcido, a respeito dts omis- 
sões ou erros que podessem existir no nosso codigo 
do processo e lei de 3 de dezembro de 1841; fizemos 
um parecer, eu era o presidente então, bvámoso 
parecer ao conhecimento do ministro ; S. Ex. o en- 
viou á camara dos Srs. deputados, lá foi para uma 
commissão, e nunca mais Gve andamento, porque 
a época não permit ia ; isto é que é a verdade. 

Não digo que o projecto fôsso bom, nem que de- 
vesse ser opprovado tal qual; mas não se discutiu, 
porque a época não era própria. Isso foi no anno de 
1845 para 1846; depois, o espirito de partido exal- 
teu-se, como todos síbera ; o emfim seguiram-se os 
acontecimentos de 1848. Mas nesse parecer, assig- 
nado também por mira, expuz essas idéas que ha 
pouco submeUi á consideração do senado. 

E honro-me muito de o ter feito, porque ao senado 
já foi apresent.do um projecto neste sentido pelo 
muito illustrado e douto Sr. senador Maia, hoje 
tallecido. O Sr. senador Maia propoz a creação de 
ura ministério publico, e a respeito de suas habi- 
litações creio que ninguém as podirá negar; não 
houve em todo o Império nem maior illustraçSo, m m 
maior practica reunidas em um mesmo indivíduo, 
Ci.mo se reuniam na pessoa desse doutissimu finado. 

Ora, todos os precedentes, tudo aquillo que os li- 
vros ensinam, que as nações mais cintas nos dizem, 
aqnillo que a nossi experiência está mostrando e 
indicando, foi de prezado completamente p^lo nobre 
ministro da Justiça e pára que? Para elevar a 100 
e numero de 50 jurados, elevar a renda a 1:600?!), 
e fazer outras reformas de Inna caprina, si não são 
altamente vexatórias, como essas relativas á im- 
prensa Assim, como posso votar por simiihante 
emenda ? 

Não pense «Vgucm que eu quero que seja livre a 
um cidadão insult ira outro pela imprensa; mas posso 
recoohecr como efficiz o remedio proposto pelo 
nobre rainisti o? Confes-o que não. 

Quem não sabe como ó üifflcü o disciiminar a in- 
juria do que a não é ? 

O Sr. Visconde de Abaeté ; — E' veidade. 
O Sr. Visconde de Jequitinhoha:—V. Ex. quer 

siher de uma cuisa julgada outro dia? Vou diz r. 
Um indivíduo reunia todas as tardes os seus amigos 
á «ua porta, e em cadeiras occup vera o 1 g' do; ura 
vizinho zangou se com isso, porque, quando passava, 
era obrigado a pedir licença ou a aU lar-se na lama ; 
esto in lividuo reconeu á imprensa, fingindo-se um 
estrang tiro que tinha passado por alli e havia estra- 
nh do tal procedimento em um paiz civilisado como 
o Bra-il. ü outro não se importou com isso e con- 
tinuou; elle fez s gund) correspondência ura pouco 
mais picante, concluindo que um tal procedimento 
inculcava g osse ia e falta de respeito ás leis. O 
outro,que era poderoso, ou que tinha poderosos em 
seu favor, chamou-o á responsabilidade. E' absolvido 
na primeira instância, mas na segunda foi condom- 
nado. 

Q;a, pergunto eu: Será cbiramente uma injuria 
dizer-so quo ha grosseria e falta do respeito ás leis 
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irsh ou naquello fado pracücaJo? Senhores, não 
é possiíel que os impressores estejam tão amestra- 
dos em tacs diserimina ôes que possam com facili- 
dade diz"r: « Isto contém injmia, aquiilo não, e 
posso impnnemenie publicar. » 

O fim deste artigo, si pa«sar, não será outro, Sr. 
president", s não scab r com «s puidicaçòes auony- 
mas; e é isto útil ? não sei. Terá o governo o direi- 
to de acabar com as publicações anonymas pelo que 
diz respeito ao exame da administração publica, por- 
q io ness: exame,da administrarão publica irá algu- 
ma palavra que ao depois seja considerada injuria, 
de sorte que venha a ser victima o pobre que, aliás 
innoceotemente, examinou, censurou esteou aquelle 
ácto da administração publica 1 

Emíira, ofieieça o Sr. ministro da justiça um pro- 
jecto ou emenda creando um ministério publico ; 
façrmos essa reforma, e para o anno faremos o resto, 
nomeando-se desde já uma comrniísão de ambas as 
ca mar as presididas pelo nobre' ministro da justiça. 

Sr. presidente, a hora está avançada, eis o que 
julgo dever dizer hoje. Talvez eu ainda tome par- 
te na discussão deste artigo ou de outro. 

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr 
presidente declara adiida a discussão por não ha- 
ver casa, e dá para ordem do dia da seguinte sessão 
a mesma, tanto na primeira como na segunda parte. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e um quarto da 
tirde. 

Sessão <1c *> dc agosto, 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summaiuo. — Expediente. — Primeira parle da or- 
dem do dia.— Requerimento do Sr. Silveira da 
Moita sobre as saques do banco Mauá. Discurso do 
Sr. visconde de Jequüinhonha. 
A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente 

abre a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, é approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sn. l." Secretario participa que os Srs. senado- 
res Vallasqnes e Alencar lhe commun caram não 
poderem comparec-r por incommolo de saúde.— 
Ftca o senado inteirado. 

Compareceram durante a sessão mais 8 Srs. se- 
nadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OS SAQUES DO BANCO JIAUÍ MAC GREGOR E C. 

Continúi a disca?«ão adiada do requerimento do 
Sr. Silveira da Moita. 

O Sr. Visconde de Jeoditinhonha: — Sr. presi- 
dente, a discuisão relativamente ás operações finan- 
ceiras sob e cambies feitas pelo nobre ministro da 
fazenda tem occupado o senado e a camara tempo- 
rada por mais de uma vez. 

S. Ex. tem defendido a legalidade e a utilidade 
de ttes operações; mas a insistência sobro a mesma 
questão havida nas camaras prova que não se 
acham ellas satisfeitas com as informações dadas 
pelo nobre mútistro da fazenda. Em uma occaáão 

pedi eu que este objecto fôsse remettido á uma ou 
duas commissôes da casa, afim de darem o seu pa- 
recer. 

S. Ex. impugnou este alvitre e pretendeu que o 
sanado obraria irregularmente si acaso annuisse ao 
meu pedido; e não f i só o nobre ministro que assim 
se exprimiu, forem também os nobres senadores mi- 
nisteriaes, e esta opinião foi approvada pelo senado. 
Não entro na questão da utilidade da resolução to- 
mada nessa occasiãopelo senado; estou convencido 
que o senado não obra sinão muito regular e conve- 
nientemente; mas devo lembrar que, si acaso aquella 
minha indicação tivesse sido approvada, hoje a 
questão estaria definida favorável ou desfavorayel- 
mente ao nobre ministro da fazenda, e esta deci ão 
não só poria um termo ás discussões, mas ainda fi- 
xaria o juizo do parlamento e do poder executivo re- 
lativamente á questão. Não tendo acontecido assim, 
o que vemos, s-nhores ? 

Vemos que o nobre ministro da fazenda ainda sus- 
tenta a legaddade e conveniência das operações que 
practicou, sendo que o parlamento {póde-se dizer sem 
medo de errar) em sui maíaiit contesta, rejeita esta 
opinião do nobre ra nistro. Hão de se encerrar as 
camaras e nós não tomaremos sobre este objecto 
uma decisão definitiva; e não será isto por causada 
opposição; pelo contrario, ella tem procurado mrios 
e meios todos regulamentares para conseguir este 
fim, para acabar com os escrúpulos do nobre minis- 
tro da fazenda e daquelles que têm sustentado a opi- 
nião opposta. Daqui, Sr. presidente, originou-se o 
requerimento cíferecido á m nsidereçâo do senado 
pelo nobre senador por Goyaz. Si a minha indicação 
fui rejeitada cora fundamento, como acabo de dizer, 
este requerimento não pôde ser rejeitado com fun- 
damento algum. 

Senhores, tracta-se de reraotter a duas commis- 
sôes da casa asinformações prestadas pelo poder exe- 
cutivo sobre ura objecto importatitissimo, afim de 
darem ellas o seu parecer. Este simples enunciado 
manifesta a ravão e a prudência com que o nobre 
senador por Goyaz se comportou a este respeito, 
E le principiou por declarar solsmnemente que, não 
se achando com as forças devidas p ra sustentar com 
etficacia a sua opinião já proferida no senado, recla- 
ma o auxilio de duas commissôes da casa para exa- 
minarem o objecto, confrontarem as suas oiániões 
com as informações dadas pelo poder executivo e 
oílerecerem ao senado uma opinião qne possi ser 
approvada ou rejeitada: si fôr approvada, etlá de- 
finida a questão; st fôr rejeitada fica egualmente de- 
finida a questão, por isso que, tendo as commissôes de 
offerecerao senado uma opinião, rejeitada ella, a in- 
versa é a que se deve j ulgar subsistente. Não é este, se- 
nhores, o meio único, o mais efflcaz e o maisrazendo 
de decidir questões impi rtant s no corpo legislativo 7 
Tolos os dias practiomos isto mesmo; as questões 
não se examinam somente nàs discussões, exarai- 
nam-se primeiramente no gabinete, e ao depois o 
resultado des e exame vem a ser novamente aprecia- 
do, e as camaras (ornara uma resolução final. Cone é 
possível que o nobre ministro da fazenda seopponha 
a ura meio tão cutiale tão proprio para decidir uma 
questão que o mesmo Sr. ministro e as camaras têm 
julgado importante? Posso eu nesta occasião duvi- 
dar que a questão re:alivamente ás opetações de 
credito practicadas polo Sr. ministro da fazenda sej a 
importante ? Não. 

Si eu pretendesse duvidar da importância desta 
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questão, seria o mesmo que dizer que o senado trivial 
e levianamente se tinha por tanto tempo e com 
tanto zelo e solicitude occupaio em uma questão 
que não merecia de fdrma alguma a sua atten^ão 1 
Não serviria isto para desarreditar os nossos traba- 
lhos ? Mas, para que me lembro eu do que pode 
resultar relativamente ao senado ? Não quero argu- 
mentar com o que pode resultar ao senado. Mesmo 
o nobre ministro da fazenda não se tem occupado 
tanto desta questão, não tem tantas vezes tomado a 
palavra e feito discursos de uma e duas horas, não 
tem levado sessões inteiras sustentando taes opera- 
ções f 

Perguntarei eu : o nobre ministro tem assim pro- 
cedido, porque esta questão não é importante, por- 
que não devêra dar informações, ou será porventura 
porque os nobres senadores que têm sustentado opi- 
nião contraria não têm razão alguma para o fazer ? 
A adoptar-se esta ultima conclusão, deveremos tam- 
bém tomar como corollario que o nobre ministro se 
esmera em roubar tempo ao senado, discutindo pro- 
posições do nenhum valor, e por isso a elle mais do 
que a nenhum de nós cabe a censura que se nos tem 
feito de querer atrapalhar as discussões do senado. 

Não podendo eu crer, Sr. presidente, que o nobre 
ministro da fazenda se tenha esmerado tanto era 
justificar esses aclos, a não serem elles muito impor- 
tantes, devocoucluir que acerca delles deve haver 
uma decisão. Esta decisão se põio tomar pelo modò 
como entende o nobre senador por Goyaz, isto é, 
approvando-se o seu requerimento; de outra ma- 
neira nem no senado nem na camara dos deputados 
se poderá conseguir uma decisão a este respeito. 

Assim vê V. Ei. que eu tenho justificado o motivo 
por que sustento o requerimento o voto por elle. 

Eu enunciei esta proposição a primeira vez que 
fallei sobre este objecto, e não vi que o n.bre ministro 
da fazenda dissesse uma só cousa em contrario. Pa- 
rece-me que o primeiro dever do nobre ministro se- 
ria m strar a falta de necessidade e a nenhuma uii- 
lidade de se tomar uma decisão definitiva sobra este 
objecto. E, si eu me podesse prevalecer do lubito 
em que está o nobre ministro de entrar nas inteu- 
çôes dos oradores, quando oíTerecem uma ou outra 
medida, diria também quuo procedimento do nubre 
ministro só pôde ser justificado pelo receio que S. 
Ex. tem de que a decisão não seja favorável ás ope- 
rações de que se tracta. 

0 Sn. Míxistro da Fazesda : — Nãa receio do se- 
nado. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : —Receia que as 
'commissões dôm um parecer conirario, mas tão il- 
lustrado, tão fundamentado, que o senado não se 
possa recusar a approval-o, e enião eis derrotada a 
argumentação do nobre ministro, relativamente á 
legalidade e conveniência das operações dé credito 
de qua S. Ex. lançou mão. Si não ó es-e o verda- 
deiro motivo, porque o nobre miuistro se oppõe a 
que as informações vão ás commissões para estos da- 
rem o seu parecer ? Para que eu entenda que outra 
causa se não pôde deduzir da opposição do nobre 
ministro, basta-me sómente lembrar ao senado que, 
si S- Ex. tivtsse certeza„si tivesse conliariçi na siu 
opinião, desejaria sem duvida ura tnumpho que não 
so collocaria o nobre ministro em uma posição muno 
mais favorável do que aguella em qm so acha, mas 
ainda acabaria com as difficuldades que possam nas- 
cer, de nao ter o parlamento tomado uma resolm ão 
relativamente ao õTjecto. 

Senhores a questão de que se tracta não é uma 
questão ordinária; ainda mesmo considerando que 
os saques não foram prejudicialmente garantidos 
pelo nobre ministro da fazenda, que essa influencia 
que S. Ex. quer ter em operações mera e puramente 
coraraerciaos não foi justificada, deve o senado 
lembrar-se que tracta-se da inlolligencia de uma 
lei importantíssima; si se deve pôr de parte esta 
consideração de conveniência, a consideração de le- 
galidade ó muito importante não só para o presente 
como para o futuro: ó uma lei a respeito de cujo 
alcance so dividiram em ambas as caraaras oradores 
eminentes o illustrados ácerca do objecto; nenhum 
orador ministerial discutiu essa legrlidade, nenhum 
declarou que não duvidava da intelligencia que lhe 
deu o nobre ministro da fazenda; todos se calaram. 
E na época em que a lei fui discutida, nenhum ora- 
dor opinou que tal era a iatelligencia que se deveria 
dar â lei. 

O Sn. Silveira da' Motta : — V. Ex. já viu a in- 
telligencia que nessa época o Sr. ministro da fazen- 
da deu á lei ? 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Peço ao 
senado que tome em consideração o aparte, que e 
muito importante: eu talvez o farei nesta occasiâo. 

Tracta-se, como acabo de diz-r, da iatelligencia de 
uma lei que o senado sabe não ó ordinária ; ó uma 
lei que joga com a intelligencia de outra, e que de 
mais a mais deve ter muita influencia na marcha e 
progresso de nossa prosperidade commercial e in- ■ 
dustrial, por isso que á ella se deve ou se tem de 
dever o estado regular e scienlifrco de nosso meio 
circulante. 

Eu disse, Sr. presidente, que esta lei jogava cora a 
iatelligencia de outra, o o nobre ministro da fazenda 
assim o declarou hontem expressameote no sou dis- 
curso, fazendo depender a intelligencia que so devo 
dar á lei de 11 de setembro de 1846, da intol- 
ligencia que se deve dar á lei de 1853, que creou o 
banco do Brasil; de sorte que, si nós entendermos 
a lei do 1856 do modo por que o fizemos, á i S, Ex,, 
a lei de 1853 tem ura alcance maior; si nós enten- 
dermos abi de 1846 como o nobre ministro a en- 
tende, a lei de 1833 tem um alcrnce muito menor. 
No primeiro caso, diz o nobre ministro, vêde bem que 
a lei de 1853, si revogou a de 1846, então á do 
1853 não foi executada como devia sòl-o, e o bstico é 
responsável pelo que occorreu. Ora, não havemos nós 
piocurar saber qtul éo genuino, o sentido proprioda 
lei de 1846, para também deíinirmos o alcance das 
disposições da lei de 1853? Som duvida. Eis-aqui 
como eu creio que tenho provado ao sensd > que é da 
absoluta necessidade que procuremos definir e com 
clareza qual deve ser a intelligancia da lei de 1846. 

Senhores, exprimindo-me assim, creio que tenho 
provado a utilidade, e permitta-se mo que digi, a ur- 
gência de se approvar o requerimenti do nobre sa- 
nador por Goyaz. Sobre isto o nobre ministro da 
faz-mda nada disse, quando aliás era importante que 
mostrasse que nós não temos razão alguma para de- 
si j irmos um parecer sobre a intelligencia da lei de 
1846, e que apenas procuramos gastar tempo oceu- 
pando a attenção do senado cora alrapalhições. Não 
o lendo feito, o seu proprio proce limento é a melhor 
prova que podemos ter de que o requerimento devo 
ser approvado. 

Senhores, tão convencido como eslava da neces- 
sidade da approvação do requerimento, não pude 
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d.itsr de tomar a palavra para dizer alguma cou- 
sa relativamente ás proposições proferidas pelo no- 
bre ministro da fazenda; todas ellas tóm ligação 
cora o objecto, e de todas ellas eu deduzirei maior 
somma de razões para justificar o meu voto em 
favor do requerimento. 

Eu já disse, Sr. presidente, que a accasição que 
se faz ao lado a que pertenço, de querer, com obje- 
ctos de pouca utilidade, proõ lar as discussões que 
oecupam o senado, eu jl disse que tal sccu ação 
não pó le de forma i Uuma ser procedente. E, quand > 
eu desconfiasse do meu modo de entender, quando 
tivesse ainda alguma desmnliança pelo que diz res 
peito ao modo de proceder de muitos illustres orado- 
res da casa, eu derêra sujeitar-me ás op niões do 
propii > Sr. ministro di f-zenda; ó com edas que se 
deveria justificar a ulilii de de taes discussões e que 
a onposição não tinha iniero se algim em to nar 
tempo e privar o senado de di-catir cutros objectos. 

E a respeito deste, note o senado que não foi pro- 
jecto novo suggerilo polo desejo do atrapalhar ; foi 
um requerimento approvado pelo senado, pedindo in- 
formações ao poder executivo; essas informações 
vieram e houve outro requerimento pedindo que 
ellas fossem reraetlidas a duas commissões da casa 
para darem o seu parecer. Aonde está pois a incon • 
veniencia? Como se pôde provar o desejo de querer 
atrapalhar as discussões do senado? E,si nós quere- 
mos atrapalhar, si de.taes discussões nenhumi uti- 
lidade pôde resultar, perguntarei ao nobre ministro 
da fazenda, por que razão tomou elle uma grande 
pane da sessão para discutir esse mesmo requeri- 
mento? 

O Sr. Misistro da Fazenda : — Pela necessidade 
de responder. 

O Sn. Visconde de Jeoditinhonha ; — Senhores, si, 
como acaba de dizer o nobre ministro, ha necessi- 
dade de responder, isso mesmo prova que o que se 
disse ó importante, q ie tem um alcance, que tem 
grande ligação cora os interessas públicos, porque, a 
não ser assim, o nobro ministra contenlar-se-hia 
com uma ou outra proposição; mas não; o nobre 
ministro esten leu-se, insistiu em muitas das suas 
opiniões antigas, ou já proferidas na casa; e, além 
disso, accrescentou novas, novas no juizo do 
nobre ministro, e mesmo porque devo ctôr 
que S. Ex , parco como deve ser de palavras, 
não vem aqui cum um lio de proposições sem- 
pre as mesmas para illaquear a conscien ia do 
senado, sempre que~ se iractam da taes e taes ob- 
jectos ; não, o nobre ministro tem variedade de 
conhecimento, tom uma imaginação f rtilissima, e 
cora essa variedade de luzes e uma imaginação fer- 
tilissima, S Ex. depára com argumentos, sinão no- 
vos, por tal forma adubados, que parecem dif- 
ferentos. 

Mas, porque faria S. Ex. esse esforço, sinão por- 
que oobjecto é grave e;mportinie? Eu não quero 
agora lembrar o provérbio portuguez que justifica 
bam O que acabo de dizer, isto é, a bota deve di:e-<- 
com a averdugada; explicar-me-hei, senhores: S. Ex. 
tem o necessário talento para adaptar convenien- 
temente a importância d s raciocínios cora a dos 
objectos que se discutem: empregar extremado zelo 
d solicitude para convencer o senado a respeito de 
ura objecto trivial seria pueril. Si o faz, é porque o 
objecto assim o exige : logo é importante c grave 
a discussão que hoje nos ocrupa. 

Não.cabe, Sr. presidente, censura alguma ao nos- 
so lado ; e, ainda quando S. Ex. suppozesse que da 
nossa par e havia estratagema parlamentar, esse 
estratagema, não sendo fundado, como o nobre mi- 
nistro entende que não é, as razô s sólidas era mus 
um triumpho de que o nobre ministro se deveria 
com todo a razão vangloriar. Nós, portanto, estamos 
trabalhando para a gloria do nobre ministro, somos 
verdadeiros obreiros na construcção dessa pyramide 
que ha de perpetuar o nome do nosso primeiro fi- 
nanceiro da actualidade. 

Portanto, deveríamos merecer da parte do nobre 
ministro antes elogiosdo que censuras; mas não, sem- 
pre severo, o nobre ministro da fçzenda, e os orado- 
res ministeriaes sempre acrimoniosos, sempre ter- 
ríveis, não cessam de-proclamar no senado que a 
opposição não faz sinão declamar, não quer sinão 
atrapalhar e roubar tempo ao senado, para que não se 
adoptera as importantíssimas medidas com que ® 
ministério quer salvar o paizl Mas recorde-se tam- 
b- m o senado que os próprios oradores que assim 
fallaram roubaram não poucas horas na discussão 
de que se tracta. 

Eu disse, Sr. presidente, que a fallar a verdade 
seria impossível dar-se explicação conveniente ás di- 
vagações dos oradores ministeriaes; ellas são de tal 
natureza que muitas vezes V. Ex. lem-se visto na 
necessidade de chamal-os á questão ; entretanto que 
os oradores da opposição cingem-se á questão com 
essa lógica cerrada, adstricta unicamente a apresen- 
tar -descarnada a verdade, tal qual e tão pura que 
póJe convencar a quem não quer ver as cousas, a 
quem não quer ser convencido, esta, de todas a 
maior dilíiculdade que o homem illustrado pôde ter 
relativamente áquelle cora quem contende. 

(//« um aparte). 
O Sr. Ministro da Fazenda;—Elle está rindo-se.... 
O Sr. Visconde de JeqditínhonhA : — Sr. presi- 

dente, V. Ex. dê licença que eu abra um parenthssis. 
Quem me vê jovial, ou cora semblante agradavel, ape- 
zar do velho, entenderá que esta minha physionomia 
deriva de mira proprio; raas devo explicar ao nobra 
ministro que, tenlo eu tanta syrapathia quanta te- 
nho por S. Ex., não é posãvel vel-o rir-se sem ma 
rir lambem. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Acceito a expli- 
cação. 

O Sr. Visconde de Jeouitinhonha : — Sr. presi- 
dente, o nobre ministro da fazenda principiou hontem 
o seu discurso fazendo uma especie de epílogo... ou 
que melhor no ne lenha ; V. Ex. decidirá si o termo 
é o preprio ou não; mas uma especie de epílogo ou 
de segunda edicção do discurso proferido na sessão 
anterior por um dos correligionários dissidentes de 
S Ex. Em todos os termos, eu confesso, o senado 
ha de encontrar uma tal moxinifada, que não será 
lalvoz de fácil explicação. Mas diga-me o nobre mi- 
nitUro da fazenda com a franqueza que costuma, V. 
Ex. entende que o nobre senador por Pernambuco ó 
seu correligionário? V. Ex. ha de entender assim 
por algumas proposições; mas, quando fôr para 
diante do seu discurso, ha de ver uma tal espada da 
dois gumes... 

0 Sr. Ministro da Fazenda : — E Y. Ei. toma-o ' 
por seu correligionário ? 

O Sr. Visqondb dí Jeoeitinhoniu ; - ... que por 
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mil rezes ha de ter ferido cruelmente o nobre mi- 
nistro. 

Mas pode V. Ex. também dizer em abstracto que 
elle é s-u correligionário? Não pode, porque, diz 
elle: « Si eu vir que a opposigão ó acintosa eatra- 
palhadora, não mo tendo conformado, nem mecon- 
formanlo com as opiniões do ministério, voto por 
ellas. » Logo é correligionário e não é, é correligio- 
nário dissidente, é um correligionário sui generis. 

O Sr. Ministro da Fazenda: —V. Et. também 
é correligionário dissidente. 

O Sr. Visconde de Iequitinhoniia : — Eu tenho 
dito muitas vezes, e ainda repito; Tenho os maiores 
desejos de auxlipr o poder executivo; tenho os 
maiores desejos de seguir as opiniões e a politica do 
governo; si o não faço, a culpa não ó minha, é dos 
membros do governo que me não instruem, que me 
não dirigem, que não contara com a minhi rudeza 
natural, e por isso não me habilitara para ser intei- 
ramente addito ás opiniões do ministério. 

Mas dizia o nobre senador por Pernambuco. 
« Eu não vou dizer á casa que esia ou aqtiella opi- 
nião é má, é infundada, não tem procedência contra 
es actos do ministro da fazenda, contra os actos do 
ministro da justiça, contra es actos erafim de todo o 
ministério; » edepois deas im declamar, terminou o 
seu discurso dizen to que votava por taes actos 
sómenle porque a opposição é acintosa e atrapalha- 
doral Que tem uma cousa com outra, senhores? 
Pi is a minha consciência tem alguma cousa cora a 
consciência daquelles que pensara diíferentsmente 
de mim? Si as opiniões são más, voto contra ellas; 
mas hei de votar a favor de opinim com que não 
concordar, sómenle porque a opp sição é ou parece 
acintosa ou atrapalhadora? 1 Bem vê V. Ex. que 
isto é urna contradicção; é o mesmo que dizer; « Eu 
entendo qne vós rainisiroí obrais mal; mis, como.... 

0 Sr. Ministro da Fazenda:—Os outros obram 
peior... 

O Sr. Visconde de Jeoditinhonha ;—  como 
detesto as opiniõis dos outros, voto por aquillo qne 
julgo mão, somente por acinte aquelles de qujm 
eu não gisio.... 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Vai com o menos 
máo, para não ir com o peior. 
• O Sr. Visconde de Jeocitínuotoa :—E'esta polí- 
tica que eu chamo política incomprehensivo'. 
■ O Sr. Ministro da Fazenda : — EUe disse qne íio 
caso de ser máo, quer antes menos ináo do que peior. 

O Sr. Presidente: — O Sr. ministro não deve 
estar a interromper o orader cora tantos apartes. 

O Sa. Visconde de Jbqijitinronha :—Peço a 
V. Ex. que rei che ura pouco o ligor do regimento 
emquanio durar a presente discu-são. O nobre rai- 
nisiro deu um aparte que necesd'a d^ exp iciçáo. 

Disse S. Ei. que o nobre senador por Pernambuco 
o que fazia era escolher entre duas opiniões mis a 
que é menos má. Senhores, lord Wellinglon cos- 
tumava dizer que, si se govermsse o piiz por prin- 
cipio?, nada mais fácil era do que governar paues; 
mas, como era necessário governil-os escolhendo do 
mal o menor, era isso muito difficil. A opinião 
daquelle illustre general foi adoptada pelo Sr. mi- 
nistro da fazenda, jiara justificar o nobre senador 
por Pernambuco ; mas poço licença para dizer qne 
S. Ei. não -fez sínão uma jnsliliração imperfeita. 

Disse S. Ex. : « 0 nobre senador por Perncrnbuco 
escolhe de duas opiniões más aquella que ó meu s 
má. » Logo, nisto mesmo está a ojposiçào f nu pele 
nobre senador por Pernambuco aos actos do tuiniste- 
rio, porque os considera raáos, e sómente adopta-os. 
porque não póle escolher oolros nulho^es. Assim, 
a justificação foi completimeuio imporfe t i. 

Mas ainla assim devo dizer ao nobre ministro da 
fazenda que a sua proposição (oi inexacta: o nobre 
senador por Pernambuco nàodhse que escollna-ps 
actos do ministério c mo melhores do que os ou- 
tros; elle disse que votava pelos actos no minúte- 
rio, porque a opposição era acintosa, quo não ora 
leal, que não obrava de boi fé. que, era uma pi- 
lavra, o que ella queria era dmibar o ra n sieno. 
Não tractuu portanto dc .avalhr as proposições; 
traclou de avaliar a posição do ministério e â po- 
sição do lado a que pertenço; emquamo aos priu- 
cipios, o nobre senador ficou nos seus; nã) se im- 
porta que se censurem os actos do ministeii >, o 
que não qier é que a opposição triumphe ; o que 
não quer é que se derrube o ministério, o tem ra- 
zão, porque quer sempre dar lhe uma prova de af- 
feição, da sympathia e de amizade; mas comlemni 
os seus actos. Nesta parte e tou eu inteiramente de 
accôrdo com o nobre senador. 

Mas, dizia eu, o nobre ministro da fazenda princi- 
piou o seu discurso foz mJo uma especie de 2 • edic- 
ção do discurso do nobre semdor por Pernambuco, e 
rvferin umas poucas de proponções desse discurso 
com as quass S. Ex. concor iava, e prometteu tam- 
bém expôr aquellas cora que não coicoriava, JVa 
primeira parte o nobre ministro foi ex eto, istoé, 
expõz o que ne se discurso havia em favor de S. Ex., 
ou aquillo com que o miniuerio concordava ; porém 
da segunda pir e o nobre ministro esqnocon-se, o 
era muiio bom que S. Ex. satisfizesíe a segunda parte, 
porque delia havia resultar para o debate nuis luz 
do quo a primeira. 

Uma dis proposições que o nobre ministro ofie- 
receu em 2' edicçào á consideração do sen do f )i um 
dilemma de qimo nobre miai^tro disse que não po- 
díamos fugir de fôrma alguma, e vera a soro seguin- 
te: Ou a lei de 1853 dor()gou a do 18íG, o então, 
t mdooccorrido aquillo que ocoornu, ficou prpvid» 
que a loi de 1833 não foi executa ia, on a lei da 
18^3 não revogou a loi da 18íG ; e, exclamou o nn- 
bie ministro da fazenda: « Deste dilemma não Ó 
possível fugir, ó inlispensavel que se ad ipte uma 
ou outra pioposiçãol » Ao rime o nobre ministro, 
não me pode persuadir, nâi me pude convencer da 
deducção lógica feita polo nobre mioi-lro. 

Senhores, o que determina alei de t8íGnoart2.0, 
que é o di questão ? Diz o seguinte (len^oj; « O go- 
v-rno é auciorba la a retirar da circulação a somma 
de papel moeda qne fòr necessária para elevar o meio 
circulante papel ao vator do artigo antoce.Jante, e 
nelle conservai-o, e para isto polerá fazer as opera- 
ções de credito que íòrera iudDpensavcis. » Enten- 
deu a lei, e entendeu cora toda a justeza, que do x- 
cesso do papol moeda podia remltar a baixa do cam- 
bio nominal, que é o resultado di dill.rençi de duas 
moedas. Teve piiventura em vista o cainíno real 
lambem? Não : porque este oscilb todos os dias, o 
oscilla porcausis absolutamente independentes da- 
quellas que podem produzir alteração no cambio no- 
minal, , ■, • 

A auetorisação expressa da let foi pois para retirar 
papel d i circulação pira fazer com que o meio circu- 
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lante cm papel seja menor todas as vezes que do seu 
excesso resultar a baixa do cambio, o que porconse- 
qm nela o seu valor se eleve ale quo o cambio fique a 
27 pences por mil réú-. Mas de que cambio se tracta 
aqui? Djquelle cambio qae resulta do agio de duas 
moedas, da diíTerença do valor relativo a duas moe- 
das; mas não daquelle cambio que resulta do ex- 
cesso da import cão sobro a exportação, e vice-versa; 
este cambio oscílla tolos os dias, não se pode nunca 
dizer que é duradouro, pòi que causas muito tempo- 
rárias e accidentaes podem alteral-o. Mas o outro é 
devido ao valor da raoedo, e édelleexactamenteque 
tracta o art. 2,° da lei do 18Í6, auctorisando o go- 
verno para telirar da circulação o papel que julgar 
necessário psra elevar o valor deste papel. 

Ora, senhores, que tem a disposição desta lei 
com as operações feitos polo nobre ministro da fa- 
zenda? Como°é que se pode deduzir desta lei g 
vago do procedi oento do nobre ministro relativa- 
mente a soques de uma praça devedora para outra, 
do .uma praça credora para outra, e assim por 
diante? 

O Sn. Ministro da Fazenda: — Isso ó matéria 
velha. 

O Sr. Visconde de Jequitiniioniia : — E' matéria 
velha, porqtn V. Ex. ainda insiste -em não querer 
reconhecer esles princípios, aliás rudimentaes da 
sciencia monetária ; perdôe V. Ex., pela maneira 
porque V. Ex. se tem exprimido, inculpa os legisla- 
dores de 1846, que fizeram esta lei, o pretende de 
mais a mais inculpar o poder executivo dessa época 
que promoveu a adopção detta lei, aliás muito im- 
portante. V. Ex. sabe, como todo o Drasil reconhece, 
que até 1846 nós não linhamos cambio nominal certo, 
quero dizer, o nosso meio circulante não tinhr um 
valor certo; estávamos exactamente como estive- 
mos em 1823, 1824 o 182a, época em que, quando 
rn Euiopa so tomava dinheiro sobre o iliasil, o 
banqumro qua Cava dinheiro dizia: a Eu não ponh 
na mnha letra—réis — pcnho—libr.s eaterlinas, 
p ra s r paga no Brasil em lib.as esterlinas; porque 
si eu puzer — léis— a oscilUção do valor da moedi 
b-asileira ó t;l que posso c leular o cambi) em 22, 
23 ou 24, e eulreUnto, quan to clngar a letra ao 
Brasil, u cambio pod) estar a 18, e eu porconse- 
quencia-sofirer um prejuízo txtraordinjrio: portanto 
tenho n cesiidade de fazer minhas operações de cre- 
dito iomento em libras es erlinas. » 

Estávamos neste estido quandoo corpo legislativo, 
atlondendo áquillo que era mais geral, aitendendo 
áquillo que mais vezes se dava, em uma palavra, 
conhecendo judiciusamento o estado das cousas, dis- 
cutiu e approvcu n projecto de lei do 1SS6 que lixou 
o cambio a 27. D'ahi em diante o valor da moeda 
brasileira foi sempre calculado em 43 por oitava de 
ouro. Assim fixado este padrão monetário, era ne- 
cessário também que o corpo legislativo dissesse ao 
governo: « Do hoje em diante vós ficais por esta lei 
«uctorisado para retirar da ci.culação o papel que 
fòr necessário retirar para conservar este padrão 
moneta.ij era 43 por oiiava do ouro.» Eis aqui 
exactamente o quo aconteceu. 

Mas podiam os legisladores daquella época conce- 
ber o absurdo de quo haveria no Brasil um ministro 
da fazenda que encabeçasse nesta lei câmbios abso 
hitimenle oscillantes, fi.hosde circurastmctas espo 
ciaos o lomporanas, câmbios devidos a causas muito 
diversas daque las que a lei tove em vista? ! Certa- 

mente não. Logo a lei de 1846 não podia ter appli- 
cação alguma ao caso de quo se tracta. A inteli - 
gência da lei do 1846 é absolu amento oppostu 
áquella-que lhe dá o nobre ministro da fazandu. 

A legalidade, portanto, das operações feitas po'o 
nobre ministro da fazenda não póda ser provada com 
a intelligeucia dada ao art. 2.° da lei que acabo do 
citar. 

Disso pcréra, o nobre minislro, repetindo as pala- 
vras do nobre senador por Pernambuco: a Vôde bem 
que, si essi lei está em vigor pela fó ma porque vós 
eutendeis a lei de 1833, então o que occorreu foi de- 
vi lo á íaba de execução da lei da 1833. » 

Senhores, isto ó um verdadeiro sophisma. E' incon- 
cebível que S. Ex. podf-sse trazer ao senado uma razão 
desta ordem para justificar o seuacto. Voudcmcns- 
trar, 

A lei de 1833 o que fez? Creando o banco do 
Brasil lho impozo encargo do retirar da circulação 
annualmente uma certa quantidade da parei moeda, 
porque as visLs dos bgisladores de 1833 foram 
sempie resiituir o meio circulante brasileiro ao typo 
do meio circulante de todas as m ções civlisadas; 
que não houvesse portanto oulr. s entidades em 
nossa circulação siuão ouro o papel trocavel em 
ouro. Mas, comofazel-o? Dexofie? arranc ndo da 
circulação todo o papel moeda?Quem poderia con- 
ceber um absurdo desta natureza? Era pteciio fa- 
zel-o gradualmente; e então se impoz ao banco essa 
obrigação, em virtude do algumas concessões favo- 
ráveis áquelle estabelecimento. 

Vô, pois, o senado que tanto a lei de 1846, como a 
de 1853, foram som duvida alguma meditadas com 
amaur sabedoria, e aioptadas com o melhor bom 
senso practico, com a illusiração mais adiantada pelo 
que diz respeito á sciencia monelaria. 

Ora, pergunto eu : o banco tom cumprido ou não 
aquella obrtg.çàü? Diga o nobre ministro ; porque 
não so nos diz isso? Porque o espirito do nobre mi- 
nistro não ó ouu-o siuão constantemente offtnder, 
desacreditar áquelle importanlissimo esiabelecimeuto 
de credito. S. Et. procurou razões, e encontrou-as 
na fonilidado do sou espirito para destruir'o credito 
do banco do Brasil, 

E assim não deparou cora esta, e vêm a ser que 
esse banco tem cumprido religiosamente o disposto 
na lei de 1833, pelo que diz respeito ao resgate do 
papel moeda. Tem cumprido ou não ? Diga-o §. Ex. 
O silencio do Sr. ministro é inexplicável para mim, 
salvo si S. Ex. se envergonha de confessar uma cousa 
quo, a f-lar a verdade, ó evidmtoe pUento a todos 
os espirito?. 

Senhores, o banco do Brasil tem cumprido á risca 
essa d sposição da lei de 1853, tem feito o lesgato, 
couforme a lei determinou. 

O Sr. Dias de Carvalho :—Apoiado. 
O Sr. Visconde de JEguiTmiioNiu: — Não era 

obrigado a fazer mais, nem o podia fazerNão podia 
estender o resgato a mais, porque a lei não quer. Si 
acaso o banco eX'edessa »sso resgate, iria cuiura os 
princip os que oictaram a lei de 1853 ; iria conti a a 
gradaçào prudente estabelecida na l?i do 1853 para 
se poder fazer o resg.ta sem prejuízo notável, sem, 
em uma palavia, abalo industrial e cominerciaÉ 
Como é, pois, que so póla dizer quo a lei do 1853* 
não (oi cumprida pelo banco? 

Mas, disse o iiobie ministro da fazenda, repetindo 
a? palavras do nobre senador por Pèrnanlbucf: «Vòdo 
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* ftam que, si a lei de 1833 revogou a da 1816, as oc- 

curraacias provam que a lei de 1853 não íoi eiocu- 
tada, » Senhores, a lei de 1816 foi sem duvida al- 
guma revogada pela lei do 1833, na parte era que 
esta aUribuiu ao banco o que por aquella estava at- 
tribuido ao governo... 

O Sn. Batista pe Oliveira : — Apoiado. 
O Sb. Viscosdb pe Jkocitimhoxha : — ... na parle 

em que a lei de 1853 definiu o molo e estabeleceu a 
escala por que o resgate devêra ser feito, o que não 
estava bem definido, o que não estava bem explicado, 
» que vagamente tôra determinado na lei de 1816, 
podendo o governo retirar da circulação 2, 3, 4 ou 
6,000 contos, podendo fazer operações, etc., etc. A 
lei viu que era indispensável marcar o prazo, a raia at« 
onde iria o resg te que em sua sabedoria queriam 
os legisladores que se fizesse. 

E' nesta parte, Sr. ministro da fazenda, que a lei 
do 46 está revogada; mas não está revogada pelo que 
diz respeito á necessidade do resgate, o qual comi- 
núa a existir pela fôrma marcada nrlei de 1853. Não 
ha portanto nenhuma anomalia; o d lemraa offere- 
cido pelo nobre mínist o da fazenda, em repetição 
daquillo que disse o nobre senador por Pernambuco, 
nio tom o menor fundamento, não merece a menoc 
attenção, não serve sinão para illaquear a consciên- 
cia dos legisladores brasileiros, que tèm de decidir a 
questão importante da legalidade dos actos practica- 
dos pelo nobre ministro da fazenda. 

Mas, pergunto eu, senhores, ao nobre ministro 
que parece não gostar desta verbiagem: o que ó que 
elle fez na inculcada crise em que se suppoz que 
existiu o Brasl? Elle mesmo definiu isso em ura 
discurso proferido, faz hoje ura mez. Na sessão de 5 
de julho o nobre ministro da fazenda definiu o que 
íez para salvar o paiz; e disse com uma ingenuidade 
digna do nobre ministro, e que pela minha parte 
merece todo o elogio: « Senhores, o que é que eu 
fiz? garanti saques; mas era que consistiram esses 
saques e qual a razão por que taes saques se fize- 
ram? Em conseqüência de uma crise, não havendo 
sacadores, devendo-se porém sacar dinheiro para 
a Europa, não fiz mais do que garantir esses saques, 
porque não havia sacadores, ou esses sacadores 
não e am snfficientes para satisfazer as necessidades 
da praça. » 

Senhores, isto simplesmente dito e proferido pelo 
nobre ministro da fazenda não explica cabalmente, 
em priraeirologar, que tal crise não existiu no Brasil 7 
Porque não existiu nas outras praças do Império 7 
existiu apenas aqui no Rio? Em segundo logar, que 
as operações feitrs pelo nobre ministro não tinham 
nada com a lei de 46, não tinham nada com a sus- 
tentação do valor do papel-raoeda, não tinham nada 
era uma palavra com a lei de 1853, com aquelle 
ônus que essa lei imp&z ao banco ? 

Como vem pois dizer-nos o nobre ministro que 
essas operações salvaram o Brasil de uma crise, e 
acabaram com outras que deviam ter logar? e nesta 
parte, senhores, S. Ex. tirou illações as mais excên- 
tricas dos discursos proferidos pelos Srs. Manuel 
Felirardo e visconde de llaborahy I E' pois o mesmo 
uobro ministre da fazenda quem nos explica a sim- 
plicidade das suas operações, quem nos prova in- 
genuaruente que ellas nada tiveram cora a lei de 11 
de setembro do 1846, e que elle não tinha por fim 
Mnao dar sacadores á praça, porque ella não os tinha 
sutpeieotes. O que tem isso com o valor monetário 
do meio circulante? 

Eu disse, Sr. presidente, (e aqui na casa tem-ss 
dito melhor do que eu) que tal crise não existia em 
nosso paiz; que quem a creou foi o nobre ministro' 
da fazenda juntamente com a diredoria do banco, 
segundo as medidas adoptadas por um e por outro. 
Tem-se demonstrado na casa eloquentement", incon- 
cussamente que o nobre ministro da fazenda, em 
vez de attender ao artigo 2.° da lei de lãde, qne au- 
ctorisou o governo para retirar papel moeda, au- 
ctorisou pelo contrario a emissão de mais papel 
quando a lei determinava o contrario. Não é isto in- 
conseqüente ? Como ó pois que o nobre minisiro 
nos vem dizer que obrou em virtude da lei de 1846, 
quando é certo que obrou de maneira diametral- 
mente opposta á essa lei ? 

As-ira, Sr. presidente, creio que o nobre minis- 
tro da fizonda me deve fazor hoje a honra de decla- 
rar que está conforme com a minha opinião, que 
está conforme com as opiniões dos nobres senadores 
que têm melhor do que eu sustentado esta mesma 
doutrina. 

O Sb. Mixistro d.» Fazexoa : — Si V. Ex. me fizer 
um resumo dessas opiniões, eu saberei a que tenho 
de responder. 

O Sr. Viscoxde de JEQUiTixiioífiiA : — O jornal o 
fará, digo, o jornal da casa, o outro é por favor. 

Creio que é fundado esta meu pedido feito ao no- 
bre ministro da fazenda. S. Es. disse-nos hontem : 
« Por que motivo não me será dado mudar de opi- 
nião ? Isso é proprio do homem que estuda ; as cir- 
cumstancias são que determinam o juizo que se deve 
fazer das necessidade» publicas, para se proceder 
segundo essas necessidades. » 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Me e:quoci de citar 
o exemplo de V. Ex. 

O Sr. Visconde de JequitIniionha : — Si pois V. Ex. 
veconheceessa maxima, por que razão não terei ou o 
direito de esperar que o nobre ministro concorde 
comigo relativamente á opinião que acabo de profe- 
rir? 

Agora, não pense o nobre ministro que estou di- 
zendo isso por ironia. Eu entendo que o homem pu- 
blico, assim como o homem parlrular, deve alterar 
suas opiniões, segundo as circumstancias. O homem 
não ó immutavel; porconsequoncia as circumstan- 
cias devem modificar seu modo de pensar," 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Mas elle deve 
pensar de modo que as circumstancias não o façam 
mudar todos os dias. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Mas o caso 
está passado, o nobre ministro tem visto seus voto» 
confirmados, está satisfeito o seu amor proprio cora 
alguns elogios mandados daqui publicar na Europa. 

O Sr. Ministroda Fazenda : — Seria V. Ex. que 
os mandou publicar ? 

O Sr. Visconde de Jequitinkonha r — Oh 1 meu 
senhor, não tenho habilidade para isso. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Queria sabor a 
quem devo esse obséquio. 

O Sr. Visconde de Jeouitinhonha:—Declaro a 
V. Ex. que não sou capaz de escrever uma linha, 
não tenho g i'o para isso; tenho algum geito para 
dizer cousas agradaveis, como procuro fazer na tri- 
buna ; mas longo de mim a presumpção de ter ha- 
bilidade para escrever alguma cousa agradavel, por 
que não sei o estylo. Si eu o podesse fazer, então 
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nào era principalmente de V. Ei. que o havia de 
fazer; havia do ser do nobre ministro do império a 
quem devo uma veneração sem limites. 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Estimo bem que 
«He chegasse. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Para alliviar um 
pouco a V. Ei. 

O Sr. Visconde de Jequiiiniionha :—Emquanto 
«os elogios, Sr. presidente, direi a V. Ei. mais duas 
palavras. 

Eu quizera que se procurasse lambera explicar a 
razão por que naquelles paizes onda etisliu a crise, 
todas as cousas se serenaram, voltaram ao seu antigo 
estado, entretanto que no Brasil, onde a crise 
não existiu.... 

O Sr. Visconde de ItaboiIaht : — A tal crise 
continua, 

O Sn. Visconde de Jeouitinhonha : — Continua 
cada vez peior, porque estão acluando até sobre o 
meio citculante as mesmas causas creadas nos dias 
de dezembro, janeiro e fevereiro, e assim por diante. 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinbonha : — SiV. Ex 

me désse licença, eu diria que, pelo que acabo de lêr 
em folhas vindas da Europa, é notável um facto, e 
équea exportação da Inglaterra, a calcular-se pe- 
los cinco primeiros mezes deste anno, tem de ser era 
1858 do mesmo valor que a de 1856, ficando de 
Íterraeio o anno de 1857, que foi o anno das especu- 
açôes desabridas, pouco consideradas, que occasio- 

naram a crise naquelle paiz. 
De modo que, sendo o valor da exportação era 

1856 de 43 milhões de libras, espera-se que a ex- 
portação lenha o mesmo valor de 43 milhões de li- 
bras no anno que corre, entretanto que a da 1857 
foi muito superior. As cousas voltaram portanto ao 
seu antigo estado naquelle paiz ; e porque é que não 
voltam entre nós? Sias c.ausasdessppareceram, oque 
é que está actuando act lalmente sobre o ceaaraercio 
e sobre a iuduHria do B as 1, já não direi a passos 
de gigante, po-qui não sou passimisla, mas dirai 
ao nobre ministro da fazeada que tenho receio de 
que os seus desejo1, aliás patrióticos, não te verid- 
'quem no fim do anno. O augmento de renda que 
tem app.rec do, e si prosperidide appsrente que 
actualmente tx;ste, receio que deiappareça era tem- 
po muito proximo, porque a situação da Europa toda 
me convence do quo esse infeliz* vaticinio se rea- 
lizará. 

O que acontece na Inglaterra, e acabo de expõr, 
verá o nobre ministro da fazenda polo relatório pu- 
blicado no Monitor fraseei que aconteceu em França 
pelo que diz respeito á importação. Ora, como nossa 
renda é dependente do estado commercial daquellas 
duas grandes nações e também do estado commer- 
cial de outras depois dessas, pode ser que se realize 
o vaticinio que aliás não desvjo vêr realizado. 

Responda pois o nobre ministro, explique ao se- 
nado a razão por que entre nós as cousas não tôm 
ainda melhorado, e pelo contrario marcham para 
um estado assombroso. 

As quebras, Sr. presidente, que tôm apparecido 
«ntre nós, montara ja a 22 ou 23,100:000^, e ne- 
nhuma dellas leve a menor relação com essa incul- 
cada crise do nobre ministro da fazenda. São causas 

ue estão actuando acmalmento, e o nobre ministro 
a fazenda aluda crê, ainda nos ditse hontem, o é 

esta a opiniãodos seus amigas, que emquanto a taxa 
dos descontos estiver na altura em que se acha, o 
commercio não pôde prosperar I De modo que o no- 
bre ministro nos qber amstrar para essa opinião 
excêntrica, de que e a baixa da taxa do juro que ha do 
promover a prosperidade do paiz. 

Eu não quero, Sr. pres'deate, demorar esta dis- 
cussão, por isso não entro em outras demonstrações. 
O meu fim unicamente é responder a algumas das 
proposições proferidas pelo nobre ministro d» fazenda. 
Tendo pois respondido á primeira, passo á segunda. 

V. Ei. sabe que nós mui pouco auxilio temos ainda 
hoje para podermos discutir com exacúdão as propo- 
sições proferidas no senado. Os extractos são peque- 
nos e incompletos; o jornal ofílei i aindi não tem 
podido satisfazer bem aos desejos do senado, publi- 
cando as ses'ões no dia seguinte. Portanto, limitar- 
me-hei a alguns apontamentos que tomei quando 
faltava o nobre ministro. 

Disse S. Ex. que o banco do Brasil tem um pri- 
vilegio, e que era virtude desse privilegio oneroso, 
no juizo do nobre ministro da fazenda, como deu 
hontem a entender e tem sustentado em muitas ou- 
tras occasiões, é já tempo de se obrigar o banco a 
fazer com que o papel represente 45ÍOOO por oitava 
de ouro, o que actualmente não tem logar; o cambio 
não tem chegado ainda a 27. 

Sr. presidente, esti proposição, era these, seria 
digna de ser adoptada, quero dizer, todos nõs,dese- 
jamos que o nosso meio circulante tenha o valor que 
alei lhe dá, istoé, esbja de conformidade com o 
padrão legal. Mas, pergunto eu, o banco foi encar- 
regado de sustentar o valor do papel na razão de- 
clarada na lei de 1846, ou, pelo contrario, as obri- 
gações do banco estio expressamente definidas na 
lei de 1853? Nesta lei não encontro disposição algu- 
ma da qual se possa deduzir que ao banco incumbe o 
sustentar o papel na razão de 4# por oitava de ouro. 
Si da lei de 1853 se podesse deduzir essa obrigação, 
então diria que o nobro ministro da fazenda tinha 
toda a razão. 

Assim, minha opinião é que, si o banco do Brasil 
deve ser obrigado a sustentar o papel no valor do 
padrão raoneiario estabelecido na lei de 1846, não 
exi-tindo na de 1853 nenhuma disposição que o 
obrigue a isso, somenteura novo ar.tolegislativo o pode 
fazer. Mas é preciso entender-se cora antecedência 
que entre o banco do Brasil e o governo ha um con- 
iracto ; que as condições desta contracto estão exa- 
radas na lei de 1853 e nos estatutos approvados pelo 
poder executivo, e que os contraclos não podem ser 
alterados por uma só das partes. Para que pois o 
nobre ministro da fazenda nos trouxe essa idéa ? 
Para que apresentou ao senado essa importanü sima 
questão? Para desvirtuar as acções do banco? 

Admirei hontem, senhores, que o nobre vicc-pre- 
sideule do banco do Brasil, ouvindo essa proposição 
proferida pelo nobre ministro da fazend1, não pedis- 
se imraediataraente a palavra para justificar o banco 
e defender seus direitos na fóriiia da lei e dos estatu- 
tos approvados pelo governo. 

Polo modo por que se exprimiu o nobre minis- 
tro da fazenda, parece que elle projecta alguma 
medida sem ser do corpo legislativo, ou de accôrdo 
cora o banco do Brasil, que tende a realizar o fim 
que se contém nas palavras proferidas por S. Ei. 

Sr. presidente, eu entendo que da parle dos se- 
nadores e cm geral dos representantes da nação deve 
haver utuilo boa disponcão para cum ertabdcd- 
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monlos daquella ordem; mas, si essa obrigação in- 
cumbe aos repreientsntos di nsrão, ella c muito 
mais premante polo que diz respeito aos ministros 
da corôa e principalmente ao ministro da fazenda. 

As palavras do ministro da fizenda lôm um alcance 
muito grande quando se tractide um estabeleci ruento 
como o banco do Brasil; é pus necessário qae S. 
Ev , quando proferir tacs proposições, as desenvolva 
plenissiraamente pára ju^tifi'ar sui op niáo e mesmo 
jrara salvar o decoro o os principio? de justiça do 
poder executivo de qin faz pai te. 

Eu não me importaria tanto com as opiniões do 
nobre minist-o.da fazenda actual, si não visse que das 
opiniões de S. Ex. podem resultar inconvenientes 
para qualquer outro ministro da fazenda que se lhe 
seguir. Essa oscillação do crsd.to e conceito devidos 
ao poder executivo é muito prejudicial ao paiz. 
S. Ei. parece que pouco pesa as propnsiçôe- que 
profere era relação ao banco; e sinão veja V. Ex. o 
que disse o nobre ministro da Ezenda. 

Impugnando S. Ex. o requerimento, em uraapar- 
1c se lha disse que o requeriraenlo tinha o fim que 
eu já expuz ao senado: S. Ex. então respondeu que 
não era necessário um requerimen'o com osso fim, 
por isso q re tinha intenção de apresentar algumas 
medidas, das quaes havia de resultar o mesmo be- 
neficio, ou em cuja discussão se poderia obter o mes- 
mo fira. 

Pena foi, Sr. presidente, quo o nob c ministro 
não explicasse já quaes eram essas medidas, porque 
então votaríamos com conhecimento de causa; e 
mais ainda, pena foi não ter S. Ex. explicado o seu 
pensamento a esto respeito, porque, tendo o nobre 
ministro da fizenda falhdo no privilegio do banco e 
na necessidade em que esse estabelecimento se acha 
de sustentar o valor do papel na razão do-45? por 
oitava do ouro, não explicou também como é que, 
reconhecendo o governo o privilegio de em ssão dado 
ao banco do Brasil, se julgou au;torisado para dar o 
direito de emissão a outros estrbelecirasnlos parti- 
culares. Eu digo a V. Ex. que todas estas cousasmo 
tôm feim grande peso o produzido grandes duvidas. 

Si eu considerasse como um privilegio a emissão 
dala ao banco do Brasil, então tinha deduzidr im- 
moliatamente qtn ao governo não polia deforma 
alguma caber o direito de dar emissão a outros es- 
tabelecimentos ba rcarios. Si não ó privilngio, então 
bem; mas o nobre miuislro da fazenda nos disse 
huntrm que o bmeo tinha um privilegio: ora, nós 
não couhecemos outro sinio o privilegio da emissão, 
o privilegio de setem seus bilhetes rocebiios nas es- 
tações publicas. 

O Sr. Mimstro d.v Fazesox : — Aqui es á elle. 
O Sr. Visconde de Jeqditinuonua : —E' osle só ? 
0 Sr. Ministro da Fazenda; — E' do que eu fal- 

lava. 
O Su. Visconde de Jeqüiunhonha: — Este está li- 

gado com o oatro ; eu quizera que V. Ex. nos ex- 
plic isso como ó possível desligar um do outro. O 
privdegio de ser recebido uas estações publicas o pa- 
pel do bmeo está ligado ao privilegie de em.ssão, um 
e outro furmam a mesma cousa. 

Senhores, concebo que se possa separar um do 
outro, isto c, que se dê o direito do emissão som o 
do ser recebido nas estações publicas o papel dessa 
umstao: mas, dando se ambos, um não pode ser 
desligado d > outro, e nem a lei o separou pelos 
granies mlcccsscs que estão ligados a tel privilegio. 

Tanto se pode sepirar, que o governo actual dou o 
direilo de emissão a alguns estabelecimentos ban- 
cários ; mas não determinou que as notas desses 
bancos f ssem recebidas nas estações public is. 

O que digo é que o privilegio dado ao bmeo de 
serem recebidas as suas notas nas estações publicas 
foi determinado por t 1 fôrma na lei de 1833 que 
com o direito do emissão ficou formando um e único 
privilegio. Portanto, não posso cornprehenler como 
o nubre ministro desliga um do outro privilegio, para 
dar o direito de emissão a outros bancos, embora 
lhes n 'gasse o favor de serem recebidas suas notas 
nas estações publicas. 

Eu tonhe tanta razão para entender que ura pri- 
vilegio esta inteiramente ligado com outro,que tam- 
bém entendo que, para que ura Estado tomo a si a 
obrigação do receber nas estações publicas o papel 
de ura e<tabeleciraento bancario, ó indispensável que 
tenha tal influencia na emissão que não seja de modo 
algum suspeiiavel o abuso relativamente ao papel de 
crédito do estabelecimento privilegiado; e por isso 
considero um e outro privilegio formando um único 
que não pó to ser dividido. 

Demais, senhores, é preciso lermos em vista o se- 
guinte ; Sú nas estações publicas ó recebido o papel 
do banco do Brasil; si outros quaesquor papeis pela 
sua muUiplicidade podem influir no valor do me o 
circulante; si dessa alteração necessariamente hão 
do resultir os inconvenientes que todos sabem ao 
papel recebido do banco priviligiado nas estações 
publicas, é indispensável concluir que, ernquanto 
existir n privilegio de serem recebidas nas esta- 
ções publicas as notas promissórias do banco pri- 
vilegiado, não se póJe do fótma alguma dar o 
direito do emissão aos outros bancos, porque o pa- 
pel derses outros bancos pode influir no valor do 
daquelle, e perderá o Estado cm conseqüência a 
obrigação cm que está de receber nas estações pu- 
blicas o papel do banco privilegiado. 

Ante-honlem foz-so aqui em ura discurso uma 
grandetensura á lei de 1833, por ler meado o banco 
do Brasil pela fôrma que o creou; até se avançou a 
proposição de que não é necessário á nossa industria, 
ao nosso coramcrcio um estabelecimento daquella 
ordem, susleata.rdo-se o principio da pluralidade 
dos bancos. 

Sr. presidente, já declarei no senado que para 
mim é de intima convicção o seguinte : em um paiz 
onde o meio circulante fôr de papel moeda, de notas 
promissórias trocavois em ouro e em papel moeda, 
e de ouro, não é posAvel com segurança dar-se o di- 
reito do emissão a mais de um estabeleciraerilo ban- 
cario. A multiplicidade dos bancos com emissão em 
circumstancias taos ó no meu conceito um volcão, 
de cujas crateras hi de necessariamente sahir gra- 
víssimas calamidades. 

Nao sei si o nobre ministro da fazenda attendeu 
á minha proposição; eu sustento a opinião da uni- 
dade bancaria no Brasil. 

O Sr. Ministro da Fazenda : —Eu já ssbia. 
O Sr. Visconde de Jequitishoniu :—IVão posso 

mesmo.... 
O Sr. Ministro da Fazenda ; —V. Ex. é homem 

do monopçlio. 
O Sr. Visconde de Jeoditiniionha : — Não posso 

mesmo, Sr. presidente, conceber proposição diversa 
dessa. Nem a scicncia nem a practic.r a podem 
aconselhar. O nobre ministro da fazenda, com o 
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apirto que m? deu agora, pretende inocular na mi- 
nha proposi.ão o odioso do monopolio. Ora. si o 
nobre ministro, que nestas circumstancias deve 
fatiar com lluneza, discutisse essa opinião, permit- 
ta-se-rae a expressão, com sinceridade, creio eu 
que havia de ver, havia de concordar em que na opi- 
niãa que profiro não ha monopolio. 

O Sn. Mixistro da Fazenda:—A unidade não é 
monopolio? 

O Sn. Visconde de Iequitinhomia :—A unidade 
bancaria não envolva aquillo que conhecemos como 
monopolio; e accrescentarei mais, Sr. presidente, 
a unidade bancaria é tão monopolio, como o pode ser 
a concessão de emissão a 2 ou 3 bancos, e não a 
todos. E tendoon tbro ministro feito isio, também 
quero monopolio. Senhores, a unidade bancaria é in- 
dispensável ao Brasil, não só como medida financeira, 
mas ainda como medida polilica. 

Senhores, serei fácil em acceder a^ opiniões 
daquelles que querem vôr descent.alizadas muilas 
d s nossas instituições administrativas; concordarei 
t Ivez com muitos dos nossos homens públicos que 
desejam que se dilatem um pouco mais as franque- 
zas provinci os; porém de forma nanhuma cmstn 
tirei, nas sctuaes circumstancias, que sa deva adop- 
tar, pelo que diz respeito eo regimen financeiro ban 
cario, outro principio que não seja o da unidade 
bncaria. 

Eu ji era um discurso lembreiao senado o que está 
acontecendo na Allemanha. Todos sabem os esforços 
que tem feito a Prússia para dar á Confederação 
Germânica um único meio circulante; esses es- 
forços datam da dois ou três annos, e ultimamente 
foi n meada uma commissãi das pessoas mais illus- 
tradas dos differeales Estados da Confederação para 
entrar nesse ajuste e levar ao cabo aquelle proposito, 
porque na realidade todos avaliam os extraordinários 
inconvenientes que resultam aocommercio da Con- 
federarão Germânica da diversidade das entidades 
monetárias. 

Ora, não poderá o qus acabo de dizer ter alguma 
applicação relativamente ao Brasil? No-sas assem- 
bléas provinciaes têm o poder quasi indefinido de 
legislar: ellas já têm assumido o direito de crear 
impostos de exportação; algumas dellas têm mesmo 
creado impostos de importação: os charutos da Ba- 
hia pagam direitos de importação em Pernambuco 
os generos da industria de S. Paulo pagam direitos 
de importação em Minas; e vice-versa, em S. Paulo 
pagam direitos de importação os pioductcs do Pa 
raná e do Rio-Grande do Sut I 

Ignora porventura alguém que a importação tem 
relação immediata com a exportação? que uma de 
pende absjlulamente da outra? que aqu lio que re 
gula a importação ha de regular também a exporta 
çào? Si acaso as assembléas provinciaes já têm esse 
poder, havendo demais a mais uma moeda provin- 
cial, a nossa legislação industrial e commercial será 
incomprehensivel, senhores, para não dizer mais 
nada! 

Como é, pois, que não hei do sustentar o princi- 
pio da unidade bancaria? 

Acaso o nobre ministro da Gzenda sabe de algum 
desastre acmtec d) m Prússia, cujo banco ó o mais 
r stricto que ó possível, banco cuja ins ituiçào ó 
mais severa que se tem podido conceber, cujo prin 
cipio de unidade ó o mais extremado? Como 
esso banco atravessou a ori;o cm presença UtAlle 

manha ? Incólume, senhores, não soílreu cousa al- * 
guraa. Quando o nobre ministro aqui nos disso em 
um discurso que não tinha havido binca algum quo 
podosso resistir ácrise, esqueceu-se de que o daPrus- 
sia resistiu completamente. 

O Sr. Silveira da Motta : — O de França até 
baixou os juros. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia : — Portanto 
desejo, com o que tenho dito, provar ao nubre mi- 
nistro da fazenda que, si, como estou convencido, S. 
Ex. quer regular o nosso meio circulante, dar-lhe a 
estabilidade que a lei procurou dar-lhe, em uma pa- 
lavra, piomover a prosperidade do nosso comraer- 
cio e da nossa industria, e evitar os inconvenientes 
que devem resultar dessa oscillação de câmbios no- 
minaes, é indispensável que prescrute com olhos 
muita attentos para o banco do Bcazil. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Quer que volte á 
unidade b ncaria ? Aqui é que desejo o conselho 
de V. Ex. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia : — AtlendaV. 
Ex. o mais quefôr possível á necessidade de unifor- 
mizar o meio circulante, de dar força áquelle esta- 
belecimento, do qual ha de indispensavelmente sa- 
hit o bem. Quaesquerque possam ser os desvaries de 
uma directoria poucojudiciosa, ainda dada esta hy- 
pothese, que se não dá, nunca os males causados por 
essa directoria serão eguaes aos benefícios qup da- 
quelie estabelecimento hão de resultar para o paiz. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Mesmo com as taes 
directorias que commettam desvarios?... 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia: — V. Ex. não 
ouviu o que eu disse. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Ouço bem. 
O Sr. Visconde de Jeqlttinhonha: — O que eu 

disse foi que os males que hão de lesultar de qual- 
quer directoria mal ot-ganizada, serão sempre meno- 
res do que os bens que hão do resuliar do estabele- 
cimento. 

Creia mais S. Ex. que commetteu ura erro o erro 
gravíssimo em dar direito de emissão aos bancos a 
quem tem conferilo esse favor. Creio que V. Ex. 
esti hoje convencido de que não deve mais confe- 
rir esse favor a nenhum outro estabelecimento ban- 
cário. 

O Sn. Ministro da Fazenda: — Não estou con- 
vedeido, não. 

O Sr. Visconde de Jpquitiniioniu : — Pois estou 
convencido de que V. Ex. não o ha do fazer. 

O Sr. Silveira da Motta : — O banco Rural não 
quiz usar do direito de emissão quo S. Ex. lhe con- 
feriu. 

O "Sn. Ministro da Fazenda : — Não quiz usar e 
mandou buscar notas á Inglaterra I 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia ; — O banco Ru- 
ral mesmo está com medo dó presente que o Sr. mi- 
nistro lhe fez I 

Releia S. Ex. os clássicos da sciencia monetária, 
ha de convencer-se de que os bancos podem prospe- 
rar, ter lucros, e fazer grandes benefícios á industria 
e ao coramercio sem a emissão. 

O Sr. Silveira da Motta: — Sem duvida. 
O Sr. Ministro da Fazenda;—Com que meios? 
0 Sn. Visconde de Jequitiniioniu ; - Releia V. Ex. 
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»a Gelbort, e ha de conreBcer-se de que os bancos de 
deposito podem também alterar o valor do meio cir- 
culante com a celeridade do curso dos seus papeis 
pela mesma fôrma que o podem fazer os bancos de 
emissão. 

O Sr. Miristro da Fazksda ;—Enlão nem emis- 
são nem deposito T 

O Sr. Visconde de Jequitixhonha : -—Daqui con- 
cluo que, para que os bmcos obtenham grandes lu- 
cros, não e necessário que tenham o direito de emis- 
são, porque podem obter os mesmos lucros somente 
«om os depósitos, porque a celeridade do curso dos 
seus papeis vale o direito de emissão; entretanto 
que, no estado em que se acha o nosso paiz, o nobre 
ministro sabe que o direito de emissão, que em 
outras circumstancias pôde ser inoffensivo, é de 
eit'-aordinario perigo; é um abjsmo que o nobre 
ministro está cavando, abysmo que ha de sem duvida 
alguma engolir toda a riqueza do paiz em um ca- 
taclysma commerciale industrial. O nobre ministro 
será o responsável por esse resultado; e entretanto 
os seus amigos eiclamam que não querem o ifiono 
poKo; e com estas palavras magicas querem incu- 
tir me lo áquelles que sustentam o grande principio 
da unidade bancaria. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Então sustenta o 
monopoliu ? 

O Sr. Visconde de Jeqditinhonha : — Sustento 
p monopolio de ura só, e V. Ei sustenta o de d-ds 
ou três; eu ao menos não concorro para esse abys- 
mo cavado pelas doutrinas do nobre miaistro da 
fazenda. 

O Sr. Visconde de Itaboraht ; — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jeqiiitinhonha : —.... doutrinas 

de que o nobre ministro mesmo não tem convicção. 
O Sr. Ministro da Fazenda : — Essa! Então attri- 

bue-me fazer aquillo de que não tenho convicção? 
O Sr. Visconde de Jeqcitinhonha : — E'.- 
O Sr. Ministro da Fazenda:—Dapois espere a 

resposta. 
O Sr. Visconde de Jkqcitinhonha : — E:s a razão 

do que disse, meu caro e illustrado Sr. rainistio da 
fazenda. A razão é simp^s, Sr. presi lente. T»nto 
quanto leio, tinto quanto estudo, tanto quanto ci n- 
sulto aos homens practicos e assiduos no estudo da 
sciencia monetana e bancaria, tamo quanto ouço, 
ainda não pude achar nada que possa servir de fun- 
damento ás proposições do nobre ministro da fazen- 
da. S. Et., sempre que tem filiado a esse respeito, 
tem-se esquecido da situação peculiar do Brasil; 
não tem até hoje tomado em consideração as emida- 
des de que é composto o nosso meio circulante: que 
muito é, portanto, que não tenha visto a verdade í 
que muito é que elle não teoha tido uma convicção 
profunda e fundada relativamente ás proposições que 
profere í 

E'neste sentido pois, Sr. ministro da fazenda, 
que tenho a honra de afíirmar a V Ex. que V. Ex. 
tem sustentado doutrinas das quaei não está conven- 
cido, porque não tem podido achar em nenhum es 
cnptor razão fundam-ntada. Constantemente des- 
taca, Hto é, não attende á situação especial em que 
se acha o nosso paiz. 

Attenda V. Ex. a «ssa posição especial, e eu que- 
ro que V. fcx. nos faça a honra de provar o erro da 
aoutnna da unidade bancaria, V. Ex. mesmo nãoé 
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possível que ache outro exemplo sirailhante ao estado 
do uosso paiz sinão na Áustria; e o que vê V. Ex, 
na Áustria ? vê o monopolio ou não vê 7 

O Sr. Visconde de Itaboraiiy : — Os sacrificio5 

que ella tem feito. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — SiV. Ex., 

portanto, altendesse á siiuação peculiar em que nos 
achamos, não havia de sustentar outra opinião, si- 
não essa da unidade bancaria. 

Si nós esiivessemos na posição da Inglaterra, cuja 
situação ó differente da nossa, então poderia V. Ex. 
achar razões plausíveis para sustentar o systema 
iuglez; mas assim mesmo, veja quanta solicitude se 
tem empregado alli na discussão do uma lei rela- 
tivamente a bancos com emissão. 

Senhores, tomei alguns apontamentos, quando o 
nobre ministro da fazenda fallava, mas tenho receio 
de que não fossem bem tomados, por isso limito- 
me ao que tenho dito, e resumo o que tenho dito da 
maneira seguinte : 

í." Sustento o requerimento, porque é o único 
meio que lemos de chamar o^enado a definir a ques- 
tão da legalidade das operações do nobre ministro 
da fazenda, e a estabelecer a verdadeira intelligen- 
cia da 31^0 2.° da lei de 11 de setembro de 1846. 

2." Que este meio não é incurial, porque está in- 
teiramente de accôrdo com o regimento. 

3." Que não é de fôrma alguma contra o nobre mi- 
nistro da fazenda, salvo si o n ibre ministro já tem 
certeza de que o parecer ha de ser contra a sua opi- 
nião, e de que o senado ha de approvar esse pare- 
cer; mas ainda assim o nobre ministro ha de ter a 
bondade de preferir a utilidade publica ao seu capri- 
cho, ao seu interesse pessoal, á uma apreciação desse 
resultado de seus actos. 

4.° Que Srrá realmente inconcebível que, tendo o 
senado e a caraara d s Srs. deputados em tantas 
sessões se occupado deste objecio, se encerrem as 
caraaras sem que appareça uma opinião definida por 
votação do senado ou da outra camara a respeito do 
objecto. 

5.* Que S. Ex. não teve razão no dilemraa que 
estabeleceu relativamente a achar-se ainda em vigor 
a lei de 1846, ou revogada quando confrontada com 
a lei de 1833 que creou o banco, porquanto o res- 
gate do papel-moeda entregue ao governo em 1846 
e rm 1833 ao banco, pela maneira como os legisla- 
dores entenderam que se devia fazer, isto é, gra- 
dualmente, teve logar e tem sido fielmente execu- 
tada pelo banco. 

6.° O Sr. ministro infringiu o privilegio do banco, 
dando o direito de emissão a outros estabelecimen- 
tos bancários, quando a razão e a lei exigiam qussó 
o banco do Brasil tivesse esse privilegio; convindo 
muito ao paiz e ao thesouro que o valor dessas notas 
não possa nano diminuir-se por causas alheias ao 
estabelec m-mto que as emittiu; o que pôde aconte- 
cer pela profusão de notas bancarias dos estabeleci- 
mentos novos a quem S. Ex. deu o direito de emiUir. 

Creio que com estas conclusões tenho justificado 
minha opinião. 

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. vis- 
conde de Itaborahy. 

O Sr. Visconde de Itaboraht : — Cedo para se 
votar. 

Não havendo mais quem tivesse a palavra, o Sr. 
presidente declarou adiada a discussão, por uáo 
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harer casa para so rotar, e deu pãra ordem do 
dia da seguinte sessão: 

1.' e 2.s discussão da proposta do poder execu- 
tivo, fixando as forças de terra para o atmo flnanr 
ceiro de 1859 a 1860, com as emendas da camara 
dos deputados, e mais matérias já designadas. 

Levantou-se a sessão a uma hora e ura quarto 
da tarde. 

Acta de G de agosto, 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

10 horas e 3 1/4 da manham, feita a chamada, 
achrram-se presentes 23 Srs. senadores, faltando 
com causa participada os Srs. Vasconcellos, Gon- 
çalves Martins, Paula Peçsoa, Vianna, Wanderley, 
Alencar, Vallasques, marquez de Ilanhaem, marquez 
d^linda, visconde de Maranguape, e visconde de 
Sapucahy; e sem ella os Srs, Ferraz, Cunha Vas- 
concelos, barão de Antcnina, barão da Boa-Visla, 
barão deMuritiba, barão do Pomtal, barão de Suas- 
suna,, Baptista d'01iveira. Carneiro de Campos, Sou- 
za Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes dos Santos, 
Sinimbú, Pimenta Bueno, Souza Ramos, Fonseca, 
Jobim, marquez de Abrantes, Vergueiro, visconde de 
Itaborahy, e visconde de Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e con- 
vidou aos Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commissôes. 

Acta de V de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL ISNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

A'3 10 horas e tres quartos da manhan, feita 
a chamada acharam-se presentes 27 Srs. senado- 
ras, faltando com causa participada os Srs. Vascon- 
cellos, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, Alencar, 
Vallasques, marquez de Olinda e visconde de Maran- 
guape; e sem ella os Srs. Ferraz, Cunha Vascon- 
cellos, barão da Bôa-Vista, barão do Pindaré, barão 
do Pontal,, barão de Quaraim, barão de Suassuna, 
Baptista de Oliveira, Carneiro de Campos, Souza 
Queiroz, Gonçalves Martins, Paula Albuquerque, 
Mendes dos Santos, Pimenta Bueno, Silveira da 
Moita, Fernandes Torres, Jobim, Nabuco, visconde 
de Jequitinhonha, visconde de Itaborahy e visconde 
de Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e con- 
vidou aos Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commissôes. 

Logo depois de ter o Sr. presidente deixado a ca- 
deira. compareceram os Srs. visconde de Jequili- 
nhonha, Gonçalves Martins o Baptista de Oliveira. 

Sessão de í> dc agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. —Expediente. — Discurso e projedo do 
Sr. visconde de Albuquerque. —Oriem do dia— 
Fixação de forças de terra, niteursos dos Srs, Cân- 
dido Btrges e D, Mantifl. 
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A's 10 hora» e tres quartos da manhan, o Sr. 
presidenta abra a sessão, estando presentes 29 Srs. 
senadores. 

Lidas as actas de S, 6 e 7 do corrente mez, são 
approvadas. 

O Sh. 1.* Secretario dá conta do seguint» 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministério dos hegocios do império, 
dando as informações que lhe foram pedidas em 27 
de julho ultimo, sobre o auxilio de loterias solicitado 
pela empreza do theatre de S. Francisco. — A quem 
fez a requisição. 

Um oflicio do Sr. senador visconde de Itaborahy, 
participando achar-se d* nojo pelo fallecimento do 
sua màu—Fica o senado inteirado e manda-se d«- 
sanojar. 

Outro ofDcio do 1." secretario da camara dos de- 
putados, participando a eleição da mesa que alli deva 
servi^ no presente mez. 

Outro do mesmo secretario, coromunicando que 
aquella camara adoptou e vai dirigir á sanrção im- 
perial a resolução que auctorísa o governo para 
dispender até á* quantia de setenta c ntos do réis 
com a reediücação da egreja matriz da freguezia do 
S. Francisco Xavier do Engenho Velho.—De ambos 
fica o senado inteirado. 

Mais tres officios do dito l.* secretario, acompa- 
nhando as cinco seguintes proposições: 

!.• * A issembléa geral resolve: 

« Artigo único. O governo fica auctorisado para- 
conceder licença porum anno, ecom os vencimentos 
respectivos, ao 2.* escripiurario da alíandegada ca- 
pital da província da Parabyb», Francisco Antonio 
Gonçalves de'Medeiros, para tractar de suasaúJe; 
revogadas as disposições em contrario. 

e Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto 
do 1858. — Visconde de Baependy, presidente. — 
Francisco Xavier Baes Barreto, isecretario. — 
■dntonie Pereira Pinto, 2.* secretario. » 

2., « A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.* Q governo ó auctorisado para conceder 

um anno de licença com todos os seus vencimento» 
ao conselheiro Antonio da Cerquerra Lima, ministro 
do supremo tribunal de justiça, para tractar de sua 
saúde aonde lhe convier. 

« Art. 2.* Ficam revogadas as disposições em> 
contra iío. 

« Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto 
de 1858. — Visconde de Baependy, presidente. — 
Francisco Xavier Paes Barreto, t.' secretario.— 
Antonio Pereira Pinto, 2.* secretario. » 

3.* « A assembléa geral resolve: 

«Art. 1.* A disposição do art. í.* do decreto 
n. 23 de 39 de agosto de 1834 flca extensiva ao ba- 
charel formado pelo universidade do Coimbra José 
da Motta Azeredo Conêa. 

« Art. 2.* Ficam revogadas as disposições em con- 
trario. 

« Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto- 
de 1858.—Visconde de Baependy, presidente.—Fran- 
cisco Xavier Paes Barreto, l.» secretario.-Antonio 
Pereira Pinto, 2,* secretario. » 
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.4.a « A assembléa gorai resolve : 
« Art. t.° Fica o governo autorisado a transferir 

para a 1." classe do exercito, na arma para que fôr 
mais idoneo, o 2.° tonente José Antonio de Araújo. 

« Ari. 2." Fiam revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto 
de 1858. — Visconde de Baepcndy, presidente. — 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1secretar.o.— An- 
tonio Pereira Pinto, 2.° secretario. » 

5/ « A assomblca geral resolve: 
« Art. l." Fica approvada a pensão annual de 

oito centos m 1 réis, concedida por decreto de 10 de 
juuho de 1838, a D. Maria José de Araújo Fernan- 
des, viuva do tenente-coronel reformado José Anto- 
nio Fernandes, sem prejuúo do meio soldo que lhe 
compete. 

« Art. 2.' Ficam revogadas os disposições em 
contraiio. 

« Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto 
de 1858. — Visconde de Úaependy, presidet^e. — 
Francisco Xavier Pats Barreto, 1.° secretario.— 
Antonio Pereira Pinto, 2." secretario. » 

Vão a imprimir, não estando já impressas. 
Um requerimento de Francisco Manuel da Silva 

e Joaquim Gian ni, mestres o compositores de 
mu-ica de capella imperial, pedindo que seja con- 
ferida aos cantores e instrum nlistas da mesma ca- 
pella imperial a gratificação de 100# com que fo- 
ram contemplados na proposição da camara dos 
deputados. — A'commissão de negocios ecclesias- 
licoS. 

E' apoiado, e mandado imprimir no Diário que 
publica os trabalhos do senado, o projecto do Sr. 
Dias de Carvalho, apresentado e depositado sobre a 
mesa na sessão de 3 deste mez, concedendo 2 loterias 
era favor das egrejas matrizes de S. Bento de Ta- 
manduá, e deN. S. da Conceição de Congonhas do 
Campo da província de Minas Geraes. 

Compareceram no decurso da sessão mais oito 
Srs. senadores. 

os rmviLEGtos no banco do brasil. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—Sr. presidente, 
quero apresentar ura projecto de lei. Na discussão 
havida sobre o requeiimento, que ainda se não de- 
cidiu, para irem a uma commissão as informações 
vindas da repartição da fazenda acerca de saques, 
eu disse que linha intenção de fazer algum addita- 
raento a esse requerimento e approval-o assim, mas 
que, lendo o Sr. ministro da fazenda declarado que 
Totava contra, eu tinha mudado de intenção e votava 
também contra, pedindo todavia ao Sr. ministro 
que se dignasse dar-me vocalmente alguns esclareci- 
mentos. S. Ex. na sessão seguinte teve a bondade 
de tomar • m consideração esse meu pédido o deu 
algumas informações sobro a minha questão. 

Ora, vendo eu que pelas informações dadas pelo 
nobre ministro não se poderia instituir uma discussão, 
lembrei-mo de apresentar um projecto de lei sem 
presumir de que a questão deva ser encarada da 
máneira por que eu a encaro, e sem pretender go- 
tern-r o governo, nem ser hostil ás suas preposi- 
ções. Mas acho conveniente chamar a discus ão do 
senado esta questão financeira que a meu vér não 
foi ainda apresentada de maneira a tomar-se alguma 
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deliberação. Não digo pois que as minhas idéas 
sejam as melhires, e até bem sei que os meus pro- 
jectos não são dos mais felizes, mas nem por isso 
re. úo, nem deixo de apresentar-me na brecha. 

O projecto ó este, Sr. presidente; e desde já peço 
a V. Ex. que, siellefor apoiado, haja de remeitol-oá 
uma commissão que V. Ex. entender seja a melhor, 
porque depois que ella der o seu parecer se poderá 
discutir mais facilmente a matéria [LéJ. 

« A assembléa geral decreta: 
« Art. l." O governo restituirá ao banco do Bra- 

sil as notas ou bilhetes do mesmo banco, que substi- 
tuíram egual valor de notas ou bilhetes do thesouro, 
em conformidade da lei de 5 do julho de 1853; e, 
logo que esta restituição seja feita, deixarão do ser 
recebidas as notas ou bilhetes do banco nas est ções 
publicas, e cessará qualquer favor que tenha essa 
instituição, e não seja commum a outroa bancos es- 
tabelecidos no Império. 

« Art. 2." Para a restituição mencionada no ar- 
tigo antecedente são applicadas quaesquer sobras 
quo existam da receita e despesa das rondas pu- 
blicas. 

a Art. 3.'Não será perraittida ás associações ban- 
carias emissão alguma excedente ao dobro do seu 
fundo em caixa, representado por moedas de ouro 
ou barras do mesmo metal. 

« Ficam revogadas as leis em contrario. — Fts- 
eonde de Albuquerque. » 

Fica depositado sobre a -mesa. 

ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORCAS DE TERRA. 

Achando-so na sala immediata o Sr. ministro da 
marinhae interino dos negocios da guerra, ó intro- 
duzido com as formalidades do estylo, depois do quo 
entra em 1 ' discussão, e é approvada, e passa sem" 
debate para a 2.1, a proposição do poder executivo 
que fixa as forças de terra para o anno financeiro de 
1859 —18GO. 

O Sn. Cand do Borges : — Sr. presidente, quando 
se examina a marcha do governo representativo em 
toda a pureza de seus piiucipios, vô-se que as diíla- 
rentes molas da machina funccionam em sua justa e 
conveniente esphera de actividade, sem que se cho- 
quem, sem que se gastem ou se destruam, sem que 
p- rca a harmonia que ó ttidispensavel não só á acção 
legitima de todos os poderes, mas ainda ao respeito 
de todos os poderes para todos os diieitos escriptos 
na lei. 

E' só, senhores, em taes condições quo todas as 
opiniões lõra o direito de existirem com suas vanta- 
gens e seus inconvenientes, cora suas venturas o 
suas desgraças, com suas victorias e suas denot s; 
ó só em taes condições, repito, que cada uma dollas 
tem a coragem da sua existência, e que todas ploi- 
team á luz do meio-dia o triumpho a que se jul- 
gam com direito. E o quo foi nec-ssario para essa 
aperfeiçoamento de orgaoisaçào social e politi- 
ca?... E.o que é preciso para quo assim se aglome- 
rem e fortifiquem todos esses eiomentes de paz, do 
ordem, de liberdade e de civilisação? Sem duvida, 
diz um judiãoso cscriptor contemporâneo, som 
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duvida, quo na fusencii da facções irslis ás iasú- 
tulções do Est id) o 510ler se acha porraanente- 
mcnte cm (oncursj entre opiniões rivaes, quo para 
obtèl-o ouc' ih rvO-o tenham necessidade constante 
de se. 111 strarem mois dignos de o cx rcerem, Mis 
nesta grande peleja, senhores, para que as idéas ou 
systeraas se possam debater com toda a força de 
suas vaulagens, ou com todos es perigos de seus in- 
convenientes, é necessário que a verdade seja a 
norma do pen-amemo, que a liberdade da tribuna 
seja uma p rfeita realida ie, e que a lealdade da pa- 
lava que exprime a idóa seja egual á sinceii- 
dado da convicção que lhe dá origem; porque 
fdra deste terreno o mal reveue as formas do bem, 
n mentira traja as roírpas da verdade, o espirito pu- 
blico não tem base nem direcção, a ordem ó amea- 
çada a todos os in dantes, c, ante a mysfíkação do 
todos os principies do justo, o progresso da socie- 
dade não passa de um bello sonho. 

E quaes tôm sido, Sr. presidente, as condições 
fob as quaes havemos vivido estes últimos 13longos 
mazes? A verdade terá sido a norma do peníamen- 
(o ministerial ? Quero crei o; mas então,seArures, 
onde estão essas medidas importantes; onde estão 
esses projectos cuja urgência é proclamada por todas 
as boccas, e que a p davra ministerial havia promet- 
tido em satisficção á anciedade publica tão pun- 
gentemente provocada ? 

A lib?rd«do di tribuna, Sr. presidente, terá sido 
uma perfeita realidade, conto convém quo o s ja á 
livre manif stição do pensamento e a indispensável 
defesa das liberdades publicas? Quero ctcl-o ; mas 
então quo signiQcaçâo tôm essas palavras encan- 
descentes, ossos doestos, esses insultos o essas amea- 
ças Imçadis da tribuna pelo ministério o repetilas 
pela sua imprensa ; ameaças o insultos que o no- 
bre ministro da fzenla muito graciosamente se di- 
gnou denominar jogos do espirito ?  

O Sn. I). Manoel : — Veja os insultos quo o Tres de 
Maio diúgo ao minist rio. e principalmente ao Sr. 
marquez do O.inla ; ó uma folha d s senhores. 

O Sn. Cândido Borges ; — ... jogos de espirito de 
que não tem sido exceptuado nenhum membro da 
oppo ição, desde o probo e honra-lo empregado pu- 
blico até ao digno cotise heiro de estado? I... 

O Sn. D. Maníel : Falle bem ni-so. 
O Sn. Cândido Borges:— A lealdale da palavra 

terá sido egu d ú sincerjdade da convicção que lhe dá 
origem? Quero crel-o também; mas,senhores, a que 
proposilo veiu então o nobre ministro da fazenda ferir 
táo profundamente no meio do parlamento o brio e 
a honra dos diroctores do banco do Brasil, dando 
como certa a existência de factos que não se deram e 
que aqui t rram p isitivanSènte negados pelo nobre se- 
nador pela província de Minas, vice-presidente do 
banco e coretigionario político do Sr, ministro da 
fazenda? A que propositoS. Ex. procurou lançar so- 
bre essa directoria a responsabilidade do exclusivo 
dos saques concedidos á c-.sa Mauá.quandoa corres- 
pondência publicada attest-.va iíiteiramente o con-' 
traiio? 

O Sn. Dantas;—Até na fixação das forças de 
torra votn o banco Mauá ! 

O Sn. Cândido Borges:—Em_vista de tudo isso, 
pergunto, de que é qu.. tsmos vivid^ 0 que ó que se 
tem feito? Senhores, o exame n cessane para ros- 
pouder-se a esta pergunta 1103 leva forç samenle a 

uma tri (4 e dolorosa conclusão, porque olle de- 
monstra que entre nós as formulas cousthucionafs 
representativas vão degenerando, que as leis vão 
perdendo o prestigio ncccs=ano para so fazerem obe- 
decer, que a responsabilidaio ministerial ó uma 
chimera ante a omnipotencia dos Srs. ministros, 
que o poder legislativo já nem tem iuíluencia para 
fiscalizar as despesas publicas I... 

O Sn. D. Manuel : — Isso é que c chimera. 
O Sn. Cândido Borges : — O nobre senador tenha 

um pouco de paciência comigo, is o é abusar da 
minha fraqueza. 

O Sn. D. Manuel : —Si lhe dou apartes, é mesmo 
porque Y. Ex. ó muito furte. 

O Sn. Cândido Borges: —Estou fazendo algumas 
considerações geraes para marchar em tudo do ac- 
côrdo com o nobre ministro di justiça, afim de que 
não diga que o meu discurso pecca emitia as regris 
da rhelorica. 

O Sá. D. Manuel ; — V. Ei. parece quo tomou o 
bastao*do commando. 

O Sn. Presidente: — Àttençãol 
O Sn. ViscoiçpE de Jkquitinhonha: —Os apartes 

formam um systema, de maneira que se esta aqui 
discu indo em apartes. 

O Sn. Cândido Borges: —E qualé a rausa deste 
estado em que nos achamos? Peço permissão aos no- 
bres ministros para o dizer com a franqueza que devo 
ao paiz, asseguranda-lhes que não desejo offendel-os 
nem levemente, eisto tanto mais quanto realmen e 
não posso conceber que qualquer dos Srs. ministros 
esteja no ministério por gosto simplesmente; dou 
aSS. Exs. o patriotismo indispensivel para verem 
no poler uma posição em que podem prestar serviço» 
ao paiz, o ao mesmo tempo um posto que os'col!oca 
sob o peso de grave comprometiimeiilo e severa res- 
ponsabilidade. 

O Sn. D. Manuel :— Qus muita gento quer. 
O Sn. Cândido Borges .-—Qual ó a causa, repilo, 

desto ostado excepcional em que nos achamos 7 Eu 
■já o disso uma voz nesta casa, e não lonho iccoio do 
ropetil-o, embora o governo nos mande do'novo 
pela sua imprensa amea .ar com uma revolução. 

A causa fstá na existeocia do ura ministério sem 
força e sem prestigio; do ura ministario que anda a 
reboque de uma maioria incerta e duvidosa, qUeejle 
não píde e nem sabe diiigir, contentando-se com a 
vida de simples expediente, e acreditando que nella 
ha de colh.r os mesmos louros brilhantes que stus 
adversários estavam acostumados a conquistar polo 
aturado trabalho o profunda meditação. 

Si entretanto, senhores, é .necessário que o paiz 
passe por esti provança, passe embora ; conservon;- 
se os nobres ministros, eu lhes darei os parabéns no 
dia era que me convencerem de quo estava profun- 
damente enganado; mas por ora permitiam SS. EEx. 
que, como membro daopposiçãc, declare perante o 
pai/, quo, como ella, nao estou disposto a ser com- 
plico da tremenda lesponsabilidado quo pesa sobro 
o governo. 

Sr. presidente, devo achar-mo em grande emln- 
raço nesta discussão, e o m bro senador po'o llio 
Grande do Norte deve sem duvida alguma t r sido o 
primeiro a admirar-se de qué tivesse ru tomado a pa- 
lavra.... 
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O Sn. D. Maxuel :—Dou parabéns a mim mesmo. 
0 Sr. Cândido Borges:—....porque o senado 

está lembrado que ha 8 ou 10 dias, fazondo-me 
S. Ei. a honra de occupar-se com algumas das 
considerações que emiltipor occasião de um reque- 
riraenlo que havia apresentado ao senado, S."£x. 
disse d:quelle mesmo logar: « Razão haveria para 
o seaado admirar-se, si eu fôsse intromeiter-mo em 
uma questão de medicina. » Vê, pois, V. Ex. que, 
si o nobre senador entendeu que devia provocar a 
admiração do senado intrometlendo-se file em uma 
questão de medicina, do mesmo modo não pôde dei- 
xar de provocar a admiração do senado que eu me 
«ccupe da matérias relativas a repartição da guerra. 

O Sn. D. Manuel: —V. Ex. é tenente-coroneh 

O Sr. Cândido Borges : — Antes, pois, de qual- 
quer reparo do nobre senador pelo Rio-Grande do 
Norte, declaro com muita antecedência que não 
me vou emmaranharnas graves e complicadas ques- 
tões da arte da guerra ; vou apenas examinar alguns 
actos de mera administração, para os quaei creio 
que a generosidade de S. Ex. não deixará da dar-me 
a necessária faculdade. Si entretanto, Sr. presidente, 
o nobre senador, cujo juízo é sempre por mim res- 
peitado, entender que n^m para isso sou compe- 
tente.... 

O Sn. Visconde de Jeqditinhoniia : — Cala-se; 

O Sr. Cândido Borges:—.... não me calarei, 
perdêe-rne V. Ex.; não me calarei, mas pedirei a 
S. Ex. a bondade de ao menos deixar-me permane- 
cer na posição de simples medico, de medico sim, 
que não abandona o doente nem mesmo quando o 
acredita accommetlido por moléstias morlaes. 

O Sr. Miranda : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel : — Oh! que apiiadol 
O Sr. Cândido Borges:—Parece, Sr. presidente, 

á prim ura vista, que, não se achando presente o no- 
bre ministro da guerra, razão haveria para deixar- 
se o exame de seus actos, razão haveria para não 
demonstrar-se que esses actos envolvem infracções 
de lei de tal natureza que não podem deixar de con- 
tristar a todos os verdadeiros amigos das institui- 
ções livres; apresenta-se porém o nobre e respeitá- 
vel Sr. ministro da marinha que vem assumir a 
responsabilidade dos actos do seu collega^ que vem 
responder por elles.... 

O Sr. Silveira da Moita : — Vera dar infor- 
mações. 

O Sn. Cândido Borges : — .... que os vêm sus- 
tentar ; e nem era de crer que o contrario acon- 
tecesse em um ministeiio tão unido por essa soli- 
dariedade tal, qual a entende o nobre presidente do 
concelho. 

Faço, Sr. presidente, sinceros votos para que o 
nobre ministro da marinha carregue victoriosa- 
menle essa pesada cruz, que um destino cruel col- 
locou sobre seus fortes hombros; e espero que no 
desempenho perfeito desta ardua tarefa S. Ex. leve 
á ultima evidencia a sem-razào com que o nobre 
Sr. ministro da fazenda se apressou a declarar nes- 
ia casa que ora liberal de hontera, de hoje e de 
amanhan, só porque S. Ex. o Sr. ministro da ma- 
rinha havia declarado na outra camara que eia 
conservador da hontem, do hoje e de amanhan. 
rei bem o nobre ministro, faz bem em sustentar o 

seu amigo o collega o Sr. ministro da guerra; cum- 
pre o sou dever. 

O Sn. Miranda :—O Sr. ministro da marinha deve 
estar aqui muito a seu gosto, porque na maior parte 
somos seus amigos de hontem, de hoje e de ama- 
nhan. 

O Sr. D. Manuel ; — Ainda bem 1 
O Sr. Cândido Borges : — Sr. presidente, quando 

os interesses mais vitaes do paiz.... 
O Sr. D. Manuel : — Ainda é exordio ? (O Sr. mi- 

nistro da fazenda ri-se.) 
O Sr. Cândido Borges: — O Sr. ministro ds fa- 

zenda que lhe responla ; elle acabi de rir-se, o não 
serei eu quem afíirme que a pergunta do V. Ex. 
devo ser respondida cora risadas. 

O Sr. D. Manuel : —Qae narração, meu Deus, nos 
espera! 

O Sr. Presidente : — Attenção I 
O Sn. D. Manuel : — Por causa da narração ? 
O Sr*. Cândido Borges: — Quando, Sr. presidente, 

dizia eu, os mais fortes, os mais notáveis interesses 
do paiz não merecessem sempre séria attenção da 
parte dos legisladores; quando mesmo elles, fatigados 
de clamar contra as repelidas infracções da lei guar- 
dassem profundo silencio, e se limitassem simples- 
mente a guardar as formulas e as apparencias," ainda 
assim, Sr. presidente, a leitura do relatório do Sr. 
ministro da guerra não podia deixar de produzir uma 
bem desagradável impressão. 

Abri, senhores, este relatório e a par de idcis 
anarchicas que ura ministro da corôa tem sempre 
necessidade de previnir e de destruir, vós vereis 
levada á ultima evidencia essa desgraçada esterili- 
dade, que dá especial feição á administração actual. 
Sinto, Sr. presidente, déver proferir estas palavras 
perante o senado. 

O Sr. D. Manuel:—0 senado está acostumado a 
ouvir cousas muito peiores. 

O Sn. Cândido Borges:—Sinto dever pr ferir 
estas palavras perante o senado, porque, si ellas 
exprimem a situação actual do paiz, par essa me1 ma 
razão não podem deixar de martyrisar tolos os bellos 
sentimentos que o patriotismo pôde inspirar Mas o 
que hei de fazer, senhores? AJogica dos factos é im- 
placável em sua demonstração; o rehlorio está cs- 
cripto, as letras de que eile se compõe, as pa'avras, 
os períodos, não podem mais desapparecer tíe suas 
paginas e nem da memória dos que o estudiram. 

Vou lêr ao senado o trecho a quo me r. firo; o 
senado calcule em sua sabedoria qual é a impressão 
que devia produzir naquelles a quem é diiigido, 
quaes são a: conseqüências que pôde resultar de um 
similhante facto; e acredito,, Sr. presidente, que o 
senado me ajudará a censurar a estranha coragem 
de quem o traçou. 

O Sr. D. Manuel : — Leia o trecho que provoca a 
anarchia. 

O Sr. Cândido Borges : — Disse o Sr. ministro da 
guerra, traciando do recrutamento ; [lê) 

« Tracta-se do gravar uma parto da sociedade em 
beneficio de outra e de impõr áquella a negação de 
todos os trabalho', privações e sacrifícios para ga- 
rantir ao geral dos cidadãos as commodidades, a 
abuodancia, a rivpieza, a segurança o mais vantagens 
da viiá social. » 
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O Sr. D. Manuel : — Estou horrorisado! 
O Sr. Cândido Borges : — A que proposito o no- 

bre ministro dí guerra escreveu em seu relatório este 
desgraçado trecho? Ou é elle uma perfeita bmali- 
dade, que não merece as honras de uma discussão 

' séria, ou ó o fructo de uma irreflexão por demais pe- 
irigosa, e que portanto não póle passar sem ornais 
solemne protesto dos representantes da nação. 

Pois, senhores, qual é a "sociedade do mundo 
aonde asdiversas classes que a compõem vivem esem- 
ptas de ônus, e trabalham exclusivamente em seu 
proprio beneficio ou vantagem ? 

Qual é a parte do mundo aonde o nobre ministro 
encontrou uma sociedade em que seus membro?, a 
par das vantagens, ou dos direitos que desfructam, 
não tenham ônus ou deveres a preencher ? 

Pois, senhores, o cortador de madeira, por exem- 
plo, que no meio do deserto, exposto ao sol, á chuva 
e a mil privações, ensopa com o suor de seu rosto a 
terra sobre que pisa, e que arqueja sobre o cabo do 
machado em que o cansaço o obriga a procurar 
apoio, não poderia lambem maldizer sua sorte ao 
lembrar-se que as madeiras que talha irão servir á 
con-trucção de b lias cadeiras, de excellentes leitos, 
ou de magníficos palácios, onde outros passarão bellas 
horas do descanço ou de recreio ? 

O medico, por exemple, que depois de aturados es- 
tudos, alguns dos quaes repugnante?, não tem tempo 
para comer, não tem hera paia dormir, que aflronta 
asdevast çõ *8 epidêmicas, que arrisca a sua vida, e 
que assirn compromette os interesses de sua família 
para salvar a vida do seu similhante, não poderia 
tambem desesperar da sua sorte? Sem ir mais longe; 
voa, Srs. ministros,^ vós que vos ostentais grandes 
entre os grandes, vós que tendes legar dislineto ao 
lado do throno,, vós que comais á mesa dos reis, 
não sentis muitas vezes sobre vossos hombros 
o peso de uma enorme responsabilidade ? Não sa- 
crificais muitas vezes ao exe cicio de vosso elevado 
encargo os interesses de vossa tamilia, os interesses 
daquelles a qu sm doviei- ouvir e atiender; oãu trocais 
n uitas vezes as horas de vosso somno, de vosso 
repouso, da vossos divertimentos, por essas lon- 
gas e mortificantes vigílias, durante as quaes procu- 
rais desattentar e zelar, não digo já todos os altos 
interesses que vos esiâo confiados, tras a sorte mes- 
mo desses soldados, cuja posição honrosa e bri hante 
tão irreflsctidamente procurastos amesquiuhar? 

Si pois, senhores, em t idas as sociedades do mun- 
do o sacrifício da liberdade natural é a condição in- 
dispensável ao gozo da liberdade civil e política; si 
todos nós temos deveres a preencher para termos 
direitos que desfiuctar; si cada ura de nós tom o 
dever de trabalh r j ara todos, afim de que todos 
trabalhem para nós, que significação tem, Sr. mi- 
nistro, estos palavras, que só o gênio da discór- 
dia poderia enunciar em seus paroxismos de exa- 
goração? Sr. ministro, pela primeira vez o rela- 
torio da repartição da guerra conta já duas edições; 
pois bem, mandai publicar uma terceira, sup- 
primi nella esse desgraçado trecho, e enchei o va- 
sio que elle deixar, dizendo ao soldado que elle 
occupa na socielade uma posição dislincta, que 
julgue de sua importância pela natureza dos objectos 
quò são entregues á sua guarda; que a elle se acha 
confiada a paz publica, a integridade do Império, 
o decoro e a honra do paiz, e que tjm caros objectos 
não podem ser confiados siuão áquelles que elíecti- 
xamenlc occupam uma posição dislincta. 

Dizei mais que essas insígnias e essas medalhas 
que brilham sobre suasfirdas, nãoattestam simples- 
mente os actos de seu heroísmo e valor, que alles- 
tam tambem a confiança que nelles deposita o paiz, 
e são.uma prova evidente do reconhecimento nacio- 
nal ; e por fira, Sr. ministro, repeli ao soldado as 
eloqüentes palavras do general Foy. Dizei-lhe: — 
Soldado I vossa honra não professa sinão uma úni- 
ca religião, e essa religião circumscreve-ss em duas 
palavras—amor ás leis quanto ao interior, amor á 
patria quanto ao exterior. 

Para provar-se, Sr. presidente, a accusação de es- 
terilidade que fiz á repartição da guerra, basta 
examinar-se o juizo emittido pelo proprio Sr. minis- 
tro acerca da sua repartição; vê seque S. Ex.... 

O Sr. D. Manuel: —Em que pagina? Faz-mo o- 
favor de dizer ? ' 

O Sr. Cândido Borges : —Em qnasi todas.... Yê-so 
que S. Ex. faz um juizo muito desfavorável do estado- 
de todas as repartições de seu ministério. 

Iraclando o nobre ministro da contadoria geral- 
da guerra e pagadoria das tropas, entende que o es- 
tada era que se acham essas repartições não pôde 
continuar por mais tempo, sem iucoavenientcs para 
o serviço public^ Cumpre notar que o nobre minis- 
tro está auetorisado para fazer estas reformas, isto 
é, para pôr estas repartições no estado reclamado 
pelo serviço publico; mas S. Ex. diz que, reconh*"- 
c ndo a necessidade urgmto desta reforma, não a 
fez, e assegura que não se fará dentro dos limites 
marcados pelas respectivas auclotisuções. Passando 
aoconceniosapremomiliiaredejusliça,S. Ex. fez-lho 
a devid? justiça, isto é, demonstrou que a existência 
desse tribunal creado pelo alvará de 1.° de abril de 
1808 é um peifeito contrssenso em face de nossas 
instituições setuaes, que sua reforma porém não 
póie separar-se da organissção de um codigo penal 
e de processo militar, trabalhos estes porém do que 
nem nos dá noticia o nobre ministro. Portanto, a 
esta respeito, a mesma esterilidade que no caso pre- 
cedente. 

Acerca da repartição do quartel-mestre general o 
nobre ministro diz o seguinte ; (lê) 

« Esta repartição funccimia ainda pelo modopres- 
cripto nas disposições de um regulamento orgânico 
de 26 de fevereiro de 1858. O mesmo regulamento 
precisa de revisão para tornar-se mais eftíeaz a fis- 
calização sobre o material doserviço do exercito, etc.» 

Mas S. Ex nada fez, nada apresenta que tenda, 
segundo snas próprias palavras, a melhorar a fisca- 
lização desse material, fiscalização que, si existe, mm 
pódè deixar de ser altribuida ao zelo infatigavel o 
honradez do digno cht fé que a preside. 

A respeito dos arseuaes de guerra e arraazrns de 
artigos bellicos tambem diz o nobre ministro: [lendo) 
« E' uma necessidade reconhecida fazer uma re- 
formi completa no regulamento orgânico dos mes- 
mos ars^-naes, que actualmente são ainda regidos 
pelo de 21 de fevereiro de 1832, que não está a par 
das actuaes circumsiancias.» • 

S. Ex. reconhece que pelo art 5.9 § 2.° da lei 
n. 862 de 30 de julho do 1836 foi o governo aueto- 
risado a fazer est i reforma, e apez^r de ter ést ido á 
testr dessa repartição como seu director, apezar de 
ter muito de perto apalpado todos os vicios quo 
nella existem, nem por isso f z trabalho algum para 
destmrl-os e dar cumprimento, como era de seu 
dever, áqnclla disposição da lei. 
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E, senhores, para não levar muitp tempo ao se- 
nado, direi quo a rcspei-o de todas as repartiçõ;s em 
que o nobre ministro tocou, S. Ex. esmerou-se pbr 
mostrar os inconvenientes ou os vic os do suas 
artuaes organi-ações; mas que não só dispensou se 
do apresentar projeclos em que consignasse suas mo- 
diOcações para os casos não providenciados pela lei, 
mas quo ainda deixou do dar-lhe cumprimento nos 
c.sos era que ella o auctorisava para realizar suas 
propri s vistas. 

Tenho pois mostrado com o proptio relatório do 
Sr. ministro da guerra que o seu ministoiio tem 
sido de uma esterilidade lamentável. 

Jlas, senhores, observo que esta esterilidade quo 
se tô na repartição da guerra parece ás vezes uni 
systema organisado de resistência aos actos legiti- 
mos do poder legislativo, porque o nobro ministro 
da guerra não so importou, não foz caso das aueto- 
risações que pelo corpo legislativo lhe tinham sido 
concedidas para reformar estes estabelecimentos, 
entretanto que S. Ex. tra! tou de fazer reformas 
onle não podia ter ingerência alguma, rcvtljnio 
assim esse arbítrio que transpira por todos os poros 
da administração actual. 

Era virtude da dispoáçcão do § 9." art. 5." da lei 
deSOdejulho de 1836, o governo*foi auetorisado 
para supprimir o comraando das armis e a com- 
missão de promoções e substituil-a pela creação da 
repartição do ajudante general do exercito. Em vir- 
tude dessa disposição de lei baixou o regulamento 
do 31 de janeiro de 1837, o qual no art. 2.° attiibue 
mui positivamente ao ajudante general as funeções 
que até então eram exercidas pela cjmraissão de 
promoções. 

Ora, senhores, desde que o governo imperial tinha 
feito esta reforma, isto é, tinha subsliluido a commis- 
são de promoções pela croação da repartição da aju- 
dante general do exercito, desde que tinha rcgu'ado 
suas attribuições cora todas as form didades da lei, o 
governo, digo, não tinha mais que intender com esta 
matéria, era fado consumraado, a auetrai-ação tinha 
cessado. Mas como procedeu o nobre ministro da 
guerra a este respeito ? 

O Sn. D. Masubl : — E' um dos bons ados que 
elle practicou. * 

O Sr. Caxdtdo Borges: — O nobro minislro, sem 
reahuraa razão justificativa, som ter mcsxo aquollas 
aitenções (que eu reconheço como um dos aUribu'os 
dõ caracter delicado de S. Ex.), para como o nobre 
e dislido general quo o tinha precedido na pasta da 
guerra, fez baixar o decreto n. 1930 do 29 de julho 
do 1837, 5?to c, seis raozes depois daquello que acabei 
do citar. 1'or esto decreto as funeções quo o regula- 
mcnlo de 31 do janeiro de 1837 att ibuiram ao aju- 
dante-general do exercito passuram para a nova corn- 
irissão quo o nobre rcini-tro crcou contra a expressa 
disposição da lei, creação portanto perfeitamente 
ilirgal. 

O Sn. D. Manuel— Isso já foi dito vinte vezes 
o icspondido trinta. 

O Sn. Miranda ; —Mas não destra ido uma só 
rrz. 

O Sr. Candioq Bjivgfs: — E c tão ilirgal quo eu 
vou làr o .iiecho do relatório do Sr. miniítio da 
guona, o confio que o bom saaso do senado lhe fará 
ioda a justiça ; vamos vòr como é que o Sr. minislro 
jfistuca esse para o qu d não estava atict-ri- 

sadoo que porlauto é nullo. Diz o nobro ministro : 
[lê] « "A primeira parte do § 9.° do srt. S." da 1 i de 
30 do julho do 1835 auclorisou o governo a suppri- 
mir a Comtnissão encarregada dos t(abalhos prepa- 
raíorios daspr moções. Com eíle.to fui essa commis- 
são abolida, e no art. I.0 § 2.° do regulamento orgâ- 
nico da ropartic-io do ajudanle-g neral, confoiiu-se 
a esta aucloádâdoo encargo de organizar a escala 
das promoções dos ofliciaes do exercito do confor- 
midade com a respectiva lei, tanto por antigüidade, 
como por merecimento. » 

Mais abaixo diz o nobre ministro; « Com o decreto 
n. 1,930 do 29 de julho de 1837 deu so o respectivo 
regulamento, desonvulvendo o modo practicode pro- 
coilcr-íe ncslcs trabalho?. » 

Conaorjuentemonte ó o proprio Sr. ministro da 
guerra quem vem dizer ao corpo legislativo quo a 
reforma estava feiti, quo as attribuiçôoa quo per- 
t-nciam á coraraissao de promoções haviam passado 
para o sju iante-gonrral do exercito o que ello ape- 
nas havia dado o regulamento.... 

O Sn. D. Manuel ; — Leia para baixo. 
O Sr. Cândido Borges : —: Para baixo ainda é 

melhor.' 
O Sa. Presidente: —O Sr. senador não pódo 

estar a interromper o orador a cada momento. 
O Sr. D. Manuel Pois pedir quo leia o relató- 

rio c interromper ?! a 
O Sr. Cândido Borges;—Guno porém o nobre 

minislro d:i guerra entendeu que o regiílamenlo do 
31 de janeiro de 1837 não regulou tão minuciosa- 
mente a matéria, S. Ex, no seu regulamento iractou 
de dosenvolvo!-a, isto ó, do a regular melhor, con- 
vencido de qno assim procedia no exprcicio de um 
direito constitucional, porquanto assim se exprime 
o nobre ministro : (lê) « Este acto do governo, além 
do estar dentro de suas attribuições constitucionaes, 
do expodir regulamentos paraabôa execução dis 
leis, está lambem comptfhendido nos limites da 
auetorisação especial, qnoihofoi cenferida pelo citado 
§ 9.° (l.a pane), relativa á antiga commissão de 
promoções»' 1 

Qual foi, senhores, a disposição de lei quo o 
nobre m nistro tractou do regular, isto é, tracloii de 
dar o modo praclico de a executar, exercendo assim 
a atlribuição constitucional de que nos falia? Sem 
duvida é aquelia que encarregou ao ajudante general 
dvS trabalhos preparatórios (são palavras do nobre 
roinistio) das promoções. Mas os reguiament s,;e- 
uli ires, sao regras, ó o modo de realizar-se o pensa- 
mento do legislador, é o modo de exicutar-se a dis- 
posição da lei, o do nenhum moio ó pcrmitli lo ao 
minislro estabelecer regras qno nulhfiquem, quo 
destruam o principio ou a disposição, cuja realiza- 
ção ou execução liacta de regular; e é isto o que fez 
S. Ex. 

M s, diz o nobre ministro: « mesmocorsideraudo 
que os dois generaos adjuntos imponavam o res- 
tabelecimonlo da extiacta eommissão, ainda assim, 
sendo simples auetorisação o uão determinação hn- 
porativa da lei, c subsistindo aquolla auetorisação, 
quo só tem do expirar a 30 do junho do ahno cor- 
rente, nae fez o governo si ião usar de um direito 
legitimo, que lhe conferiu a mesun lei. » 

Senhores, é bom nulavol a in i- cira de argumentar 
donobro minisro da guerraCSi r (Psposição th H 

' c facultativa, S. Ex. podia usar delb ou deixtr de 
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usir, ó rerdade; mas, desde que usou, não se podia 
aíTastar da observância do seu preceito, e esso pre- 
ceito foi evidentemente postergado, como vou mos- 
trar com a leitura do artigo da lei a que se referiu o 
nobre ministro. Diz o artigo {lê): «O governo éau- 
ctorisado a supprimir a commissão encarregada dos 
trabalhos preparatórios das pmmoçôes, e o com- 
mando das armas da cô. te, creando o logar de aju- 
da nte-genoral do exercito em substitaição. » 

Portanto, senhores, a existência do logar do aju- 
dante general do exercito é uma conseqüência da sup- 
pressao da commisfão de prornOjões; e, sendo assim, 
como se creou aquelle logar, deixando permanecer a 
entidade cujo desapparecimento era a condição in- 
dispensável e única de sua existência? Como, repito, 
so creou uma entidade cuja existência dependia da 
abolição da outra 7 como persiste uma e ao mesmo 
tempo outra que a nega, que a destroe, que a re- 
pelle o cora a qual o legislador nã' quiz que existisse, 
porque determinou que fusse substituída? /... 

' Diz porém o nobre ministro ; « mas os dois gene- 
raes unidos ao ajudante-general não formam a 
mesma commissão de promoções. » Mas, senhores, 
o proprioSr. ministro nos díz, como ha pouco li, 
que o regulamento do 31 de janeiro do 1857 no 
§ 2.° do seu art. 1.° estabelecendo a alHbuieâo que 
compe'e ao ajudante-general, em virtude dá lei de 
30 do julho de 1836, o havia encarregado dos tra- 
balhos preparatórias das promoções. Ora, si isto é 
assim, como se achou auctorisado o nobre icini tro 

^jara, o n virtude da mesma lei que citou, encarregar 
ou tttiibuir o mesmo dever aos dois generaes que 
nomeou, romo so vê muito expressamente nos arts. 
7.° o 8.° do seu regulamento de 29 de julho de 1837? 

Dizem os arbgos: — Art. 7.°— « Para a organi- 
srção das escalas de promoção do quo tracta o § 2.° 
do art. I.0 do regulamento approvado pelo decreto 
u. 1831 do 31 do janeiro do corrente anno, o gover- 
no nomeará no mez de julho de cada anno um cou- 
s.;lheiro do guerra, ou vogai do concelho supremo 
militar, o um outro ofílcial-general, os quaes se 
reunirão ao ajudante-general. » — Art. S.0— «As- 
sim reunidos procederão a todos os trabalhos prepa- 
ratórios, exame dos documentos, relações de condu- 
cla, o mais circumstancias precisas pára a organisa- 
ção das escalas de promoção, que, até aos últimos 
dias do mez de outubro,'devem ser submettiias á 
consideração do ministro da guerra. » 

Si pois ojogar de ajudante-general não podia ser 
creado sinão- como substituição da commissão de 
promoções, si a allribuiçâo que tinha aquella commis- 
são dos trabalhos preparatórias das promoções psssou 
em virtude do lei, como acabei de mostrar, para 
o ajudante-general, evidentemente o nobre ministro 
não so pói ) defender, porque muito positivamente 
infringiu a lei. 

D Sn. Mm.vND.v; — Agora o nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte calou-se; responda a isto! 

O JR. D. Maxuel • — Ora, pelo amor de Deus ! Os 
senhores estão cheios do presumpções; sejam mais 
modestos. 

O Sr. Cândido Dorges: — Demonstrei pois ao se- 
nado.... 

O Sn. I). M vsükl ; — E' um "dos bons actos quo o 
Sr. ministro da gu rra praclicou; ó esta a opinião 
do muita gente. 

O Sn, Cândido Uorces: — 0 nobre senador esti- 

me fazendo lembrar que o restabelecimento da com- 
missão do promoções, além do ser altentatorio da lei, 
dá era resultado uma despesa maior d-) que a que 
havia antes da reforma, porque o nobre ministro 
marcou á cada um dos membros, quo muito illegal- 
mente nomeou, a gratificação de 200# raensaes,quan- 
do é certo que antes dessa reforma elles não venciam 
sinão 100#. 

Mostrei, pois, Sr. presidente, que, em relação ao 
cumprimento da lei de 30 de julho de 1856, o nobre 
ministro procedeu de um modo que não pó le ser jus- 
t ficado perante o corpo legislativo. Vejamos agora 
si outras disposições de leis foram melhor executadas 
pelo nobre ministro. Tocarei apenas,para não faligar 
a attençâo do senado, em dois dos pontos em que 
para o nobre ministro da guerra a lei não teve vigor. 
Sinto pôr ao Sr. ministro da marinha em graves diffl- 
culdades a este respeito, porque S. Kx. não poderá 
mostrar que a lei foi executada não só no caso que 
acabo de referir, mais ainda nos quo vou submetier 
á consideração do S. Ex. 

Senhores, não oocuparei aaltenção do senado com 
essas compras desgraçadas do arsenal do guerra, quo 
o proprio Sr. ministro dessa repartição se encarre- 
gou do noticiar,, ou antes de confeisar perante a ca- 
raara dosSrs. deputados. 

0 Sr. D. Manuel: — Com toda a franqueza e leal- 
dade. 

O Sr. Cândido Borges A franqueza e lealdade 
serüram para mostrar que a lei foi infringida, o 
é i-to o quo affirmo. A siraühanio respeito li- 
mifo mo a dizer que, para que abusos dessa ordem 
não possam reproduzir-se, é indispensável que o 
corpo legislativo se pronuncie altamente contra 
elhs, eqno o nobre ministro saiba que não encon- 
trará jamais a sua protecçâo. 

Ha, potém, outros factos que acho dignos de so- 
rem trazidos á conjideração do corpo legislativo, 
porque demonstram que para o actual Sr. ministro 
da guerra o regulamento de li de dezemb-o de 
1852 é letra morta; que a junta administrativa a 
quem compete fazer as compras de tudo quanto ó 
necessário para as repartições de guerra, segundo 
a expressão do arfgo 6.° desse regulamento, deixa 
em muitos casos de ser ouvida pela secrelar a da 
guerra, que, prescindindo de todos os esclareci- 
mentos, faz coutractos, alguns dos quaes nem têm 
sido sujeitos á publicidade. Principiarei por apre- 
sentar á consideração do Sr. ministro da marinha e 
interino da guerra ura facto que ultimamente che- 
gou ao meu conhecimento. 

O anno passado, quando a pesma que havia arre- 
matado o fornecimento de medicamentos para as re- 
partições de guerra se apresentou para traclar da re- 
novação do contracto, lhe foi dito que outro contracto 
acabava de ser c- lebrado para o mesmo ílm com 
certo o determinado indivíduo. Ora, teria sido feito 
esse contracto pela commissão do cotrpras do arsenal 
de guerra, como cumpria que o fôsse, na fôrma do 
art. 6,° do regulamento de 14 de dezembro de 1852 ? 
Certamente, não.Afflrmo que não, porque isto consta 
do expediente da secretaria da guerra publicado no 
/ornai do Comwercio da 17 de setembro do anno pas- 
sado. Ahi lè-so no expediento de 19 de acosto o se- 
guinte: « Ao director do arsenal de guerra declarando 
que todas as dtogas e medicamentos de que precisar 
aquelle estabelecimento devem i*r comprados a com- 
panhia chimica estabelecida na rua Nova do Conde, 
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com quem o governo celebrou conlraeto p»ra esse 
fim. Na me'ma «onformidade e dacta á fabrica da S 
polvora, e á esco^ do appücação.» í 

Pois o governo podia celebrar pela secretaria da i 
guerra um contracto que devia ser feito poli cora- i 
misíão de compras, precedendo annuncios que cha- i 
ma^sem concurrencia para então preferir-se aquelle ( 
que mais vantagens oíterecesse? < 

No corrente anno o Sr. ministro da guerra proce- i 
deu da meíma maneira ou ainda peior a respeito í 
desse fornecimento. Todos sabem que um pharraa- i 
ceutico muito conhecido pelos seus precedentes, i 
estabelecendo uma grande fabrica do produetos chi- 
micos aqui ao pé do senado, comprometteu-se a 
fornecer para as repartições de guerra todas as dro- 
gas o medicamentos pelo menor preço do mercado, 
condição esta a que se submetteu em virtude de 
certos e determinados favores que pediu e obteve. 
Mas o que aconteceu ? foi que, lendo lindado aquelle 
contracto no dia 30 de junho deste anno, esse phar- 
maceulico procurou o Sr. ministro, e disse-lhe : «Em 
desempenho de minha palavra, segundo as condi- 
ções a que me obriguei para como g. verno, quando 
solicitei e obtive taese taes favores, venho apresen- 
tar-me a V. Ex., Sr. ministro, para declarar que 
estou prompto a fornecer pelo preço mais barato 
do mercado as drogas e medicamentos do que o Es- 
tado precisar. » E qual foi a resposta que lhe deu 
o Sr. ministro? « O contracto para esse üm já está 
feito com outra pessoa. » 

Estava feito com quem, Sr. presidente ? Acaso 
teria o Sr. ministro emen lado a mão acerca do que 
havia feito o anno passado ? Teria o Sr. ministro ce- 
lebrado um contracto com alguém que fornecesse 
drogas e medicamentos por preço mais barato do 
que esse pharmaceutico que tinha um comprorai so 
cm virtude de favores que recebêra do governo? 
Não, Sr. presidente; e o que é not.vel é que no dia 
30 de junho a secretaria da guerra expedia ao hos- 
pital miliiar da côrte o seguinte aviso: (íé) «Em 
resposta ao seu ofGcio n. -236 de hi je, declaro a 
Vm. que por avi-o de 15 do mesmo mez se emíra- 
cíou com os droguistas Custodio de Souza Pinto e 
Bdhos o fornecimenio de drogas para as repartiçoos 
da guerra, e que opportunamonle se lhe remelterá 
cópia do contracto. » 

De modo que o Sr. ministro da guerra fez novo 
contracto a despeito da expressa determinação da lei, 
e isto sem precederem os annuncios necessários ac 
estabelecimento da conveniente concurrencm. Que 
necessidade tinha o Sr. ministro da guerra de pro- 
ceder dessa modo? 

E esse fact > torna-se mais picante, avulta de im- 
portância, quando é certo, Sr. presidente, que o 
aviso é de 30 do junho deste anno ; e no expediente 
do dia 30, que tenho entre as mãos, isto é, do dia 
em que o aviso que acabo de lôr foi expedido ao 
hospital militar, foi subtrahido esse aviso á publi- 
cação dos actos do ministério, como si devesse elle 
ser um segredo. Estou certo que para i>so não con- 
correu o nobre ministro, porém é um fa' to que ag 
grava a questão, e que deve ser explicado para que 
pessoa'alguma possa duvidar do zelo e da dedicação 
que pelo serviço tem o nobre ministro da guerra. 

Não param aqui, Sr. presidente, as infracções de 
ten prartieadj, pe|0 nobre ministro. Não me farei 

tyJm Vr ^ dis?e. de apresentar todas; mas per- mt ia v. ti, que deixe de menc onar uma outra 
que me pare to também importante. 

Por aviso de 15 do março deste anno, dirigido ao 
Sr. ministro da fazenda, ordenou o Sr. ministro da 
guena que se mandasse adiantar ao tenenm refor- 
mado do exercito João Caetano Pereira de Mello tres 
mezes de soldo da respectiva patente, para lhe se- 
rem descontados pela terça parte do mesmo soldo. 
0 Sr, ministro da fazenda creio que dessa vez estava 
ora sins horas azedas; incommodi u-se com esse 
aviso; e respondeu ao Sr. ministro da guerra era 
aviso de 5 de abril: « Que o adiantamento de soldos 
a reformados é expressamente prohibido por lei, de 
conformidade com a qual existe mais de uma ordem 
no thesouro. » 

Ora, Sr. presidente, parecia que o Sr. ministjo 
da guerra, tendo levado esta formidável reprchensâo 
do Sr. ministro da fazenda, devia recuar do propó- 
sito de mandar adiantar soldo a ofdciaes reformados, 
contra artigo expresso de lei e determinações repe- 
tidas do governo imperial; mas acredita V. Ex. que 
as disposições expressas da lei, o as determinações 
do governo imperial li eram alguma importância 
para o nobre ministro da guerra ? Pois bem : S. Ex. 
expediu outro aviso ao ministério da fazenda, em 9 
do abril deste anno, no qual disse: Que como o 
t nente reformado Jeão Caetano Pereira de Mello 
acha-se empregado no serviço do arsenal dc guerra 
da cõrte, nesta data mandava-se adiantar, prestando 
fiança, a impertancia do tres mozes de soldo, adian- 
lamêuto este, que, segundo o aviso antecedente, não 
pôde sar feito pelo thesouro, por ser isto oppo.-to 
ás ordens e practica nelle estabelecidas, devendo o 
dito tenente embolsar esta importância por meio do 
desconto da terça parte dos vencimentos que percebe 
pela folha do arsenal, como ora se ordena áo di- 
rector do arsenal, o que se communica so ministro 
da fazenda, para mondar prevenir a repartição onde 
se verificara os pagamentos da mencionada folha. 

De modjj que o nobre ministro da guerra, tendo 
recebido o aviso, em que seu collega lhe dizia quo 
isso era expressamente contra a lei e ordens do 
governo imperial, respondeu dizendo: « Como não 
quizestes saltar por cima da lei, saltarei eu, e vou 
fazer este adiantamento, porque «sse iudividuo tem 
vencimentos pelo arsenal de guerra, e o adianta- 
mento se? a descontado na respectiva folha. » Não 
haverá nisso um luxo de arbítrio que não tem ex- 
plicação ? 

Si esse official tinha direito a adianiameuto do 
' soldo, todos os mais se acham no mesmo caso ; e, si 

ha direito para adimtar-se tres mezes, o deve haver 
também para dois, tres, quatro e mais annos I 
Então não faltará quem queira o mesmo fuvor, por- 
que as vantagens são todas em beneficio do quem o 
obtiver, ainda que contra, evidentemente, a fazenda 
publica, sobretudo cm uma época em que o thesouro 
dá dinheiro a juros. 

O senado sem duvida reconhece os inconvenien- 
tes de taes adiantamentos, sendo o ptincipal poderem 
morrer antes do reembolso aquelles quo o tiverem 
recebido. O quo sei é que a lei prohibe isso, o quo 
o adimiamenlo se fez a despeito do aviso do rainis- 

1 terio da fazenda. 
1 Tinha ainda de expender algumas considerações 
■ relativamente aos credilos abertos pelo ministério 
s üa guerra; mas iria muito long . Ent elamo poço 
i a S Ex. permissão para observar que na parle rela- 
- tiva a obras o arbítrio se exerreu do mecrao modo q' e 
t nos casi s procedentes. V. Ex., Sr. presidento, tem a 

bondade do me mandara collecção de leis de 1838? 
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Quem examinar os créditos abertos pelo ministé- 
rio da guerra, não pode deixar de admirar-so das 
excessivas quantias do que consta cada um delles. 
Não entrarei no exame minucioso de cada um dos- 
t .s créditos; mas não posso deixar do chamar a 
attenção de S. Ex. sobre a abertura de um credito 
quo me parece inteiramente opposta á doutrina 
da lei. 

O Sr. ministro da guerra, na exposição que fez 
dos motivos desse credito, disse que era destinado a 
obras novas na fronteira do Rio Grande do Sul. Mas, 
pergunto eu, podia S. Ex. abrir créditos para obras 
novas ? Creio que não. 

Senhores, o legislador foi muito escrupuloio, 
sempre que se traclava do dispeudm dos dinheiros 
públicos. Para os créditos supplementares veja V. 
Ex. de que garantias elle cercou o thesouro: é 
preciso^que o objecto da despesa tenha sido decretado 
por lei, que fundos tenham sido votados para elle, 
que a necessidade do credito st ja reconhecida pelo 
concelho de mimstros, que seja aberto por meio de 
decreto, que e;S0 decreto seja publicado na folha 
ofíicial, etc. Isto mostra o maior zelo, o maior desejo 
de fiscalização do dispendio dos dinheiros públicos. 
Mas o Sr. ministro da guerra não entendeu assim, 
julgou-se auctorisado para abrir créditos em casos 
inteiramenlo prohibidos. 

Diz o artigo 34 da lei de 20 de outubro de 1838; 
[lê] « Nenhuns fundos poderão ser destinados para 
obras publicas sem que estas tenham sido decretadas 
por lei; exceptuam se as sommas necessárias para 
reparo das existentes s das quo no futuro se fizerem, 
e para continuação d^s já começadas. 

Poder-se-ha, porém, dizer que esta disposição 
acha-se revogada pela lei de 9 de setembro de 1850; 
mas não ó assim, porque na lei de 9 de setembro eu 
observo que o § 2.° do arl. 4.*, isto é, o que tracta dos 
créditos supplementares,.só dá ao governo -o direito 
do abril cs nos cas s estabelecidos no § 10, isto é, 
quando a serviço tiver sido votado na lei do orça- 
mento, sendo certo que ainda mesmo neste ubimo 
caso só o poderia fazer, segundo determina o§ II, 
quando na lei que auctoiisar o serviço se achem 
consignados os fundes corre:pond 'nto , quer a des- 
pesa seja auetonsada por lei especial, quer mesmo 
pela do orçamen'o. 

Vô-so pois que estas disposições, bem longe de 
r : vogarem as da lei de 20 de outubro de 1834, pelo 
contrario as fortifi am do modo o mais evidente. 

Por anlo ainda no caso de que aclualmente me 
occupo acreditoque o nobre miuislro infringiu a lei. 

Sr. presidente, devo aproveitar a occasiào para 
fazer, duas perguntas ao actual Sr. ministro da 
guerra. Não sei si S. Ex. estará habilitado para dar 
agora as informações que peço; quando não o esteja, 
S. Ex. as dará na occasião que julgar mais oppor- 
tuna. 

Vi, Sr. presidente, em uma das folhas desta côrte 
a publicação de um voto de adhesào dirigido pelo 
exercito existente na província di Rio Grande do Sul 
ao actual preti lente daquella província. A publica- 
ção deste voto deadhesão produziu em mira a mais 
Profunda o desagradarei impressão, porque, si o 
exercito pôde dar votos diadhesão, evidentemente 
Pd io dar lambam votos de reprovação 

Note o nobre ministro que o meu reparo liraita-so 
exclus vaimnto á faculdade que tem ou nãp tem a 
força publica, essencialmente obediente na forma da 

constituição, a fizer taes domonslraçõê', como sí 
fôsse pos.-ivel dutidar-se quo ella ha de sempre 
cumprir seu dever. E nem se diga que essa mani- 
fesfoção tendia a fortalecer a administração da pro- 
víncia do Rio Grande, porque á testa dessa adminis- 
tração se acha um collega nosso cuja intelligencia, 
energia erectidão são para mim evidentes. 

Mas,senhores, tem-se allegado que contra a leal- 
dade do exercito appareceram accusações graves 
em uma folha opposicionista da província; mas, 
quand» mesmo esse facto se désse, acredjto que elle 
não auetorisaria um precedente qne reputo seriamen- 
te perigoso. E cumpre notar que essa mesma folha 
a quem se alludiu protestou altamente contra aquella 
assersào. 

O voto de adhesão declarava que, dizendo uma fo- 
lha opposicionista que a força armada não apoiava a 
administração do Sr. conselheiroTerraz, etc., ella 
se apressava a dar uma prova evidente de que isso 
não tinha o menor fundamento; que não eram anar- 
chistas, como Ogurára a folha da opposiçãp, que não 
desesperaram contra as instituições do paiz, etc. 
Essa folha, que ó o Mercantil de Porlo-Alegro de 3 
de junho passado, publicou as s^uintes linhas sob 
o titulo de—Desafio, — pela quarta vez : [lê] 

« O Sr. barão de Porto Alegro foi o primeiro 
signatário do alteslado que publicou o Mercantil 
de sabbado; foi elle quem o apresentou aos outros 
militares do exercito e desta cidade, assegurando 
que nós tínhamos dito o que da redacção desse docu- 
menlo se deprebende. 

« Pois bem, o Sr. barão de Porto-Alegre respon- 
de-nos perante a lei, perante a moral e perante a opi- 
nião publica das falsas e calumniosas imputaçôes que 
nesse papel nos f-z. Porém como a ausência do. Sr. 
barão nos inhibo de procurarmos uma satisfação 
legal, ao que aliás não renunciamos, e é de crer que 
S. Ex. tenha deixado aqui procuradores e correli- 
gionários para defender-lhe os actos, fazemos-lhe o 
seguinte desafio, quo repetiremos por trinta vezes 
consecutivas: 

«1.° Desafiamos a S. Ex. para quo declare o 
numero, cofurana e topico do Mercantil em qus se 
attribuissera aos Srs. generáes e chefes da guarda 
nacional e do exercitt idéas hostis ao governo do 
S. M. o Imperador? 

« 2." DesafiamosaS.Ex.aqueegualmentedeclaro 
em que numero, columnas ou topicos do Mercantil 
foram esses militares iuscriptos (mesmo indirecla- 
mente) na lista das facções que desacreditara os go- 
vernos e sacodem o tacho da anarchia, etc. ? 

« 3.° Em que numero, columna ou Ppico do 
Mercantil se insinuou, remotameute siquer, quo 
aquelles militares fossem ou podessem ser subver- 
sores da ordem publica o infiéis ao monarcha ? 

Vê, pois, V.Ex., Sr. presiiente, que este voto de 
ádh«são parece que não linha nenhum fundamento, 
segundo esta declaração muito explicita e muito ener- 
giía. Mas, tivesse ou não fundamento, o que eu de- 
sejava er » que o nobre ministro nos dissesse do modo 
mais explicito como é que tomou este facto ; isto é, 
si S. Ex. entende que os militares procederam se- 
gundo as regras de disciplina, si elles são dignos da 
um elogio, ou si o governo deve-lhes fazer conhecer - 
as disposições mui terminantes da constituição do 
Império e dos regulamentos era vigor. 

Já que toquei neste facto relativo ao exercito.do 
Rio Grande do Sul^ não posso deixar do notar q facto 
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dessa profiiíão de condecorações com quo o governo 
encheu as fardas dos ofíiciaes quo foram nomeados 
para o exercito que devia marchar ém caso de 
guerra. Senhores, desde quando as graças, que devem 
significar a remuneração do serviços, poderam ser 
barateadas por siaailhante modo"? Si o governo 
entendeu que esses militares deviam ser con- 
decorados pelo simples facto de, como era de seu 
rigoroso e estricto dever, obedecerem as ordens 
superiores, qual ó a differença que existe entre esses 
ofíiciaes, e os bravos que assistiram ao combate de 
.Monte-Caseros ? Como havemos differençar estes 
oftlciaes desses outros, alguns dos quaes nem che- 
garam a reunir-se ao exercito, do mesmo modo que 
alguns outros destinados a Mallo-Grosso nem sa- 
hiram de S. Paulo? I Pois o otflcial que é simples- 
mente nomeado para um serviço de campanha, mas 
que não marcha para essa campanha, não faz o ser- 
viç» a que foi destinado, esse ofíicial, digo, recebe 
condecorações do governo, e ó assim equiparado 
áqcelle que arrostou as intempéries do tempo, quo 
se expoz ás privações e aos perigos do uma guerra, 
que se etpoz d morte o quo com a sua existência 
arriscou o futuro de sua família?! 

Senhores, com que g'oria, com que desejo ha de 
um offiaial arrostrar privações e perigos em defesa 
da causi publica, si aquelles que não fazem serviço 
algum recebem eguaos remunerações, são egual- 
mente galardoados ?! 

Alem disto, Sr. presidente, si esses ofíiciaes re- 
ceberam condecorações por serviço de campanha, só 
polo simples fa to de terem rec bido ordem para 
marchar, então porque essa injustiça do governo 
para com os soldados que formaram esse exercito, 
porque nã > tiveram elles também uma condecora- 
ção 1 Ainda mais, Sr. ministro, si esses ofíiciaes de- 
viam receber uma condecoração unicamente porque 
obedeceram á ordem do governo imperial, não reco- 
nheceis vós a injustiça, porque ha muito maior ra- 
zão, de não haverdes condecorado essa divisão (cujo 
comportamento foi elogiado até pelas/õí/ios estran- 
geiras) que foi enviada a Moatevidéo na sublevação 
de Flores ? 

Um anno inteiro de privações, um anno inteiro de 
trabalhoso de fadigas, um anno inteiro de ura exem- 
plo de subordinação que fazhoura ao exercito brasi- 
leiro, e isto não valeu nada para o governo; nenhum 
ofíicial leva uma condecoração, os soldados volta- 
ram também sem a menor dfslincção, e pouco tempo 
depois abie-se o cofre das graças, espalham-se as 
grau-çruzes e as commendas, poique alguns ofíiciaes 
receberam simplesmente ordem para marchar, por 
que eslaram promptos, como era de seu dever, 
mas não quo marchassem! Oh ! senhores ! s jam 
juslos pelo amor de Deus ! 

Ainda agora mesmo, Sr. ministro, não vos recor- 
dais que mandastes daqui da côrle uma f rça do l." 
batalhão do infantaria e uma força de artilharia para 
guarnecer a nossa esquadra era Montevidéo porocc^- 
sião dos acontecimentos que deram logar d detestá- 
vel cirnificioa de Quiuteros; essa força não marchou 
daqui, não se apresentou era Monteviléo prompta 
para qualquer occurrencia? Porque não achastes 
lambem uma fita para lhes dar? porque não achistes 
ao menos uma palavra de elogio a essa subordinação' 

^ mini^ s' a injustiça não está, 
i.i m ' ^ n<? f,rogramma de vossa conducti, sôie 
izer-soTusika.3 P0^"0 mlnca é íardc P^a 

Sr. presidente, eu pretendia occupar ainda a rt- 
tenção do senado cora mais algumas considoraçõcs 
importantes, mas estou profunlaraenle faligado"; ó 
provável que o nobre ministro so dgne dar elguns 
esclarecimentos, o então voltarei á matéria, decla- 
rando desde já a S. Ex. que hei de occupar sua at- 
tenção com esses contractos quo se fizeram para u 
remessa de material e de pessoal do exercito para a 
roviucia de Matto-Grosso; desde já declaro a 
. Ex. que hei de occupal-o também com rsse con- 

tracto, ora virtude do qual se mandou vir da Europa 
um hábil veterinário que servia no exercito franciz 
para servir no nosso exercito. Esse veterinário che- 
gou ao Brasil engajado por bom dinheiro, o isto 
mesmo vencendo-se sérias difflculdades apresenta- 
das pelo governo francez, porque o Sr, Yogeli pres- 
tava bons serviços no exercito de seu paiz; onlre- 
tantó que o Sr. rainistró da guerra, creando pela 
reforma na escola central uma cadeira de hippia- 
trica, nomeou para essa cadeira, não este homem, 
de cuja capacidade senão podia duvidar, mas a um 
simples alveitar que ahi havia. 

O Sr. Silveira da Moita:—Era picador. 
O Sr. Caxdido Borges E' verdade, enganei-mo, 

sendo certo que o proprio nomeado admirou-se a 
tal ponto de sua nomeação, que dissera ao rocebel-a: 
— Eu nada entendo disio, como é que irei leccionar 
em uma cadeira desta ordem, si eu não sei nada da 
physiologia e anatomia do cavallo? ! » O qaeé facto, 
senhores, é que esse homem foi nomeado professor 
da cadeira a que ha pouco me leLri, e logo depois 
licenciado, entr tanto quo o veterinário engajado 
pelo governo, e que tem todas as necessárias habili- 
tações, anda por ahi sem tT que fazer epcrcibendo, 
na forma de seu contracto, os respectivos venci- 
mentos I 

Declaro mais ao Sr. mioistro que me hei de occu- 
par com a celebre questão da chibata, em que o no- 
bre ministro da guerra representou tão importante 
papel na camara dos Srs. deputados, onde S. Ex. 
defendeu e sustentou a medida, oppoz-se alé a quo 
fôsse cita remei tida á comraisslo de marinha e guerra, 
para depois destacai a deste pn jeclo, afim do quo 
viesse para o senado em projeclo separado; o isto 
contra a opinião de V. Ex., Sr. minislro damarinha, 
que não concedo, segundo affirraou naquolla Camara, 
que haja ciso algum ora quo a guarda nacional des- 
tacada, mesmo em tempo de guerra, deva ficar su- 
jeita áquelle castigo. 

Era vista dosfactos que acabo de apresentar, não 
terei ou demonstrado, Sr. presidente, quo pela re- 
partição da guerra se ostenta o arbítrio mais descom- 
medido, que a lei é postergada do modo o mais 
offenvivo ás attiibuiçôes do poder legislativo e com 
evidente damno para o paiz, quo perde sempre quo 
suas instituições são adulteradas e escarnecidas ? Não 
terei eu demonstrado quo o nobre ministro da 
guerra não realizou- as auctcrisaçôes que lhe foram 
concedidas e que, para tornar mais evidento sua 
inércia perante os representantes da nação, nos veiu 
dizer no seu relatório desto anuo quo essas audori- 
saçôes de que não se serviu, cora as quaes se não 
importou, e de que não foz caso, são necessárias o 
urgentes ? 

O Sr. D. Manuel (com troniaj: — Custa a crer! 
O Sr. Cândido Borges : — Custa a crer I V. Ex. 

tem razão. 
Não terei cu domo^stradr•, senhores, que o nebro 
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tmrTslroda guer a infringiu Ja maneira a mais cla- 
morosi o art 3í Ja lei la 20 de outubro de 1838, os 
§§ 2, 10 e 11 do art. 4 " da lei de 9 do setembro de 
1830 ; o § 9." do art. 5.° da lei de 30 de julho de 
183G, e que finalmente infringiu diversos artigos do 
imaortantissimo regulamento de 14 de dezembro de 
1852? Goi lamente que sim. 

Como pois, Sr. {ir8siden'8, poderei eu dar um 
voto de approvação ao actual ministério, sem que 
tenha de corar perante o paiz, sem que afiVonte a 
constituição do Estado, que jurei sustentar e de- 
fender, sem que rebaite a dignidade do logar em 
que tenho a honra de fallar, sem que finalmente, 
Sicriíkanio os interesses reaes e permanentes do 
paiz, dô ao p ;vo o iristo e perigoso exemplo de 
que a moral publica deve ceder o passo a interesses 
do momento ? 

O Sn. I). Maxüel : —Enlão os que dão appro- 
vação no ministério coram ? Isto ó um iusulto. 

O Sn. Cândido Bokces : — Cada um regula-se pela 
sua intelbgeacia, pelo juizo que fdrma da adminis- 
tração. Senhores, eu simo iucoramodar tanto o no- 
hio senador peia pr ,vinda do ílio Grande do Norte. 
Porque S. Ex. não toma o louvável exemplo do Sr. 
ministro da guerra ?' Pois quer o uobre senador ser 
mais ministe ial do que o Sr. ministro? Porque o 
nobre /senador não nos deixa a liberdade de que pre- 
cisamos p-ra manifestar nossa opinião, liberdade que 
S. Ex. tem sempre, quando nos fax a honra de 
o a ví 1-0 ? 

Sr. presi lente, as opiniões adversas, como V. Ex. 
s-he, dormiun por largo tempo o somno da con- 
fiança ou da indilü reaça, e um governo que bem 
coraptelnnd.sse seus deveres, um governo econô- 
mico, um governo respeitador da lei, não podia 
acuar uma occabão ma s orpertuna para acudir a 
tarfias necessidades urgeates, para dar-Ih s esses 
remédios lão paternalm-mte anmmciaJos, tão an- 
ciosamente esperados o tão incouvenieniememe re- 
tardado?. 

« E' esta a occasião, dizia ha 8 dias o Sr. minis- 
tro da justiça, do acudir se a muilas ueces i iades do 
paiz. » íl ís, senhores, e-'Si occasião está qnasi de 
to )o [lassada; o gahiooie a abb-f viou, a precipitou de 
um molo espantoso croando uma outra, que, per- 
m t i que vos diga, senhores ministros, não é mais 
para tos.... 

O Sn. D. Manuel: —E' para \6i  
O Su. Cândido Boauns •—... entretanto teimais e 

perraaneceis nella, sem que vos digneis reflectir 
'[uo essa teima eqüivale ao sacrificio do presente e 
do futuro do paiz. 

Srs. m nistros! quando uma opposi ão, como esla 
que vêdes di nte de vós, forma ia da raaxima parte 
dos homens mais disiincu s o mais eminrntos (o Sr. 
II. Manuel ri-se) que tôm estado á testa da adminis- 
tração publica ; quando esla opposição se reúne 
como um só hora-un para dizer ao p'iz do alto da 
tribuna do senado que ello vai mal, que seus inte- 
resses são sacrificados, o p iz os ouve eacrédita,- 
porque o paiz está acosmmido a ouvir a verdade dá 
sua bocca, porqua está acostumado a lecçber gran- 
des sacriíicios de suas luzes e de sms dedicajões. 

O Sn. D. Manuel: —Isso diz V. Ex. agora quoestá 
com elles; antigamoute dizia o Cunlrario. 

O Sn. Cândido Borges ; — (Com farra] Senhores, 

nunca usai de uma linguagem que não fosso esta; si 
minha casaca tem forro, dèclaro ao nobre senador que 
temellen mesma eôrquetema superfície. Nunca i uz 
em leilão minha palavra, nunca vendi meu vote, 
nunca aluguei minha Ccnsciencia ; tenho sempio 
pugnado pelos interesses reacs do meu paiz, susten- 
tando em todas as épocas as idéás qne sustento hoje. 

Senhores, desde 1846 a minha lingu-gom tem sido 
invariavelmente a mesma do hoje, e lembrar-re-Jba 
sem duvida o nobre senador peia província de Minas 
Geraes, hoje ministro da justiça, que no tempo em 
que S. Ex. exercia o cargo de" chefe de policia da 
côrto, época em que a imprensa ministerial c nlra- 
riava a opinião exalEda do partido liberal, lernbrar- 
se-ha S. Ex., digo, que nessa occasião achou em 
mim uma ptnna, fraca é verdade, porém que o ajudou 
como lhe era possivel; S. Ex. sate e pode assevnar 
que n'essa época eu escrevia na imprensa advogando 
as idéas censorvadoras como agora, pugnando pe'. s 
idéas de oídem, de justiça o pelas liberdades publica» 
do raosmo modo por que o faço hoje perante o tenado. 

E note o nobre senador que me deu u apai te que, 
então como sempre, eu não fallava e não escrevia a 
soldo de ninguém; escrevia e fallava como hoje a 
soldo da minha consciência e do meu dever. Quando 
se falia por simtlhante modo, senhores, não se tom 
receio das invectivas do illustre senador. 

O Sr. Presidente Eu poço ao Sr. senador 
que, quando se tiver de dirigir a qualquer membro 
da casa, não o faça directamento a elle, mas sim ao 
presidente: porque o contrario o regimento não per- 
mitte. 

O Sr. Cândido Borges:— Sr presidente, perdôe- 
me V. Ex. si o fiz; mas o meu erro fpi provocado 
pelo m bie senador que, si não se tiv sse dirigido a 
mim, eu me não diiigiiia a elle. Apezar porém do 
tudo, Srs, ministros, a opposiçãoquevêies .Jante do 
vós, ros não negaiá a força que pedis ; a vossa pro- 
posta convertida em projecto de lei não terá nu se- 
nado uma única emenda da opposiçã ; vós teieís 
ludo quanto pedis para scudirdes ás urgesci s 
do serviço publico ; e esta opposição , que tem 
sido lão maltractada, vosdaiá mais 'uma prova do 
que ella tem sido e sabe perfeitamente ser gover- 
namental. Sr. ministro, esta opposição quo vêJes 
diante de vós não tem sinão um único interesse, o 
esse interesse euá na estabililado de no-sas in-(íiui- 
ções, e no desenvolvimento do todas as vantagens 
quo elEsnps promeitera; este interesse es á in gló- 
ria e na prosperidade de nossi patria; este interesse 
está finalmente no fiel cumprimento do nos-o dev* r; 
porque, preterido elle, não ha sobre a terra tínão 
uma Vida sem dignidade e uma morte sem esperança. 
Voto pelo projecto. 

O Sr. D. Manuel ; — Sr. prosíd nto, cm ho a 
lão adiantada, ou, amigo dedicado do ministério, 
não devia consentir que o Sr. ministro pedisse a 
palavra, porque S. Ex. tem de fazer um longo dis- 
curso, não só para refutar o que acaba do dizer o 
nobre renad m polo Rio de Janeiio, áas tamboiu 
para dar as iuformaçòos exigidas. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' zelo. 
O Sr. D. Manuel: — Sim, é zelo; prrque do 

rani<amais o senado sabe que o Sr. ministro esií 
ha poucos dias encarregado da repartição da guerra' 
e precisa provavelmente d' algum tempo para podeá 
responder ao longo e variado discurso proferido pelo 
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orador quo cnoolou a discussão. Eis o motivo por 
que pedi a palavra. 

Senliores, o discurso do nobre senador tem duas 
partes . . ISão failo doexordio, (.orque nelle nada ou 
quasi nada se disse em relação ao tbjecto de que sa 
tructa, E permitta-me o nobre senador que Itie re- 
corde que o uso delongos exordios está banido dos 
parlamentos. A um represenlanie notei ainda será 
tolerado fazer, na primeira vez qua ora, um exordio 
um pouco esiirado ; mas não se pôde suppoitar que 
um senador, sempre que falia, venha cançar o se- 
nado cora a repetição de peiiodos de discursos que 
andam ahi nas mãos da todos, verdadeiros loga- 
xes comranns, consumindo-se assim uma boa meia 
hora, quo podia ser aproveitada em cousas mais úteis. 
Acredito o nobre senador que similhante moda não 
ha de ser introduzida nesta casa t Os velhos querem 
o positivo, e riem-se quando apparecem exordios e pe- 
rorações como aquellas que ainda hoje fora m ouvidas. 

O Su. Miratoa : — E* isso que vamos vòr agora. 
O Sn. D. MaUuel : — Eu estou reprovando os exor- 

di >s, Sr. Miranda. 
O Sn. Míraxda ; — Está mostrando a necessidade 

delles. 

Fiquei pois maravilhado de vÊr o honrado mem- 
bro limitar-se a fazer algumas censuras ao relatório 
da guena, e a alguns actos desta reparação. O 
honrado senador principiou accussndo deesierili- 
dade essa peça ofQcial, e não sei como tamlera não 
a accusou de falta de redacção; depAs tachou de 
anarchicis as expressões que se lôm á pagina 32; 
acoimou de illegal a nomeação do uma commissâo 
de promoções; censurou o ministério por ter fal- 
lado inconvenieniemente a respeito do concelho su- 
premo militar, sem apresentar as reformas de que 
elle carece; não lhe escapou a repartição do quaf- 
tel-raestre general, nem as desgraçadas contas do 
arsenal de guerra, adiantamento do soldo a um of- 
ficial reformado, o finalmente o voto do adhe ão 
que alguns generais dirigiram ao presidente da pro- 
víncia do Rio Grande do Sul. 

Vamos primeiro, Sr. presid nle, á accusação 
mais grave que se pode fazer a uma peça de tal im- 
portância como um relatório, quo corre não só den- 
tro do Império como fora delle. Essa grave accusa- 
ção consiste em que o relateiio provoca a anarchia 
era certas palavras que contém, note-se bem, rela- 
tivas ao exercito brasileiro. 

Com effeito, senhores, custa a crer que um se- 
nador tão illustrado, como é o honrado membro a que 
mo refiro, depois de ter liio uo seu gabinete essa 
peça importantissi na, depois d- ter mouilado mesmo 
n;s censuras que no senado devia fazer á repartição 
da guerra, viesse dizer que o Sr. ministro da guena, 
falhudo do exercito, usara de expressões quo provo- 
cara a anarchia. 

Note V. Ex., Sr. presidenta, que o Sr. mini.-tro 
da guerra, traclando do recrutamento, expendeu 
idéas geraes sobre a matéria.. . 

Uma voz : — Seus dogmas. 
O Sn. D. Manuel: — Dogmas I Expoz suas idóas, 

as qnaes se acham em ura luminoso projecto que 
S. Ex. offereceu m camara dos deputados em 1845, 
si a memória me não falha. 

Eis o trecho do relatório a quo se faz tão grave 
accus cão; « O assumpto é por demais delicado 
e transceudenle, pois iracta-se do gravar uma pano 
da sociedade em beneficio da outra, e de impôr 
áquoUa a sujeição de lodoa os omis, privações e sa- 
crifícios, para garantir ao geral dos cidadãos as cora- 
modidades, a ab jndancia, a riqueza, a s gurança e 
mais vantagens da vida social. Isto mostra quanto 
dove ser ol gislador refledido na distribuição des 0 
imposto cora equidade na designação das classes, que 
a elle com menos sacriíicio dovera ser sujeitas, 0 fi- 
nalmente na execução practica do pieceito consti- 
tucional, que obriga a todos os Brasileiros ao ser- 
viço das armas,» 

Senhores, qual é a exprssao do trecho que acabo 
do ler, em que se possa enxergar excitaçào, provo- 
cação á anarchia? Não contém o período uma ver- 
dade incontestável? Não é uma parle da sifDdade 
chamada as armas, para assegurar á grande massa 
dos cidadãos a sua vida, fortuna, tranquillidade, direi- 
tos, etc? Não se impõe um ônus prs>do a essa parta 
da socit d rde chamada aossrviço militar, em benefi- 
cio de todos os que estão'esernptos desse serviço? 

Tenho inveja de não ter redigido este período, 0 
parece-me poder afiirmar que lambem o Sr. Mi- 
randa desejava ter escripto as nprcssões que ha 
pouco li. 

O Sr. D. Manuel : — Senhores, estou admirado de 
que o nobre senaoor por Mailo Grosso não tomasse 
a dianteira nesta discussão, porque ouvi por Ioda esta 
cidade dizer-se que ha Ires mezes que S. Ex. se pre- 
para para combater o Sr. ministro da guerra. Muniu- 
se de muitos livro», leu-es, Rz apontamentos, com- 
puL-ou todos os actos do ministério da guerra, exa- 
minou-os acuradamente, e acreditou quetriumpharia 
no combate com o Sr. ministro da guerra. 

O Sr. Miranda: — Então tira o exordio de mim? 
O Sa- D. Manuel : — Tiro, e porque não ? 
O Sr. Miranda : —E' de bom orador. 
O Sr. Silveira da Morri; — Mas ó segundo 

exordio. 
O Sr. D. Manuel: — Eu esperava po:s que o 

nobre senador por MattiGrosso fôsse o primeiro que 
hoje occupasse a tribuna. 

O Sr. Miranda ; — Eu não estava na casa. 
O Sr. D Manuel : — Mas, quando entrou esta 

matéria em dis ussão, notei que toda a opposiçào 
olhava para o nobre senador pela província do Rio 
deJaneiro, e S. Ex. se resolveu a romper a discussão. 

•O Sr. Miranda : — E muito bem. 
O Sr. D. Manuel : — Eu suppuz que depois do 

exordio o nobre senador pelo Rio de Janeiro princi- 
piasse o seu discurso.... 

O Sr. Miranda : — Por exemplo. 
O Sr. D. Manuel • — Suppuz que o nobre sena- 

dor pela província do Rio de Janeiro, visto não ter 
fallado na primeira dLcu são, contentando-se com 
um voto syrabolico, principiasse seu discurso por 
analysar o ait. 1" da proposta cora seus paragra- 
phos, afim de mostrar os motivos por que esto aono 
se dava ao governo a mesma força que se deu no 
anno passado, porque é just-mento este o objecto 
da discussão. Mas, senhores o nobi e senador aban- 
donou inteira mente a preposta do governo, não nos 
disse uma palavra sobre a matéria do ait. Io 0 seus 
paragraphos ; apenas no fim da sua peroração, asse- 
verou que votava pela força pedida. 
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O Sr. D. Manuel : — O honrado membro a 
quem respondo, dominado pelo espirito de opposiçào, 
viu com raáos olhos todo o relatório da ropariii;ão 
tia guerra. Mas quem sabe si, receando que as ver- 
dades que nelle se contêm calassem no animo dos 
ropresentantes da nação, e fizessem nelles as mais 
fortes impressões, emprega os recursos oratorios 
para destruir essa impressão, para indispôr os re- 
presentantes da nação contra o ministro da guerra, 
chegando ao ponto de acoimar deanarchicas expres- 
sões filhas da verdade, por todos reconhecida? 

O nobre senador como que quiz dizer ao senado : 
« E' tal o ministro da gu-rra, que não trepida em 
excitar e provocar a anarchia no exercito, e isto 
depois de longa meditação no seu gabinete. » 

O Sr. Cândido Borges : — A rivalidade. 
O Sr. D. Manuel : — A rivalidade 1 Qual é a pa- 

lavra que póle fazer excitar rivalidades? Rivali- 
dade entre quem? Si taes palavras fossem proferi- 
das de improviso e no calor da discussão, poderiam 
ter desculpa ; mas ellas são filhas de muita medita- 
ção, e por isso não podem achar escusa. Attentou 
bom o honrado membro para as conseqüências da 
accusação que fez a um ministro da corôa? Viu bem 
os corollarios di sua asserção ? Pois o Sr Jeronymo 
Francisco Coelho, tendo'pensado e reíldclido no 
que havia da dizer á assembléa geral legislativa, 
em uma peça tão importante, poderia usar de ex- 
piessões que tendessem a excitar rivalidades entre 
o exercito e a massa geral da nação? Pode isto 
acreditar-se e mesmo suppôr-se de'um varão tão 
illustrado e circumspecto? 

O honrado ministro, na parte do seu relatório era 
que tracta do recrutamento, repetiu o que innu- 
maras vez-s tem silo dito na tr buna e na imprensa 
do nosso paiz e dos pAzes estrangeiros; escreveu o 
quo seach i nos livros quetraclam do objecto. O hon- 
rado ministro quiz mo trar a importância o difdcul- 
dade do uma boa lei sobfe recrutamento; quiz cha- 
mar de novo a attenção das carnaras pára este ob- 
jooto ; quiz ainda umi vez pedir-lhes que cuidassem 
de dotar o paiz com uma das medidas quo elle mais 
constantemente reclama. Muito infeliz foi o nobre 
senador nesta sua accusação; mas S. Et. o que que- 
ria lambem era aproveitar o ensejo para mostrar 
que lê os discursos do g-m^ral Foy, repetindo as pa- 
lavras que o senado ouviu. As expressões são ex- 
collentes, mas eram bem rabilas em outra occasiâo. 

Sr. presidente, quem lêr desprevenido o artigo do 
relatório relativo ao recrutamentOi ha de reconhecer 
o interesse que o Sr. ministro da guerra toma pelo 
exercito, e o desejo quo o anima de põr termo aos 
vexames csusados pelo reciutamento. S. Ex. tem 
feito estudos profundos sobre a matéria; apresentou, 
como disse, ura projecto em 18i5; no relatório 
consignou muitas idéas aproveiliveis, e de certo 
muito coadjuvou a assembléa geral na confecção de 
uma lei ha tanto tempo reclamad', e por difl.rentes 
vezes recommendada nos discurses da corôi. 

Custa, senhores, ouvir a sangue frio uma accusa- 
ção tão injusta a um general, que ainda jaz no leito 
da dor, distincto pelos seus talemos, saber e opti- 
mos serviços, prestados ao estado nos importmtes 
cargos que tem occupado; custa escutar em silencio 
diatribes tão insultautcs dirigidas a um varão que, 
mosmo oppdmido por gravos padecimentos, so conser- 
va á testa de um ministério, trabalhando dia e aoite 

em serviço do paiz, e deixando de nttender á sua 
saúde e á conservação do sua existência. 

O ministério da guerra tem sido esteril, nada tem 
feito, nada tem proposto em beneficio do paiz? E' 
outra grave e injusia accusação feita ao Sr. minis- 
tro da guerra! Quem ouvirá ámilhante accusação, 
sem mostrara mais viva indignação? Duvido que 
haja homem que mais se applique e trabalhe do que 
ojSr. ministro da guerra. Fara prova de minha as- 
serção, peço unicamente ao senado que se recordo 
do que fez o Sr. ministro da guerra, quando presi- 
dente da província do Pará. 

Leia-se o relatório que elle apresentou á assem- 
bléa provincial, documento quo por si só basta para 
attestar a grande capacidade de qutm o escreveu; 
o grande trabalho a que so deu, para podor infor- 
mar minuciosamente á assembléa provincial de to- 
dos os ramos do serviço publico. Leiam-se os mui- 
tos e importantes regulamentos que expediu durante 
o curto prazo de sua administração, e om razão se 
perguntará como so pôde fazer tanto em tão pouco 
tempo ? Que diga a província do Uio Grande do 
Sul o quo alli fez o Sr. ministro da guerra, apezar 
do pouco tempo de administração, o parta d 11o pas 
sado no leito, em conseqüência de enfermidades que 
o assaliatatn. Tenhoouvidoa pessoas bem informa- 
das que o serviço da secretaria da guerra é ex- 
traordinário, graças ao g°nio actiyo do seu chefe. 
Que trabalho não teve elle para preparar o paiz 
para qualquer emergencia que pedesse sobrevir, no 
caso de falharem as negociações diplomáticas cora 
a republica do Paraguay ? Os jornars trazem cons- 
tanlemeuíe medidas do ministério da guerra ; dif- 
ferentes regulamenlos tô.n sido expedidos, muit; s 
reformas so têm feito, e entretanto alcunha-se o 
ministro de esteril, o quando elle não está presente 1 

O Sr. Silveira da Motta : —Tem quem respon- 
da por elle. 

O Sr. D. Manüel ; — Certamente que o nobre mi- 
nistro da marinha tomará a defesa do sou collega,-0 
a fará muito melhor do que eu. Nem o Sr. Jerony- 

TnoFranciscoCoelhoprecba doauxilio deminhasfra- 
cas palavras, para que seja conhecido no paiz como 
ura dos generaes que mais honra fazem á sua classe. 

Portsnto, Sr. presidente, o primeiro capitulo d. s 
accus. çôes feitas pelo nobre senador pelo Rio da 
Janeiro so Sr. ministro da guerra está completa- 
mente des ruidõ. 

O Sr. Cândido Borges : — Vamos á outra— 
O Sr. D. Manuel : — Creio mesmo que o nobre- 

sonador tem consciência de que andou mal. Eis o 
resultado dessa opposição violenta, rancorosa... 

O Sr. Cândido B.rges e outros Srs. senado- 
res : — Rancorosa ? 

O Sr. D. Manuel: — Rancorosa, o até furiosa (ri- 
sadas) ; apezar de que possa ser illustrada, como «ca- 
ba de observar o nobre senador pela província das 
Alagôas. Qu.mdo taes motivos actuam no animo da. 
opposição, ella rompe em expressões taes quaes pro- 
feriu o honrado membro pelo Rio de Janeiro. 

O Sr. Cândido Borges : — Por exemplo... 
O Sr. D. Manuel :— Anarchia.... 
O Sr. Cândido Borges : —Somente isso ? ' 
O Sr. D. Manuel : — Acha pouco ? Vamo5 Sr 

presilente, á outra prova do esterilidade. Em t.dos 
os relatoriõs q costumo consagrar-se unia rubrica^ 
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rela tira ao concelho supremo militar; todos 03 n.i- 
ni-trcs da guer. a, segundo minha lembrança, têm 
feito aquello tribunal a justiça que lhe ó devida; 
tolos têm reconhecido os serviços prestados p»los 
juizes militares e togados; todos têm confo-sado a 
p-omptidão com que esse tribunal cumpre seus de- 
veres, já consultando sobre os negocios em que o 
governo o mania ouvir, já decidindo com a possível 
brevidade os processos que a elle sobem, em decisões 
quasis mpre fundadas em justiça, fjustamenteoque 
f-'z o Sr. ministro da guern no seu relatório á pa- 
gi-a 5. Elogia o tribunal, falia da reforma do que 
elle carece; mas diz que essa reforma será melhor e 
mais opportunamente attsndida, quando se traclar 
da org; ntzsção de um novo codigo penal. 

Já se vê qoo o Sr. ministro da guerra não fez cen- 
sura ao concelho supremo militar; pelo contrario, o 
elogiou. Reconheceu a necessidade de ser refor- 
mado, mas entende que essa reforma deveria fazer-se 
em occasião opportuna. 

Onda encontrou o honrado membro prova de es- 
terilidade ? E' precito confessar que, si o concelho 
suprema militar usa da arbítrio nas suas decisões, é 
e-le íund.ido em lei. • 

O Sr. Silveira da Moita: —Esti altribuição deve 
ser revogada. 

O Sr. D. Manuel ; — Concordo. Tem-se dito isso 
muitas ve/.es, o que é uma verdadeira censura a nós 
legisladores, que ainda não acordamos para vôr que 
ts^a itiítitirção assim é anômala, para reconhecer 
que com eífeito o concelho supremo militar exerce 
attribuiçôes do poder moderador. 

Felizmente, do arbítrio dado áquelle tribunal não 
se têm seguido os males que exergam alguns nobres 
senadores. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Nem se se- 
guirão. 

O Sr. D. Manuel ; — Mas affirmo que concorre- 
rei para que se faça a reforma ncc-ssaria e indicada 
por todos, ou quasi todos os ministros da guerra. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Hão de fazer 
bdlas cçu58s. 

O Sr. D. Manuel ; — Reconheço que elle não 
poda continuar com a attribuição de augmentar e 
diminuir rs penas a seu arbítrio. 

O Sr. Visconok de Albuquerque : — Ha de ser 
alguma tíes oberta, estou á espera delia. 

O Sr. D. Manuel : — Não ha portanto no relató- 
rio do nobre ministro nenhuma censura ao tribunal, 
a censura foi faita á lei que existo. 

O Sr. Cândido Borges : —Eu não disse que o Sr. 
mitisiro tinha Fito censura ao tribunal, disse que 
não tinha apresentado nad . 

O Sb. D. Manuel: — Porque não usam as camaras 
da sua iniciativa? Pois o 1 obre senador está inhi- 
bido de apresentar um prcjacto de reforma do con- 
celho supremo militar ? 0. nobre senador, que parece 
estar se dando muito ao estudo das cousas mililares, 
como f z o Sr. Miranda? 

Mas, si ainda o nobre senador se não julga habi- 
litado para esse trabalho, recorra ao njbre senador 
pela, província de Millo-Grosso. 

O Sr. Miranda:— O meu nome ha de tornal-o 
, maníaco. (RUadat.) 

O Sr. t). Manuel : — E' possível; mas quem sabe 

si oulros se tornarão maníacos, e al« doudos, por 
causas bem diíTerontes I 

O Sr. Miranda; — Mas não por minha causa; 
comigo é que V. Ex. ombirra, e portanto.... 

O Sr. D. Manuel : — Pois o nobro senador não se 
tem dado desde alguns annos ao estudo das cousas 
miátares, e não está habilitado para auxiliar o hon- 
rado membro pelo Rio de Janeiro em qualquer tra- 
balho que quizesso ofTerecer relativamente á refor- 
ma do concelho supremo militar ? 

Foi por isso quo aconselhei a esse honrado mem- 
bro que se soccorress j ás luzes de seu ccllega da op • 
posição. 

O Sr. Miranda : — E quo figura faz V. Ex ? 
O Sr. D. Manuel : — Eu, não sei. 
O Sr. Miranda: — Porque não faz outro tanto? 
O Sr. D. Manuel : — Não mo deu ainda para ahi 

a mania (mo). Tenho meus autos durante 03 inter- 
vallos das camaras, e algum tempo que mo resta não 
chega para o^studo das leis militares. 

O Sr. Miranda : —Devia applical-o a isso. 
O Sr. D. Manuel: —Não me acontece comõ 20 

nobre senador, a quem o tempo chega para tudo : 
depois do e tudo das leis militares, parece que o no- 
bre senador so tem dedicado ao das qnes ões diplo- 
máticas ; talvez quo também a mania lhe dê pata a 
leitura dos economistas, afim de preparar-se para 
tomar parlo nas discus.ões financeiras. 

O Sr. Presidente : — Mas a discussão não póie 
continuar assim cm dialogo. 

O Sr. I). Manuel : — O Sr. Miranda é que ó cau- 
sa disto, Sr. presidente. 

O Sr. Cândido Borges : — E entretanto não res- 
ponde ásaccusações. 

O Sr. D. Manuel; — Já respondi a duas, o creio 
que satisfactoriaraento, tanto que o nobre senador já 
confessou que o Sr. ministro da guerra não dirigiu 
nenhuma censura so concelho suprerau militar. 

O Sr. Cândido Coroes: — Quem fallou em c-n- 
sura? 

O Sr. D. Manuel: — Porque então f 1'ou V. Ex. 
nesse tribunal, si não foi para fizsr um capitulo do 
accusação ao Sr. ministro da guerra? 

O Sr. Cândido Borges : — Accusação de estori- 
lidado. 

O Sr. D. Manuel : — E cora uma deshuraaniiade 
sem par; não parece medico. 

0 Sr. Cândido Borges ; — Quem sabe si o sou? 
O Sr. D. Manuel: —Não procede como tal,por- 

que.... 
O Sr. Silveira da Motta : — Isso é ainda exordio? 
O Sr. D. Manuel; — .... sabendo quo o Sr. mi- 

nistro da guerra está tão incomnnodado, em vez do 
ir vizital-o e applicar-lho os soccorros da sciencia 0 
da arte, vera rara aqui censurai o acrement», aftir- 
mando que elle promove a anarchia no exercito, ex- 
cita rivalidades entre esto e a massa da nação, o que 
por isso devera cotar os que llio prestara o seu apoio. 

Mas oste eloqüente pensamento ha de ter Fgo 
resposta. 

O Sr. Cindido Borges: — O Sr. ministro da 
guerra oslá allt. 
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O Sr. I). Manuel: — Ha dois ministros da guerra 
actualmenle. 

O Sr. Cândido Borges;— O outro não está em 
exercício. 

O Sr. Presidente [ao orador): — E' melhor que 
o honrado membro continuo o seu discurso; não 
esteja cada momento a responder a aparCs. 

O Sr. D. Manuel : — Si eu não responder, Sr. 
presidente, dirão elles « o homem tem medo ou 
não é capsz de responder. » Ora, eu não quero 
passar nem por medroso, nem por incapaz de res- 
ponder a apartes de tão fácil resposta. 

Senhores, ó possiyel que o Sr. ministro da guerra 
venha assistir á discussão do orçamento da sua re- 
partição,■ e então é que teria cabimento tolas as 
censuras feitas.pelo nobre senador. Mas o nobre se- 
nador foi sofrego, porque o que qu"ria era despejar 
o fel que está accumulado; o n bre srnador tinha 
necessidade de lançar essa bilis accumulada du- 
rante tantos dias, para não sofírer aiguma moléstia 
grave, do que tremo. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' o modo mais par- 
lamentar e decente de responder aos advei sarios: fel! 

O Sr. Miranda:—BilisI 
O Sn. Cindido Borges: — Furor! 
O Sr. D. Manuel : —Quando discutirem em regra, 

se lhes ha de responderem regra quando vierem 
com esses apaibs, hei do rodarguir-lhes com a va- 
lentia da verdade. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' o zelo... 
O Sr. ü. Manuel; — Sim, sou dedicado, tomo a 

defesa dos meus amigos; e nunca vi em parlamento 
nenhum cs nnrgos do governo conservarem-so em 
silencio quando a esto :e fazem accusações. 

O Sr. Silveira da Motta : — Mas sem fel, sem 
bilis. 

O Sr. I). Manuel ; — Parece que o nobre senador 
se não recorda do que tem lido. 

Sr. presidente, a terceira accusação é relativa 
no decantado logar de ajudante general, uma das 
grandes calamidades que pesam sobre o paiz, e 
para a qual não concorri, phrque me oppnz á 
auetorisação pedida pelo governo para a c.eação 
de tal instituição. 

Mas, pergunto eu, Sr. presidente, o mbre mi- 
nistro da guerra iem procurado destruir essa ins- 
tituição? Senhores, confesso a verdade; si eu ti- 
vesse a certeza do que á tesla desta repartição 
estaria sempre um general da oídr-m daqu lie que 
hoja a dirige, não-me importaria qua elia conti- 
nuasse; po-que, si pertenço ao numero dos que a 
não apprevam, reconheço que a nomeação foi opti- 
rna, porque recahiu em um dos nossos mais dis- 
linclos generaes (apoiados), em u n dos nossos mais 
bollos caracteres. (Apoiados.) Esta justiça lambem 
lhe faz o Sr. minislro da guerra. 

O Sn. Miranda: — E toda a opposição. 
O Sr. D. Manuel:—Vou ler as palavras de 

S. Ex.... 
O Sr. Cândido Borges: —Ha verdades quonin- 

guém pode negar. 
O Sr. Miranda ; — Adiante, Sr. D. Manuel, esta- 

mos de accôrdo. 

O Sn. D. Manuel : — Sempre é bom ler, mesmo 
para desfazer certa inlriguinha que se tem querido 
armar. 

O Sn. Silveira da Moita : — Ondo ? 
O Sn. Presidente : — A palavra não é parla- 

mentar. 
O Sr. D. Manuel Eu não disse que a intri- 

guinha era aqui, e por isso não se podo dizer quo a 
palavra não ó parlamentar. 

O Sr. Silveira da Motta : — Quem quer ar- 
mar?... 

O Sr. Presidene : — AUençãe I 
O Sr. D. Manuel:—A pagina 11 do seu re- 

latório diz o Sr. ministro da guerra o seguinie; 
(lê) « Cumpre aqui iuformar-vcs que, não obs- 
tante quaesquer embaraços, que uma ou outra 
disposição do regulamento tem oílerecido no modo 
practico de funccionar desta repartição, taes em- 
baraços não tôm entorpecido a su i marcha regu- 
lar, e isso se deve em grande parte ao zelo reconhe- 
cido, o á constante lealdade o dedicação do digno 
chefe, que se acha á lesta da repartição exercendo o 
eivado cargo de ajudante general do exercito. » 

O Sr. Cândido Borges:—Nisso elle tem razão, 
eu o apoio. 

O Sr. D. Manuel: — Quaes são os actos do Sr. 
ministro da guerra, dos quaos se possa deduzir que 
elle tem querido deitar abaixo essa inslituição? 

O Sr. Miranda; — Ora! 
O Sr. ü. Manuel : — Não se responda com 

oras. O nobre ministro da guerra Gllou com toda a 
franqueza á assembléa geral, na parto do seu rela- 
tório, em que tracla da repartição do ajudante ge- 
neral do exercito. 

O Sr. Silveira da Motta : — Cerceou as altri- 
buições do ajudante general. 

O Sr. D. Manuel : —Ellonão tem feita mais do 
que modificar, desenvolver ou explicar diversas dis- 
posições do regulamento daquella repartição, o qual, 
sendo muito extenso, não era possível que não sa- 
hisse com imperfeições, quo pouco a ponco se irão 
emendando. 

Mas qual foi a prova adduzida pelo honrado mem- 
bro pelo Bio de Janeiro, do que o Sr. minislro da 
guerra pretende destruir a repartição de quo se tra- 
cta e cercear attribuiçôes do ajudante general ? Pa- 
rece-me que a única foi a nomeação de dois snxllia- 
res tirados da classe dos otficiaes gt nerafs, para com 
o ajudante general organisarem a escMa das prorao- 
çõ s dos ofíiciaes doexeicito. Entendo que a pro- 
videncia foi legal e necessária. Antes da creaeao do 
ajudante general, havia uma commissão permanente 
encarregada de organizar a escala das promoções d' S 
offici es do exercito, ccmmissão composta sempre 
de offioices generaes. 

O Sr. Cândido Borges : — O Sr. Ferraz disse quo 
era uma sinecura. 

O Er. D. Manuel : — Respeito muito a alta ca- 
pacidade e a insiruccão atundante e variada do 
Sr. senador Ferraz; mas nestas matérias profiro em 
reg^a a opinião dos profissionae». 

A quem se entregou, portaulo, senhores, a orga- 
niz ção dr escala das promoçõts? A Ires generaes, 
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a tres homens que nffereciam as maiores garantias 
tle acerto e imparcialidade. 

O Sn. Silveira da Motta: —V. Ex. com o seu 
improviso está perdendr a causa. 

O Sr. D.Manuel;—Y. Ex. não pádo ser juiz 
disso. 

O Sr. Miranda : — V. Ex. pôde ? 
0. Sr. D. Manuel : — Também não posso ; só 

V. Ex. é que púde, porque ó mestre. 
O Sr. Miranda ; — Então digo que a accusação 

foi muito bem formulada. Para que me dá esse 
poder ? 

O Sr. D. Manuel : — Estou por ora fazendo con- 
siderações geraes, e os senhores me estão interrom- 
pendo com apartes. 

O Sr. Miranda;—Estou ouvindo a sua digressão. 
O Sr. D. Manuel : — Mostrar eu as vantagens que 

resultaram de uma commissão do tres membros que 
pertenciam ás primeiras patentes do exercito é uma 
digressão ? O senhor não disse nada o anm passado 
quando aqui esteve o Sr. ministro da guerra, 

O Sr. Miranda : — O aclo foi pra ■ticado depois da 
discussão das forças de terra ; eu não podia adevi- 
nhar. 

O Sr. D. Manuel : — Mas não o podia fazer no 
orçamento da guerra ? 

Antes do docreio de 29 de julho de 1830, como 
so fazia a escaladas promoções t O ajudinte-general 
ouvia os empregados da sua repartição, tenentes- 
coroneis, majores, capitães, etc.; estes* preparavam 
todos os trabalhos, eos levavam ao conhecimento do 
chefe da repartição, o qua', tendo muito a que at- 
tender, não poderia consultar tantos e lâo variados 
documentos, que servem de base, tanto para a 
promoção por antigüidade, como para a promoção 
por merecimento. Os inconvenientes disto mo pa- 
recem obvios, e tenho nesta minha opinião o apoio 
muito illustrado do Sr. ministro da guerra. ' 

A promoção de officiaes generaes dependente do 
informações de offlciars inferiores em patente, de 
ofllciaes muitas vezes interessados! Parece-me muito 
inconveniente e susceptível da grandes abusos. O 
trabalho re ativo ás promoções por antigüidade é 
mais fácil; mas o que d z respeito ás promoções por 
merecimento ó difQcil, comp içado, e exige acurado 
exame e escrupulcsa impircEliJade. Ora, os dois 
auxiliarei dados aoajulaDta general não concorrerão 
muito para que este possa levar á presença do go- 
verno uma lista de promoções em que seja observada 
fielmente a lei, consultando-se o principio da anti- 
güidade e o principio do mérito ? Creio que sim. 

Eis pois demonstrada a necessidado da medida to- 
mada pelo citado decreta de 29 do julho do 1850. 
Quanto á legalidade, também me parece de fácil de- 
monstração. A auetorisação dada pela lei de 30 de 
julho de'l856 é ampla. 0 governo estava auctoásado 
para fazer o que entendesse, eraquanto durasse a au- 
etorisação, i.to é, até 30 de junho desta imno. Mas, 
porventura foi restabelecida a antiga commissão dp 
promoções.? Não, por certo. A antiga commissão 
era permanente. Agora não existe commissão; ha 
souiente dois auxiliares, que, apenas terminados os 
trabalhos relativos ás promoções, separam-se, e 
deixam de porceb.r as gratificações que lhes furam 
marcadas. 

O Sr. Cândido Borges : — Contra a lei. 
O Sr. ü. Manuel : —• Contra a lei, não; do con- 

formidade com a letra e espirito delia, que não po- 
dia querer que um objecto do tanta raont.i^ ficasse 
entregue a officiaes de patentes inferiores á de ge- 
neral. E porventura o ajudante g0neral não tem 
as suas attribuiçô-s? Não tem olle parte na confec- 
ção das listas das promoções ? O mal é porque so 
lhe deu dois adjuntos para o ajudarem a bem cum- 
prir uma obrigação espinhosa e melindrosa. 

O Sr. Cândido Borges : — Procedeu contra a lei. 
O Sr. D. Manuel : —Já disse que não. E' de mis- 

ter consultar bem o Gm e espirito da lei, e não ser 
tão servil á sua letra. 

Poitanto, senhores, entendo que o Sr. ministro da 
guerra procedeu era regra, e que a censura do hon- 
rado membro pelo Rio do Janeiro não tem o menor 
fundamento. 

Si a assembléa geral julgar que o governo não 
entondeir bem a lei, expliquo-a, interprete-a. 

Mas, senhores, trazer-se para a discussão, e como 
uma accusação grave, ura facto que honra a intel- 
ligencía do nobre ministro da guerra, e que é mais 
uma prova do seu interesso pelo exercito... 

O Sa. Cândido Borges: — Isso é epigramraa. 
O Sr. D. Manuel:—Pois o senado acreditará 

que eu seja capaz de fazer epigrammas a um minis- 
tério, a quem presto o meu fraco apoio ? 

O Sr. Cândido Borges : —Faz sem querer. 
0 Sr. D. Manuel:—Isso ébom para outros que 

outPora, nestes corredo:es, diziam horrores do mi- 
nistério; que me faziam grandes elogios, porque eu o 
combalia; mas, quando se tractava da votação, não 
negavam um voto ao ministério poderoso, que elles 
detestavam,"poicm temiam. 

O Sr. Cândido Borges : — Para mim não servo. 
O Sr. D. Manuel : — Fiz opposiçãe a alguns mi- 

nistérios passados; ao de Imje presio o meu apoio, 
tanto aqui como nos corredores ; e, quando ouço as 
censuras as mais acres, as mais injustas accusa- 
ções a homens com quem estou ligado, de quem 
sou amigo, lembro-mo quo muitos dós censores o 
accusadores já elevaram esses homens ásnavens, 
já os encheram de elogios, já reconheceram o seu 
mérito. 

O Sr. Cândido Borges dá um aparte. 
Acabo de dar resposta a esse aparto. 
Estas accusações perdem muito do seu valor, por- 

que já foram feitas ha outra caraira; já foram ca- 
balmente destruídas. Agora o quo temos ó a repeti- 
ção, e má repetição do que se disse m camara dos 
Srs. deputados. Èu poderia contentar-me em dizer 
ao honrado senador pelo Rio de Janeiro, que lesso 
r.o Jornal do Commercio o que respondeu o Sr. mi- 
nistro da guerra. A prova de que o senado já está en- 
fastiado destas accusaçôes, ó que o honrado mem- 
bro viu-so quasi abandonado dos seus próprios cor- 
religionários; pou-os foram os senadores que lha 
prestaram attenção, principalmente depois quo cun- 
cluiu o seu exordio do mais de meia hora. 

O Sr. Miranda ; — E agora? 
O Sr. D. Manuel: — O nobro sara ler sabe quo á 

esta hera ninguém prende a attenção do senado. 
O Sr. Miranda ; — Quando fallava o nobro sena- 
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dor pela prorlncia do Rio de Janeiro os bancos esta- 
ram cheios. 

O Sn. D. Manoel: —No começo do discurso. 
O Sn. Silveiua da Motia:—O nobre senador tam- 

bém está repelindo o que se disse na outra camara. 
O Sn. MinANDA: — E' verdade. 
O Sn, SiLVEina da Motta:—Mas V. Ex. repete 

sempre melhor, 
O Sn. Presidente : — Attenção ! 
O Sn. D. Manoel : — Sou o primeiro a confessar 

quo não disse cousa» novas: mas que remedio tenho 
eu sina > repelir o que já se disse, si as accusaçôes 
se repetem? 

Porque não dismtem a proposta, porque não di- 
zem cousas novas? 

O Sn. Cândido Douges : — Eu disse. 
O Sn. D. Manoel : — Não disse nada de novo. 

Eu queria vêr a discussão collocada no terreno pró- 
prio, mas não ha de ser no terreno das censuras, 
das declamações, desses preâmbulos de fogo, desses 
cxordíos incendiarios e dessas peroraçôes que me 
parecem próprias dos padres da roça a um auditó- 
rio composto de ignorantes, e que estando distra- 
hidos ou dormindo, como quo dispertam ao som de 
certos palavrões bombásticas. 

O Sn. Silveira d.a Moita : — Tuio isto ainda é 
exordio. 

O Sn. Cândido Bmces: — Declamação; sobre a 
questão, nada. 

O Sn. D. Manuel : — Abandone, Sr. senador, esse 
modo de orar, que não é proprio desta casa. 

O Sn. Cândido Borges : — Eu não disse nada e 
V. Ex. incommodou-se tanto I 

O Sn. D. Manuel : — Eu fico incommodado quando 
obiervo tanta intolerância, tão acres, violentas e in 
jii=tas accusaçôes, tanta prrciílidade, tanta falta de 
humanidade. Não ha remedio sinão repellir a ata- 
ques. Os senhores andam tão altaneiros... 

O Sn. Miranda : — Alfaneiios? 1 
O Sn. ü. Manuel : — .... os senhores andam tão 

pfovocadoies.... Não dê apartes. Sr. Miranda, po.- 
qua eu tenho vontade de um dia pedir licença ao 
Sr. presidente para expôr nesta casa os verdaleiros 
motivos por quo os senhores estão em opposição. 

O Sn. Silvei a a da Moita : —Isso ha de ser cu- 
rio:o. 

O Sn. Cândido Borges : — E eu hei de expôr os 
motivos por quo V. Ex. fazia opposição em outro 
tempo. 

O Sn. D. Manuel .-—Exponha : eu não tenho medo, 
estou preparado para tudo, exceplopara o raartyrio 
no que d screpo de certo geral dos Jesuítas, que sendo 
visitado por um Inglez, qüe fazia grandes elogios á 
sua ordem, respondeu-lhe: lemos homens prepa- 
rados para tudo, mesmo para o martyrio. 

O Sn. Cândido Borges : — V Ex. então ó o geral 
da oritm? 

O Sn. D. Manuel : — Serei, mas fiquem certos do 
que mo não assustam, porque os conheço mu.to 

Parece-me quo estão destruídas as príncipaes ac- 
cusações foilas á repartição da guerra, no discurso 
pruferido pelo honrado membro pelo Rio de Janeiro 

O Sn. Cândido Bjroks ; — Vamos agora aos con- 
tractos. 

O Sn. D. Manuel :—Quanto a isso o Sr. ministro 
da guerra ha de responder em occasilo opportuna. 

O Sn. Cândido Borges : — Aquelle contracto para 
o forne.imenio de meiicament js. 

O Sr. D. Manuel : — A esses factos só póle res- 
ponder o ministro da repartição; não tenho del- 
'es conhecimento, o por isso não estou agora ha- 
bilitado para aprecial-os e julgal-os. Não tenho a 
menor duvida de quo o Sr. ministro da guerra ha 
de dar a mais satisfactoria resposta. 

Tenho-me limitado ás generalidades. 
O Sr. Silveira da Motta : — Isso é que ó ver- 

dade 1 
O Sr. D. Manuel ; — Acerca dos factos o ocor- 

ridos no arsenal de guerra, o dos quaes se tractou 
amplamente na outra camara, o Sr. ministro da 
guerra portou-se com a franqueza e lealdade pró- 
prias do seu caracter, expondo tudo minuciosamente, 
endo documentos importantes e provando que houve, 

sim, uma compra infeliz; mas que a commissão res- 
pectiva não havia praclicado actos que a desdourassem 
e maculassem a reconhecida probidade de seus mem- 
bros. Quem se atreverá a dizer que da parte do di- 
rector do arsenal houve malversação ? 

O Sr. Cândido Borges ; — E eu disse isso? 
O Sr. D. Manuel : — Não sei então para que se 

fiz tanta hulha com essa compra, que causou algum 
prejuízo, mas pequeno, aos cofres públicos, como 
demonstrou claramente o Sr. ministro da guerra; 
dandoaos pannos comprados outras applicações. Ora, 
quando não apparecem nem indicies de malversação, 
quando o caracter das pessoas que compõem a com- 
missão de compras é bem conhecido, como pôde at- 
testar o Sr. marquez de C xias, quando o prejuízo da 
fazenda publica ó insignificante, a accusação to na- se 
muito fraca, e não se devia mais repetil-a no senado. 

O Sn. Silveira da Motta : — O que não se expli- 
cou ainda foi a demissão do vice-director do arsenal. 

O Sr. D. Manuel: — Pois não explicou-se perfei- 
tamente? o governo ex rceu um direito. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Direito do governo ? 
O Sn. D. Manuel : — Pergunte ao Sr. marquez do 

Caxias si o governo pôde nomear para director ou 
vice-director do arsenal de guerra quem lhe parecer. 

O Sn. Cândido Borges:—D pois dos factos que 
se deram, a demissão valia alguma cousa. 

O Snr D. Manuel; — Os empregados foram jul- 
gados tão capazes que a todos se deu empregos não 
inferiores aos que occupavara. Mas, Sr. presidente, 
não é lossivel que um indivíduo seja mais azado para 
este do que p.ra aquelle emprego? Ao governo cum- 
pie apreciar o mérito do indivíduo, e colloc l o na 
posição em que melhor possa servirão paiz. Sou o 
primeiro a tributar toda a consideração ao digna 
tenente-coronel a quem se refere o nobre senador. 

O Sn. Miranda e outros: — Não pôde deixar da 
tributar. 

O Sr. D. Manijel : ■ Mas e também necessário 
que os empregados vivam em boa harmonia uns 
com os outros; é necessaiio que a par da honradez 
haja timbam todo o respeito e subordinação a seus 
superiores. * 
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O Sr. Canhido Borses: — Esse militar nunca foi 
imubordiuado. 

O Sr. D. Manuel : — As primeiras qualidades são 
a probidade e a iutelligencia, não nego; mas é ne- 
ecssaiio que outras se reauam a essas. 

O Sr Silveira da Moita;—Fui muito mal dada 
essa demissão. 

O Sr. D. Manuel ; — A opposi- ão andi catsn'o 
alguma cousiuha, de que tire par ido, e aproveitou 
a denii:sào dada ao digno offlcial a quem ma refiro, 
para fazer delia mais um capitulo de accusaçao ao 
Sr, rfari slro da guerra, o qual temera tão bom 
conceito o mesmo ofílcial, que immediatamente o 
empregou, mostranio assim ra^is uma vez a sua 
lealdade e boa fé. 

O Sr. Cândido Borges Infelicidade. 
O Sr. D. Manuel: — A grande infelicidade con- 

sistiu em soffrer o tliescuro um prejuízo talvez de, 5 a 
6 contos de réis. 

O Sr. Silveira da Moita : — O que, senh r ? 
O Sr. ü. Manuel Foi o que dis*e o Sr. mi- 

nist o tia guerra, e eu estou mais disposto a aciedi 
tar neFe do que no nobre senador. 

O Sr. Canbido Borges; — Panncs de capote com.- 
prados pelo preço de paunos de farda. 

O Sr. D. Manuel : — Como é possível que n 
Sr. minijtro quizes.-e enganar o corpo legislativo ? 

O Sr. Cândido Borges ; — Não accusei nem ac- 
cuso as intenções do Sr. ministro da guerra. 

O Sr. D. Manuel ; — Estou respondendo agora 
ao meu patrício. 

O Sr. Silveira da Motta ;-Lembra-se da razão 
que o Sr. ministro deu da demissão desse ofílcial ? 

O Sr. D. Manuel:—Lembro-me: e ha alguma 
cousa que o desdoLe ? 

Portanto o m bre ministro da marinha já sabe per- 
feitamente o que ha ds responder a es o capitulo de 
accusaçào, sobre o qual houve larga discussão na 
outra camara. Quanto ao mais, que disse o honrado 
membro por Minas, é do tão pouca importancique 
não valia a pena de occupar por tanto tempo a atten- 
ção do senado; sendo pa^a admirar que nem uma 
palavra proferisse sobre o ai ligo da proposta. 

O Sr. Cândido Borges : — Eu disse que votava 
pela proposta. 

O Sn. D. Manuel; — Era melhor que íuudamen- 
t sse o seu voto. 

O Sr. Cândido Borges : — Fundamentei. 
O Sr. D. Manuel : — Não fundamentou ; porque 

não esperou que entrasse em discussão o artigo re- 
lativo ao recrutamento, para então vir com a tal 
accusaçào de anarchia? 

O Sr. Cândido Borges : — Não accusei. 
O Sr. D. Manuel.--Está-me parecendo que o 

seu posto de tenente-coronel reformado deu-lhe gosto 
pelos negocios da guerra; e então lá se vai a medicina. 

O Sr. Cândido Borges : — Quem me deu esse 
gosto foi esta cadeira no senado. 

_ O Sr. D. Manuel : — Isso sei eu ; por isso está 
tao aucho, tão ufano : não era assim quando depu- 
tado ; entào era pacato, e aqui é constantemente ura 
homem do fogo. 

O Sr. Cândido Borges; —Aprendi com V. F.x. 
O Sr. D. Manuel : — Lá so foi esse tempo; agora 

deixo isso para a mocidade. 
O Sr. Cândido Borges ; — Então não pode ser da 

opporírão po;que é velho? 
O Sr. D. Manuel : — Quero dizer que já não sou 

mais homem de fogo. 
O Sr. Presidente : — A discussão não póie ter 

logar por meio de perguntas e respostas. 
O Sr. Miranda ;— Principalmente ás tres horas 

da tarde. Vamos á peroração, Sr. D. Manuel; é mui- 
to tsrde. 

O Sr. D. Manuel : — Tem razão, vou terminar. 
Sr. presidente, o nobre senador pelo Rio de .la- 

neiro está no habito de declarar nesta casa constan- 
temente que, si o ministério continuar, o paiz ca- 
hirá em ura sbysrao. 

Cora eífeito, é grau ie coragem dos Srs. ministros 
comervarem-se no poder, depuis de uma tão soleimie 
declaração. E sabe V. Ex., Sr. presidente, a ma- 
neira de afastar o paiz do abysmo? E' entregar as 
pastas aos u bres senadores os Srs, Çandi lo B irgcs, 
M randa e Silveira da Motta. Mas, meu Dous, o ijuo 
acabo eu de dizer ? 

O Sn. Miranda : —V. Ex. tornar-se-hia opposi- 
cionisla ou votai ia comuosco ? 

O Sr. D. Manuel : — Não direi que coraiia do 
vergonha si os apoiasse. 

No pensar da opposiçno, o ministério é um a agre- 
gado de homens para os quaes não ha moralidade., 

O Sr. Cândido Borges ; — Quem disse isso ? 

O Sr. D. Manuel .-—São homens de tal ordem, Sr. 
presidmte, que aquelles que os apoiarem devem co- 
rar do vergonha. Senhores, não ha um insulto 
maior! 

O Sr. Cândido Borges : —Não houve insulto ne- 
nhum. 

O Sr. D. Manuel:—E isso, Sr. presidente, foi 
di o na presença de um miuistro, que é o typo da pro- 
bidade e da moralidade. 

O Sr. Cândido Borges: — Entendo que devo fazer 
opposição; e, si não a fizesse, devia corar, porque 
filiaria ao meu dever. Entenda as palavras como as 
proferi, não invente. 

O Sr. D. Manuel:—O nobre senador, que só ó 
forte em preâmbulos eexordios, sempre que falia, 
parece que a ira, a raiva e o raucor lhe sabem pela 
bocca e pelos olhos. 

O Sr. Miranda ; — Isso é declamação., 

O Sr. D. Manuel ;—E a verdade. Onobre senador 
até se apresenta com ceito ar de tíiiector, inculca 
não sei que ; parece ter uma posição especiil nesta 
casa; não se contenta já cuin prestar serviços para 
ganhar as insígnias decavalleiro, parece querer tomar 
o baslãodo cotnmando, o que já começa a fazer ciúme 
aos seus correligionários, principalmente aos Srs. Mi- 
randa e Silveira da Motta. 

O Sr. Silveira da Motta : — Estou á espera da 
minha analyse. 

O Sr. D. Manuel ; — Ha de ser tremenda ! (ri- 
sadas. ) 

O nobre senador que, de extremamente moderado 
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passou a ser hoiiem do fog i, e não sei por que mo- 
tivo Iodos os diis fulmina quinta pode o miuistorio, 
que elle diz estar morto 0 Dzaro antes do resusci- 
trr.... 

O Sn. C.v.sd!do Borges : — Isso ó seu. 
O Sn. D. Manu-l; — .... o nobre senador que 

' proclama que o paiz não achará salvação siuão na 
ascensão desses homens notrvtis.... 

O Sn. Canojoo Borges : — Que são notáveis não 
pôde contestar. 

O Sn. D. Manuel ; — .... devia lembrar-se da 
amizade intima que o ligou, sinão a todos, ao menos 
a alguns dos acluaes ministros. 

O Sn. Cândido Borges ; — Amizade intima nunca 
me coube a honra de ter com nenhum delles. 

O Sn. D. Manoel : — Tinha antes. 
O Sr. Cândido Bv/RGE3 : — Está enganado. 
O Sr. D. Manoel:—E' realmente inexplicável 

quo o nobre senador, quo nenhuma queixa paiti- 
cnlar tem coutra os Srs. ministros, os tracto pela 
maneira por que o senado vô tratal-os todos os 
dias. 

O Sr. Cândido Borges : — Não faltei ainda ao de- 
vido respeito aes Sr;, ministros. 

O Sn. D. Manuel : — Depois da tsr usado das 
palavras e allusõas as mais injuriosas, ainda dá 
osso aparte ? 

O Sn. Cândido Borges : — Não é capaz de 
provar. 

O Sn..D. Manoel : — A prova está nos seus dis- 
cursos. 

Declaro ao senado, Sr. presidente, que continuo a 
prest?r_raeu fraco apoio ao ministério, porque estou 
convencido que elle vai bem, que bem serve á coroa 
o ao paiz; estou comeacido que procura executar 
fielmente as leis; csiou conven ilo que é ura minis- 
tério composto do seis homens h mestos; • stou con- 
vencido que t ra empreg do todos os esforços na tri- 
buna e fora delia para meri cer o apoio da maioria de 
ambas as casas do parlamento, apoio que também 
tem na grande maioria do pá'. 

Não digo que o miaisterio é irapeccavel; elle não 
e composto de anjos: mas estou certo de que as suas 
intenções são as mais puras, e é quanto basta para 
que eu continue a apoial-ocom o meu voto e com a 
minha fraca palavra. O meu juizo a respeito do mi- 
nistério está confirmado pela confiança da Cjióa, 
polo apoio do pailameuto o do paiz. 

Si o mioisterio não tem frito tudo quanlo dese- 
java e tenoionava, a causa c esta oppísiçào atra- 
palhadora, que desda o primeiro dia Co se são não 
tem curado sinão em oppõr obstáculos á mar chi da 
administração. Essa opposição atrapalhadora pre- 
parou-se com uma folha, eu que su dizia quo ha- 
viam de escrevei o ses humoas notsveis de que 
íallou o honrado membro p lo Bio de Janoiro; 
acrcditava-se quo o mia sterio não poderia resistir 
ao combato da imprensa e da tribuna, no qual de- 
viam tomar parte os notáveis, incluindo nesse nu- 
raoro os Srs. Cândido Borges, Miranda o Silveira 
da Motta... 

O Sn. MirandaEsla disíiibuindo graças? 
ü Sn. D. Manoel : —.... essa oppoíição que tinha 
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procurado ameaçar o minisíerio com a sua forca a 
com os seus nomes.... 

O Sn. Cândido Borges: — No.tqos muito resfei- 
taveis. 

O Sr. D, Manoel : — Não neg i isto. 
O Sr. Cândido Borges : — Muito cheios de ser- 

viços, 
O Sr. D. Manoel : — Quanto aos sorviçcs t-mhn 

minhis duvidas a respeito de alguns. Não sei quacs 
são osserviçosde V. Ex., os dos Srs. Miranda o Sil- 
veira da Moita. Que o Sr. marqu-z de Caxias e al- 
guns outros tôna prestado serviços é incoutcsiavcl, 
mas outros quo por algum tempo fizera prehcções 
em um cadeira, outros que presidiram ao jury o 
administraram proviucias, outros quo com pouco 
trabalho percebem pingues ordenados e graiifica- 
çõos; esses, digo ou, não podem allegar serviços. 

O Sr. Miranda : — Tenho lão bons serviços como 
o nobre senador. 

O Sr. D. Manoel : — Melhores, melhores 1 
O Sr. Miranda: — Não, senhor, mas tenho tão 

bons. 
O Sr. D. Manuel : —São esses notáveis que, des- 

conhecendo os deveres de uma opposição, embar- 
gsm a adopção de medidas que o paiz reclama', utii- 
caraente com o fim do tornarem esieril o ministeiio, 
o dizerem que elle nada tem feito, que a sessão está 
perdida. Srs. ministros, si tendes coasoiencia do 
possuir a confiança da coroa, o apoio do parlamento 
o do paiz, não eatreguois as pastas a esses quo vol-ss 
querem arrancar; conserv..i-vos no vosm posto, 
continuai a bem servir á patiia o ao soberano. Si a 
opposição não arripiar carreira, cahirá sopro tlia a 
maldição eterna do paiz 1 

O Sr. Miranda : — Amcn Jesus. 
Dada a hora, fica adiada a discus ão; e rotirsn- . 

do-so o Sr. ministro cora as mesmas formalidades 
cum que fôra recebido, o Sr. pre ideule dá para 
ordem do dia da seguinte sessão a mesma já do-ig- 
nada, e levaala a sessão ás 2 horas e 3/4 da tarda. 

Sessão <lc 10 cie agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sohmario.— Expedi-ntc.— Ordem do dia.— Fixação 
de forças de terra. — Discursos dos Srs. Sousa 
e Mello e ministro interino da guerra. 

A's 10 horas e 3 quartos da maah.in, o Sr. presi- 
dente abro a sessão, estando preseotes 29 Srs. 
s;nadoie?. 

Lida a acta da anterior, c appiovada. 
O Sr. 1." Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

U n aviso do ministério dos negocies d.i fazenda, 
remettendo o raappa n. 597 das operações da-secção 
da assignatura e substituição do papel-moeda até 
31 de julho proximo passado.—A'Comniistão do 
fazenda. 

Ura cfficio do 1.° secretario da camrr.vdos depu- 
tados, acompanhando a seguinte piono.-bão: 

10 
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« A assembiéa geral resolve; 
« Artigo único. E' o governo anctorisado a man- 

dar admit-.ir o estudanie Gustivo do Rego Macedo a 
fazerexama das matérias preparatórias que liver es- 
tudado em Paris, afim de ser matriculado na escola 
central da côrte noanno para o qual fòr habilitado 
era virtude da approvai;ão que obdver, ficando re- 
vogadas as disposições em contrario. 

» Paço da camara dos deputado^, cm 9 de agosto 
de 1853. — Visconde de Baependy, presidente. — 
Francisco Xavier l'aes Barreto, 1.° secretario.— An- 
lonio Pereiia Pinto, 2.° secretario. » 

Vai a imprimir, não estando já impressa. 
O Su. 2.° Secretario lê o seguinte 

PARECER. 

« Ramiro José de Assis Athaydo pede, em reque- 
rimento dirigido ao senado, que se conceda aueto- 
risação ao governo para mand4-o admitiir á exame 
de francez, que deixou da farer em devido tempo, 
por motivoi independentes de sua vontide, e, si 
fòr approvado, á matricula do l.03nno da faculdade 
de direito de S. Paulo, para a qual se mostra ha- 
bi iiado com npprovações que obteve nos de todos 
os outros preparatórios exigi los pelos estatutos. 

«Francisco Basilio Duque allega era outro requeri- 
mento quo, por achar-se enfermo quando dovia faz ir 
exame Qo historia, único que lhe faltava, deixou por 
isso de ser admittito, como pretsndia, á matricula 
do l.0 anno da faculdade de medicina do Rio de Ja- 
nei o, o que não obstante passou a freqüentar as 
aulas.como ouvinte; e pede egualmente que em seu 
favor se dispense a disposição dos estatutos, afim rié 
que possa matricular-se, com a condição de fozer o 
oito exame antes da findar o snno. 

,< A comraissão deinstrucçãopublica,tendo era visti 
os documentos apresentados pelos supplicantes, e 
julgando attendiveis as suas allegações, é de parecer 
que se lhes deíPa nos termos da seguinte resolução: 

« A as;emb'éa geral resolve : 
n Art. i.0 O governo fica auetorisado para man- 

dar admittir o estudante Ramiro José de Assis Athayde 
á exame de francez, o, si fôr approvado, á matri- 
cula do l.0 anuo da facullada de direito de S. Paulo, 
contanto que ello mostre que as filtasque tiver dado 
como ouvinte, sendo-lha abonadas, uão lhe fazem 
perder o anno. 

« Art. 2.° Egual auetorisação e cora as raesnas 
clau-ulas é concedida so governo para mandar ma- 
tricular o estudante Francisco Rasilio Duque no 
Io anno da faculdade de medicina do Rio de Ja- 
neiro, logo que teuha feito o exame do historia que 
ainda lhe falta. 

« Art. 3.9 Ficam para este fim dispensadas as dis- 
posições em contrario. 

« Paço do senado, 7 de agosto de 1858. H. Fer- 
reira fenna.— Baptisla de Oliveira, » 

Vai a imprimir no Diário que publica os trabalhos 
do senado. 

Compareceram durante a sessão maii 9 Srs. se- 
nador, s. 

ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 
Cnnf núi a discussão adiada pela hora, na sessão 

anlsced-nte do art, l.® c seus paragraphcs, da pto- 

posla do poder executivo fixando as forças de terra 
para o anno fiuanceito de 1839—18G0. ' • 

O Sr. Souza e Mello: — Disposto a conceder 
a força que o governo julgar conveniente pa a man- 
ter o sooego o trr.nquillidado publica, girantira dig- 
nidade o a independência da nação, vejo me um 
pouco embaraçado sobre o voto que tenho de dar. 

Si leio a proposta feita ptlo governo no prin- 
cipio da sessão e converti ta em o projecto do lei 
que so está discutindo, o a comb no com o rela- 
tório do nob e ministro da gmrra apresentado 7 ou 
8 dias depois, vejo que esto ultimo acto contraria 
comp'etament0 a proposta, cujo art. 1.° é o se- 
guinte: 

« Art. 1.° As forças de terra para o anno finan- 
ceiro do 1859—1860 c instarão : 

« § 1.° Dos officiaes dos corpos moveis e do gnar- 
nição, da repartição ecclesiastica, e dos corpos de 
saúde, do eslado-inaior do l.a e 2." classe, do enge- 
nheiros e do es ado-maior general. 

« § 2.'' De 16,'00 praças de. pret de linha cm cir- 
cumslancias ordinárias, o do 24,000 cm circums- 
tancias oxtraordinirias. 

« § 3.° Do 1,010 praças de pret em companhias 
de pedestres » 

Nesta paragrapho fixa-se o numero, classes e qua- 
lidades dos ofíioiaes que (iev; m haverduranlo o atino 
financeiro do 1859—1860; mas neste paragrapho 
não sa comprehendem lodosos ofüciacs; ha pelo 
monos uma classe que ahi não se acha contemplada, 
isto é, a creada pelo regula uento do II do março de* 
1858, o corpo de ofílciaes lentes. 

Estes oTiciaes têm promoção especial determinada 
no respectivo regulamento, e mu Io diversa da que 
por lei se acha deiorminada para os outros offici es', 
do exercito; têm soldos particulares, conta-se-lhes 
o tempo de serviço de mudo também dmrso, 
e seu serviço é muito especial, etc., etc. Formam 
poitamo um verdadeiro corpo além daquelles quo 
existiam, e que se acham c mteraplados no§ 1.°, o 
parece que, si a as.sembléa geral não quer dissolver 
esse corpo ultimamente creado, tem nectssidado de 
contemplal-o no projecto qm se disent0. 

No § 2.° se diz que o num rode piaças de pret 
de l.a linha em circumslancías ordinárias será de 
16.000, e em circumstancias extraordinárias do 
24,000; havendo além disto 1,040 praças de pedes- 
tres e 4,000 guardas nacionaes desmeados. Por estes 
dois paragraphos, vê-se que em circumstancias 
ordinárias o projecto quer 16,000 praças de linha 
e 1,040 de pedestres, isto é, 17,040; o relatório 
oppoo-se completamente a isto, porque diz que a 
força de 16,000 praças de l.a linha é insufíleiento 
para satisfazer as necessidades rcaes do paiz... 

O Sr. D. Manuel; — D.z mais alguma eousa. 
O Su. Souza e Mello: —Eu vou dizer a^uma 

cousa mais, e p ço a V. Ex. que so digne avivar a 
minha memória, quando eHa falhar. 

No capitulo— Exercito—o Sr. ministro da guerra 
diz que as 16,000 praças da linha não são bastantes 
para satisfazer as necessidad s reses do serviço. 

O Sr. D. Manuel: — Nem mais do dubro; c opi- 
nião do Sr. marquez de Caxias no mu ultimo 
relatório. 

O Sr. Souza e Mello ; —Eu vou lêr as próprias 
palavras do actual Sr. ministro da guerra [lê,: 
«....decerto que um exercito de 16,0 JÍ praças» 
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imo sá o insigniílMtitc para Iodas as necessidades do 
serviço publico, mas até oão corresponde á posição 
o categoria que hoje occupa o vasto o flororcente 
Império dolírasil na escala hyerarchica das nações. 
A força actual do exercito do tjra'il regula pela das 
nações da Europa de ordem mais secundaria. » 

Ura pouco para baixo diz o nobre ministro que a 
força que corresponde á nossa posição na ordem 
hyerarchica das nações é a de 80,000 homens. Na 
pagina seguinte refl^cte, e bem, o nobre ministro 
que a nvxima parte do nosso exercito, estando em- 
pregado era dcslacsrnontos e outros serviços de po- 
licia, não se acha habilitado para salisfazer as func- 
çôfs que o exercito deve cumprir, e que isio pôde 
fazer perigar a segurança do Estado e a Iranquilii- 
dade pub ica. 

Para dar garantia d tranqüilidade e d segurança 
publica, o nobre ministro lembra dois expedientes: 
fazer cora que as províncias recrutem e mante- 
nham uma força egual d do exercito que é empre- 
gado em serviços palinaes, e que eu não posso orçar 
cm menos do G a 8,000 homens, ou, o que parece 
ainda mais razoivrd aó nobre ministro, que o g iverno 
recruto e organire esta força addicional, ficando os 
10,000 da tropa do linha, pedidos na pr^ pasta, des- 
tinados sõmenie para s-rviço militar propriamente 
dito. Ora, 16,000 homeas de exercito com 6 a 8,000 
homens da forca adiicional, não dão seguramente 
os 16,000 que sé pedem no projecto, mas sim 22 a 
24,000. 

S bre a inmffi uencia das 16,000 praças de linha, o 
nol ro ministro diz ainda estas palavras [lendo]: « A 
actualidade a respeito do exerciro ( que é a mesma 
que se quer manter pelo projecto) não é nem con- 
veniente nem legal. » Ora, si a força que agora se 
dheulo é insufficicnte para satisOzer as necrssilades 
roaes do paiz ; si o estado actual do exrrcito não c 
nem conveniente nem Pgal; si com esta força não se 
pódo dar garantia á IranquiUidado publica e á segu- 
rança do Estido, não me verei eu em gravo difíicul- 
dade para votar por osta projecto ? Parece que sim. 

O Sr-. D. Manuel : — Não vejo difficuldades. 
O Sr. Souza e Mello:—Cada um tem a sua 

intelligenoia; V. Ex. não vo o eu vejo. Votar por 
uma força insufllcienle, e não legal, ó de certo deixar 
os interesses mais vitaes di nação correrem graves 
perigos; e por ism estou dis.rosto a conceder um 
maior numero de praças de pret para ciicnrastancias 
trdinarias. 

Para circumstancias ei-raordinarias propõe o go- 
verno umi força de linha de 24,000 homeas, além 
dos 1,0-40 pedestres e dns 4,000 guardas nacionaes 
destacados de q le tracta o art. 5 ° Mas a leitura do 
rolatorio ainda mo suscita duvidas, posto que de 
outra ordem. 

O nobre ministro da guerra decVa que é impos- 
sível, dadascircumstanciss extraordinárias, recrutar, 
armar, preparar, emfitn,8,000 homens para comple- 
tar a força de 24,000 que se pede. Diz mais que a 
experiência de muitos annos tem demooslrado que, 
quando se dão estas circumstancias extraordina ias, 
é a guarda nacional quem ministra a força precisa, 
que, reunida á de l.a linha, concorre para satisfazer 
as necessidades da occasião ; e, reconhecendo aino- 
xequibiliJade da proposta, accrescenta quo a apre- 
sentou por obediência á constituirão. 

Eu não concebo, Sr. presidente, que se possa 
entender a constituição do uma maneira t.d que 

obrigue o ministro a pedir asfuillo que sabe não se lhe 
põle darl C imo pôde a constituição qusrer forçar 
a assembléa geral a decrotrruma força imaginaria? 
A constituição determina que se lixem forças or- 
dinárias o extraordinárias; mas sempre se deve eu- 
tenler que estas forças devem estarem relação com 
as nec sálades a que ellas têm dooccorrer e com 
os meios de quo podemos dispôr; do contrario se- 
ria legislar sem ( ÍF-ito, sem proveito algum, e pra- 
cticar uma puerilidade. 

Ora, si as circumstancias extraordinárias do paiz 
polem exigir uma força da 29,000 homens (que é o 
que S. Ex. ped-u para taes circum-tancias), parecia 
que se nos devia indicar rnvios taes que pode,-sem 
produzir esta força, ffnão aquelles qu * não podem 
dar resultado algum, como ó reconhecido pelo re- 
latório. 

Era vez da se propôr os 24,000 homens de linha, 
que não podemos ter de repente, devia-se pedir um 
numoro mais limitado e auetorisação para destacar,não 
4,000 praças mas sim cquellas que fossem precisas 
para com a Lrça de linha que so podesse obter, e os 
pedestres, completar se essa força; desta maneira se 
satisfaria o preceito constitucional, e se d^ria ao go- 
verno mel s para occ.rrer as necessidades urgentes o 
extraordinárias do serviçi. Mas não ó isto que fz o 
governo; pediu aquiiloquenão pôde obter, tendo ao 
ao mesmo tempo a certeza de que se ha de ver na 
necessidade de exceder a auetorisação que lhe dá o 
art. 3 0, destacando maior numero de guardas na- 
cionarsdo quo aquelle que lhe é permitiido. 

Sr. prosident", tendo apresentado as duvidas qua 
mo occcrrem,sobre o numero o qualidade'das foiçss 
pedidas pelo governo no art. 1.°, g§ 1.°, 2." e 3.°, 
peço licença a V. Ex. para dar ligeiras explioçõ s 
sobre alguns factos aqui apresentados logo no princi- 
pio da sessão deste anuo, factos que têm notável re- 
lação com o objf>clo qua se discuto. 

O n ibre senador por Matto-Gros-o apresentou nos 
primeiros dias do rnez de maio um requerimento, 
pedindo informações sobre o numero dos ofíiciaes 
quo se achavam fora dos seus corpos, empregados 
em outras coramissões, etc., etc.; e no discurso cota 
que sustentou o seu requerimento, creio que disse 
alguma cousa sobre errata e suppleraentos de pro- 
moções. Declaro que não tive conhecimento deste 
requerimento siuão no momento em quo foi lido. 

O Sr. D. Manuel ; —Não combinaram ? 
O Sr. Souza e Mello : — Somos amigos, mas 

o Sr. Miranda procede como entende, e eu faço o 
mesmo. 

O Sr. ministro da fazenda julgou que devia ira- 
medialamonte dar alguns esclarecimentos sobre os 
factos a respeilo dosquaes p.edDminformações; mas, 
cm vez do reconhecer que o governo tem o direiio da 
empregar os otlicises como mais convenionte fõr ao 
serviço, e era vez de demonstrar quo no uso deslo 
direito não linha havido abuso, S. Ex. seguiu oulro 
caminho, e nos disso que o Sr. ministro da guerra 
não linha fora dos seus corpos maior numero de 
ofüciaes do que aquelle quo achou quando S. Ex. 
entrou para a repartição da gueira ; que o nobre 
ministro da guerra tinha empregado todos os meios 
ao seu alcance para fazer com que esses ofüciaes 
voiiassera a seus destines naluraes; dando assim o 
nobre ministro da fazenda a entender que a admi- 
nistração passada tinha abusado, o que da cerlo não 
é oxaclo. 
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Quanto ís errata e supplomGnlcs, dis^o S. Fx. 
que oni 1852 linha lambem apparecíd' grande nu- 
)íierr< dtí Fs. Como este facto se deu em tempo qne 
eu linha a honra de ser ministro da guerra, deno 
explícal-o. Não sei como exirs-officialmeQte obitvn 
mn dos jo'naes uma lista cheia de inamensos erri s, 
que foi pi.bücóda; po étn nesta li:ta, sornmado 
todosoa ( ffi iaea e ainta paicialmente ot do cada 
uma das classes, se vô que nisto combinava com 
jiielamento com a lisia que foi ofticiahnente pu- 
í ficada; mas os norass es;avam horrivelmente es 
tiopi-dos, o eetie estes ocrorrem-me dois, o do 
Fr.v nnjor J-.isa Auto da Siira Guimfrãps. que fui 
mudado paia o de José Antoiio de Lama lluima- 
lães, nome q e tdvez não exista no excreto; o 
o de outro oíflcial, o Sr. Horculano Sanches da 
Silva PeTa, que se impiimm ÍFrcuIarto Chaves 
de S. Pedro. 

Ora, era impossivel que a lis'a offlcial embinassa 
cm nomes com a outra tão cheia de erros devidos á 
impericia do araaauense curioso que a copiou, ou 
a pressa com que esse trabalho clandestino fui feito. 
Eis aqui o que se deu n^sta promoção. 

Q.mnto ao supplemeno, apenas tenho idóa de 
ter havido em 18.Í9; então não regia ainda a lei de 
fi de setembro de 1H50, que prohibiu as promoções 
«üti-datadas. Tinha-se necessidade no sa épcca do 
fazer-se uma grande promoção, por luver muitas 
va.iss, que sa deviam pr encher. 

1) llbrentes oftlciaos qu» se achavam em concelhos 
»le guerra on do inquiri,.ão, em inspecçao de saú- 
ide, eic., ■•ão jiodendo «er promuvidos então, julguei 
(p.e não lhes devia fechar a porta antos que se jus- 
lirica sem convenientemente, e dtixei ficar diíToien- 
les vrgas, para as quaes foram entrando á medida 
(j-io se mostravam lubilit dos, e [ara que nada 
tolTressc n dd-lh s d pi is a mesma antigüidade da 
proposta. Eis-oqui o que me occorro ler acontecido a 
re peito de pro noçôes; não houve supplemenlot, 
r.eui subsTluiçòes; mas, a'nda que houvess3, não 
seria isso moúvo que justificasse substituições e 
£upp'em;n!03 posteriores, si é que taes subslilCi 
ções p jsl.riores sa deia n, o q jo ignoro. 

O Sn. 1). Manuel:—Ainla bem que S. Ex. 
ignora ; aqui se deu a entender isso. 

O Sn Souza e Mello : —A mineira de argu- 
rar-ntar do Sr. ministro da fazenda achou c.ommi-n- 
tadores na irapren«a. Ura orr^pondenle que se en- 
carregou de apresentar a s^u medo o retumo dos 
trabalhos das caurns lcgi?'ativâs, ampliando as 
palavras do nobre ministro da fazenda, accresceníou 
que o abuso de estarem r s ofíiciaes fura do seu des- 
tino natural se tinha dado princi;almen'0 no meu 
lempo, e que admirava-se que o nobre senad r por 
Matto-Grosso, que tão zeloso sa mostrava rm vuri- 
licar e denunciar esses abusos, não tivesse tempo du 

denunciar não só este que citei, mais um outro rmii» 
clamoroto, o vera a ser que, tendo eu encarregado a 
um effi ial de artilharia de f-zar ct nditzir pessoal e 
mat-riil de guerra para a provinm de Matto-Grosso, 
e tento este ofíldal d sempenludo pessimamente a 
comraissão.apezar aisso foi premii loroma nomeação 
de vice-director do arsenal de guerra de M itto-Gros- 
so i Qu nto ao abuso d; estarem oCl iaes fóra de seus 
corpos, appello para o registro da secretiiia, para o 
expf dtent) d r-parii^ã > da gu^fra, serhpie putdica- 
co, e para a memória do ex rcito; creio que em 
lemp) a,guni se rxpedirara ordens mais tern,mantas 

e mais furtes para Lzer ot offlciaos voltarem aos 
seus corpos e nelles permanecerem. 

Quanto ao outro facto eu podia responder somen- 
te com estas palavras:—Não foi practícad > por mim ; 
m s isto podia fazer acreditar que eu tinha este fac- 
to como máo , o que então lançava s< hre o m u suc- 
cessor a pecha que alguém me quiz atirar. E corno o 
meu successor não tem assento nesta casa, julgo 
dever d^zer alguma cousa cm «'u tbono. 

O official de quem so traç a não linha nota alguma 
jjue o de.sairasse ; pelo contraiio gozava da estima e 
^consideração de seus superiores e de seus cama- 
lalas..,. • 

Os Srs. Mauqüez de Caxias e Miiunda:—Apciado- 

0 Sn. Souza e Mello:— ... Recebeu um contTi- 
geníe qm tinha de fazer transportar para Matto 
Grosso. Todos nós sabemos como se fuimom esiea 
contingentes : os diderentes corpi s a quem e'.les são 
ptdidos fazem uma limpa, entregara a peior gente ; 
ora, fóle-se exigir de u.n official, ape/arde todo o 
sou zelo, ds toda a su- actividade e de toda a sua in- 
telligencia, que contenha similhanto gente, de modo 
que alguns distúrbios não se dêem? Isto é impossível, 
Podiam ter existido faltas o crimes ni1 sraos, o nem 
por Uso o official desmerecer ; pelo contrario, podia 
ter nesta oocasião fui to serviços taea qu ■ merecesse 
alguma cousa mais do que sor empregado. Acredito 
pois que o meu successor, quando empregou esse 
ofdcial no arsenal de gm-rra de M tto G osso, tinha 
razões para crôr que aquillo que se disse ler occnrri to 
durante a coraraisíão, ou não teve realidade ou foi 
independente o contra a vontade, e aptzar dos es- 
forços desse official. 

Si estas razões porém não procclvm para justifi- 
car o Sr. general 15 ll gird», então maior censura 
fazem ao acU.al Sr. ministro da guerra estas corrrs- 
pondancias qu i lemos em lod .s os jonwcs que sa 
publicaram nesta capital acerca do estado miserável 
em qm ia um de tacameuto qttaseauiu pata Mat o- 
Grosso. Mas, porveutifa seiá S. Ev. o responsável 
por isto? Certamente que ninguém lhe fará com 
jusfça similhanto accusaçãe.. 

Outro destacamento commandalo por um cfficitl 
de c«vallaria p rtou-se, seguniu covmunicações 
ofíiciaes du maneira a ntis rep che-sivcl, e até 
c ii sta que a repa-tiçao do ajudante general man- 
dou que esse official enlrssie era concelho de inves- 
tigação e depois em concelho de guerra ; mas, ames 
iltlle so ter justificado perante os tribunaes mili- 
tares foi pron iMo cora uma condecoração. Podia o 
governo ter documentos sufficicntos para so conven- 
cer de que talo quanto se disso a respeito dotto 
contingente não fazia renhuraa carga ao offi-ial; 
que, pelo contrario, nessa ccnjunctura elle se havia 
portado dignamente. Ora, si isto éfssim, também 
nenhuma censura se pólo lançar sobro o illustre ge- 
ueral o Sr. Bellegardo por haver dado ura emprego 
-i um (fficial que commandou um destacamento 
aonle alguns distt-rbios se deram. 

C miinuarei) Sr. prosidenie, apresentando algumas 
duvidas quo me suggcre o relatoiio do nobre mi- 
nistro da gu rra na parle que intima relação tem 
cem o artigoque se discut-'. 

Entendo que não so póda organizar uma força scra 
se s b -r antes o emprego qua so lhe deve dar. Ora, 
o emprego de pait) do exercit) ó seguramente a 
;u9rniçà ) das fortalezas, c cn'ão naoso pólo doixar 



SESSÃO DE 10 DE AGOSTO, 17 

(5o (Tzer que as fortalezas cão estejam comprehec- 
didasroart. I.0 do projecto que se discute. 

O relatório do nobre ministro no penúltimo artigo 
do capitulo—obras publicas — diz o seguinte; (íe) 
« A directoria da estrada de ferro da província de 
Pernambuco requereu á cessão do forte de Cinco 
Pontas, por onde tem de passar o desenvolvimento 
da via forrea, e o governo, ouvidas as informações 
do presidente da província e das auctoridades mili- 
tares, annAu á requisição da diiectoria, mediante a 
indemnização de 80.000!i5 em moeda forle, sendo esta 
quantia destinada para a coostrucção de ura quartel 
para as tropas, pois tal era aclualmente o emprego 
do forte cedido, que timbem servia da prisão. » 

Ora, temos aqui uma exposição simp^s e clara á 
primeira vista e que indica que o governo practicou 
um acto para o qual tinha plena auctorisação, 
o o nisto que eu lenho minhas duvidas. 

Primeiramente, Sr. presidente, tracta-se da aliena- 
ção, não de um qualquer proprio nscional, mas 
do uma fortaleza; e é sabido que ora toda a parle 
sondo ha systema representativo, não se con?truo, e 
nem se desmantellam fortahzas som uma longá dis- 
cus ão das csrnaras; o governo no systema repre- 
sentativo é administrador, nâr pôde portanto alienar 
bens de raiz: isto não só é um coroll irio necessatio do 
nosso systema, mas ainda tem sido reconhecidoinnu- 
raoras vezes pe^ poder Egislativo; é raro o anno em 
que não passem algumas auclorisaçõe? para o governo 
alienar tal ou tal proprio nacional. Entre ts diíle- 
rentes auctotisaçôes que para isso c governo tem ti- 
do, citarei uma que mms rnalogia tem com o facto 
em quostão. 

A lei de 15 de junho de 1850, no art. 11 § 3.° diz 
o seguinte (lendo): « 0 governo fica auetorisado a 
alienar o quartel denominado de Bragança, applican- 
do seu prodaclo á edificação de outro em logar conve- 
niente e com as necessárias coramodidades. » Ora, 
si é preciso uma auctorisação para o governo alie- 
nar qualquer proprio nacioml , e principalmente 
uma fortaleza, e, não encontrando eu disposição al- 
guma legislativa que aucforisasso o governo a fazer 
alienação da fortaleza das Cinco Pontss, não devo ad- 
mirar-me do que aeabo.de ler ? não do/o es'ar em 
duvida sobre a legalidade com que se pro ed . a a este 
respeito ? 

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.) 
O Sn. Socza e Mello:—A lei sobre estradas 

de forro apenas auetorisa o governo a lar gratuita- 
mente teirenos devolutos e os materiaes que existi- 
rem nessts terrenos; não vai mais adiante, 

O Sr. D, Manuel: — E' caso especial. 
O Sr. Souza e Mello:—Não póle ser de ou- 

tra maneira ; é regra geral que o governo, sem au- 
ctorisação, não pode alienar próprios nacionaes, e 
apezar dism se vão fazendo excepções como conve- 
nientes parecera só ao poder executivo I 

Em segundo logar, Sr. presidente, parece-me que 
o ministério da fazenda ó o verdadeiro administra- 
dor dos próprios nacionaes; que os outros ministé- 
rios não tôm mais do que o uso fruclo, emquanto 
ojsrs próprias naci mães são necessários para o ser- 
viço deses ministérios. Si a fertaleza não era pre- 
cisa ao ministério da guerra, parece que devia ser 
entregue ao da fazendr, como se tem fei o em ou- 
tras occasiões; era elle quem no caso de ter havido a 
rtecestar a auclotisação podia dispõr de-se proprio 
nacional, como administrador geral, c nunca o m * 

nisterio da guerra devia invadir as attribuições do 
da fazenda, e proceder á essa transacção de que 
tracla o relatório que examino. 

Em 3.° logar, na lei de 17 de setembro de 1851, 
art. 39 leio eu esta dispisição (lendo): « O minis- 
tério em cujas repartições se verificar receitas es- 
peciaes não poderá augraentar os credites para 
suas dtspesas cora o produeto do taes receitas, as 
quaes entrarão no thesouro e thesourarias. » Ora, 
si pela repartição da guerra se verificou esta re- 
ceita extraordinária, devia ella entrar para o the- 
souío, segundo determina o art. 39 da lei n. 628 ; 
mas o que diz o nobre ministro é que não mandoa 
recolher esse dinheiro ao thesouro. 

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.) 
Pois eu-poderia acreditar que o Sr. ministro da 

guerra ficasse com o dinheiro em sua.ca'a?! Neces- 
sariamente devia fazer entrar para alguma repartição 
publica, e naturalmente na thesouraria ou pagadoria 
das tropas; isto é evidente, nem é necessário expli- 
cação. 

O Sr D. Manuel :— E' o que devia dizer. 
O Sr. Souza e Mello : — Mas quando se falia pe- 

rante o senado, escusa descer a essas particulatidades. 
O art. 3i da lei n. 60 de.20 de outubro de 1838 

diz que nenhuns fundos poderão ser destmados 
para as obras publicas, sem que estes tenham sido 
decretados por lei, excepto as somraas necessari s 
para reparo das obras existentes e para a continua- 
ção das começadas. Ora, esta obra dos quartéis em 
substituição á fortaleza não foi decretada por lei 
alguma, 'para ella não foram applicados fundos ; 
e o produeto da fortaleza, segundo a legislação de 
1851, devendo ser escripturada como renda ordi- 
nária, foi augmentada a verba do miaisletio, e teve 
applicação vedada pela lei do 1838. 

Apezar da simplicidade e clarvza apparente com 
que o Sr. ministro da guerra expôz a transacção, 
coofesso que não pude ainda atinar com o verda- 
deiro preço por que foi vendida a fortaleza. Tenho 
féifo diíTeientes hypotheses, diílerentes conjecturas, 
mas todas ellas me parecem absurdas. 

O Sn. D. Manuel ; — O que me admira é que 
V. Ex. faça hypotheses absurdas I 

O Sr. Souza e Mello :—Foram as que pude 
figurar para explicar o artigo do relatório. 

Chama-se moeda forte aquella que t?m agio sobre 
outra. Ora, como na actualidade, ou antes ha 7 ou 
8 mezes a esta parte a moeda de ouro tem um agio 
sobre o papel, eu entendi que o nobre ministro da 
guerra, desejando fazer um conlracto tal que delle 
não resultasse prejuízo nenhum ás partes, quizesse 
que o pagamento fôsse feito em ouro e não em papel 
moeda do governo ou papel moeda do banco; mas 
não me pareceu isso razoavel, porque não posso 
acreditar que o nobre ministro da guerra seja o 
primeiro que se proponha a repellir a moeda papel 
e os bilhetes do banco quo são recebidos era todas 
as estações publicas e com elles se pagam os ven- 
cimentos de tolos os empregados públicos, os juros 
da divida publica, etc. 

Si se quiz evitar os prejuízos causados pelo de- 
crescimento do credito do papel-raoeda, então ainda 
haverá outra conseqüência, e é que o nobre minis- 
tro da guerra pensa inteiramente com aquelles que 
julgam que as medidas financeiras tomadas pelo no- 
bre miaislro da fazenda não são as mais eonvcuionles. 
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O Sr. D. Manuel : — Para isso trouxe V. Ex. 
todas essas idéas. A sua iunocencia.... 

O Sr. Souza e Mello: — Porque V. Ex. mo ha 
de julgar ( or si ? 

O Sr. D. Manoel; — Innooente? 
O Sr. Presidente : — Attenção. 
O Sr. Souza e Mello: — O nobre ministro da 

guerra, pensanlo com aquelles que julgam que as 
medidas financeiras do seuenllega, longe de sustenta- 
rem o credito do papel, conforme determina a lei de 
11 de setembro de 1846, pelo contrario t-nd-ra rfSda 
vez mais a deprecia-lo, estabeleceria o pagamento 
em ouro pira evitar o grave prejuízo que dani pode- 
ria vir ao thesouro?... 

O Sr. D. Manuel:—Venha outra vez essa disser- 
lação. 

O Sr. Miranda : — Com o que muito se aprende. 
O Sr. D. Manuel : — Não é com estas disserta- 

fôes que se aprende. 
O Sr. Miranda : —Eu aprendo com todo o mundo, 

e principalmente com V. Ex. 
O Sr. D. Manuel: — Obrigado, meu povo. 
O Sr. Souza e Mello: — Mas, si não 6 isso, o que 

quererão dizer as palavras oit- nta contos fortes? 
Eu não conh-ço outra nação que tenha moeda de 

conti denominada —reis— si não a portuguoza ; e 
prrque se faria o conlracto antes em muela portu- 
gueza do que em brazileira ? lia aqui o que quer que 
seja. O caso é que não sei o preço por que foi von- 
diia a fortaleza, e tenho outi sidada de o saber. 

O Sr. D. Manuel : — E' fácil; reccorra V. Ex, ás 
luzes do Sr, Miranda. 

O Sr. Souza e Mello:—O arf. I.0 § 1.» do pro- 
jecto em discussão se exprime desta maneira : « As 
forças de terra para o anno financeiro de 1839—1860 
constarão dos officiaes d )S corpos moveis e do guar- 
nicão, da repartição ectfesiasli-a, e dos corpo r/e 
saiWc, etc. » ; é portanto agora occasiãooi pnrtuna^le 
se apiesentarem aigttmas considerações sobro » or- 
ganização do corpo de saúde, o sobre a execução que 
tem tido o respectivo regulamen o. 

Era 7 de março de 1837 foi orgsnisado o corpo de 
saúde, e neste regulamento se encontra os artigos 
que vou ler. 

« Art, 5.° Ninguém poderá ser admiltido no qua- 
dro do corpo de saúde do exercito siuão no posto 
do l." cirurgião-leoente. 

« Art. 6." Excepluara-so os médicos que tiverem 
12 annos de clinica e 2 annos pelo menos de bons 
serviços de campanha, podendo estes entrar paia o 
quadro em 1.01 ciiurgiôes capitães. 

« Art. 8." A promoção dos cirurgiões se fará se- 
gundo os princípios estabelecidos na lei n. 585 do G 
de setembro de 1850, e no regulamento n. 772 de 31 
de março de 1851, na parte em que fôr applicada á 
especialidade da profissão. As condições cunstitui- 
tivas do merecimento serai as mesmas indicadas 
naquebe regulamento, substituindo o valor pela co- 
ragem no desempenho das funcções no campo de 
batalha, e accrescentando-se áqueUas condições a de 
humanidade no tractamento dos enfermts. » 

O Sr. D. Manuel : — Já se sespondeu a tudo isso 
na camara dos Srs. deputados. 

O Sr. Souza e Mello ; — Não sei. 

O Sr. D. Manuel :—Sei cu, porque lie V. Ex. 
também leu. 

O Sr. Souza e Mello :— EV. Ex. sabe si tenho 
alguma enusa a dizer além do que se disse lá ? 

O Sr. D. Manuel : — Vamos a ver. 
O Sr. Souza e Mello : — Então tenha um pouco 

de paciência. {Continua a ler.) 
« Ari, 97. Haverá no hospital militar da côrte 

um 1.° medico e um 1.° cirurgião, ciiurgiões-raúres 
de divisão, um 2.° medico e um 2.(1 cirurgião, ci- 
ru-giões-múres de brigada, e os 3.08 cirurgiões tira- 
dos da classe dos l.os e 2.03 cirurg õ:s do corpo de 
saúde. 

« Art. 99. Os médicos e cirurgiões civis com 
graduação militar, empregados no hospital mi- 
litar da côrte, querendo continuar no seiviço do 
exercito, serão admittidos no quadro do respectivo 
corpo nas vagas que houverem dos postos correspon- 
dentes ás suas graduações. 

« Art. 100. Os médicos o cirurgiões civis, em- 
pregador no hospital da côrte, qua não tiverem gra- 
iiiiaçâo militar, só poderão continuar na commissão 
em que se acham, entrando para o quadro do corpo 
de saúde, na.íórma dos arts. 5.° e 6." 

Esse regulamento, publicado em 7 do março do 
1857, teve logo ptincipio de execução; o determinan- 
do elle, como acabei de ler, que não se possa euirar 
para o corpj de saulo sinão no primeiro posto, foi 
em outubro ou novembro do mesmo anno despa- 
cha do para o ultimo posio, o do téaente-coronel cirur- 
gião-mór do divisão, um medico paisano, que não es- 
tava n s circumstancias do regulamento, 

Não faço censura aesso acto, por haver recahido 
em pessoa menos digna.... 

O Sr. D. Manuel : — E' o que faltava. 
O Sr. Souza e Mello ; — Sou o primeiro a reco- 

nhecer a capacidade do medico, illog lmente nomea- 
do tenente-coronel, assim oorno dos ouiroí do que 
lenho de faltar; tenho com elies mais ou moucs 
relações, e de alguns sou amigo. 

O Sr. D. Manuel :—Mas o patriotismo.... 
O Sr. Souza e Mello : —Mas o facto é que o re- 

gulamento foi ferido logo que começou a ser execu- 
tado pelo Sr. ministro da guerra. Um cimrgiâo ca- 
pitão, queapems linha vinte e tantos dias do despa- 
cho foi promovido a m jor ciruigião mór de briga- 
da, quando a lei de promoções, e o regulamento do 
7 de ma ço de 1857, exigem para a promoção a ma- 
jor 3 annos de estação no posto de capitão. 

O Sr. I)r. Cardoso, um dos médicos que melhores 
serviços têm píestado ao hospital militar, não tinha 
graduação militar, estava no caso expresso no art. 100 
do regulamen o, não podia entrar para o corpo de 
saúle sinão como cirurgião tenente ou capitão, si 
tives-o 12 annos de clinica e deis do campanha: 
mas foi despachado cirurgião-mór de brigada! Qual 
seria a razão destas feridas mortaesem umreguia- 
raento ha tão pouco publicado? Ouvi differentcs expli- 
cações que não me satisfizeram. 

Ouvi quo o Sr. ministro da guerra linha sido le- 
vado a isso, porque o qiadio do corpo doseúlo, 
sondo lão limitado como é, não coi respondia ás 
necessidades do serviço; mas esta razão não pôde 
ser admillida, purquo a entrada daquelles senho cs 
não veia ampliar o quadro. Si o quadro não es- 
tava completo, executassc-so o regulamento pronto- 
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rando-se aquellcs que deveriam ser promovidos, e es 
hovos que tivessem de ser admillidus para completar 
o quadro entrassem pela porta da rua, isto é, pelo 
ptimeiro posto, e não pelos telhados, ou no ultimo 
posio. 

Ouvi também quo no corpo de sníle não se en- 
contrava um facultilivo que podesse practicar as 

.operações de que uma ou culra vez ha nece^sidada 
no hosyital militar. Esta explicação pareco-me ainda 
mais absurda. 

O Sr. Marquez de Caxias: — Apoiado.- 
O Sr. Souza e Mello : —Ao hospital militar da 

côrte tem obrigação de comparecer, sempre que tun 
logar grandes operações, o cirurgíão-mór do exercito, 
a qu^m não se péda negar muitas habilitações como 
operador. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Souza e Mello : — Demais, o hospital mili- 

tar está na capital do Império, onde ha differen es ope- 
radores mniio hábeis, e que podem ser chamados 
uma ou outra vez, de modo que para I.0 cirurgião 
não se carecia dessa extraordinária habilidade ope- 
ra toria. 

No hospital militar rarissimas são as occasiões em 
que so tem necessidade de practicar essas grandes 
operações; ellas porém occorrem em grande escala 
tanto em quantidade como em inteusidade.em ura 
dia do campanha e nas operações de guerra; é 
então quo são precisas as grandes habilitações ope- 
ratorias. 

O governo mandou organizar um corpo da obser- 
vação na Hio-Graude do Sul, corpo que devia estar 
prompto a entrar em campanha immediataraente, 
o que portanto devia estar munido do tudo quanto é 
necessário pira a guerra; e si reconhecia incapaci- 
dade em todos os cirurgiões militares, o que devia 
fazer era mandar para o exercito um hábil operad t 
para salvar a vida dos generaes, dos officiacs e das 
praças de todas as cEssas; mas assim nã) practicou o 
Sr. ministro da guerra, e dessa importantissinia com- 
missào foi incumbido um z loso e Inbil medico mi- 
litar, a quem ainda ha pouco se preteria e se fazia 
grave oítensa. 

O Sr. Marquezde Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Souza e Mello;—Por este fado reconheceu 

o governo que pelo menos o chefe do saúde do cor- 
po de obiervação, bem co i o os outros facultativos 
que foram nometdos por alli servirem, tinham to- 
das as habilitações para as grandes operações era 
circumstancias criticas e era logares onde não po- 
d am soccorrer-se a nenhum conselho, a nenhum 
auxilio sinào ao da sua própria capacidade. , 

O Sn. Marquez de Caxias:—Apoiai. 
O Sr. Souza e Mello:—Esse acto do governo 

indica quo a explicação quo deram de falta de capi- 
cidade dos offlciaos do corpo de saúde nao fui o mo- 
tivo da preterição qae.soílre am. 

Qual seria pois a razão? Não pude ainda atinar 
cora elb; eno t0f0 0 C'1S■0 m0 Par®M quo os officiaes 
do corpo de saúle soíTroram uma grave preterição. 

O Sn. Marquez de Caxias : — Sem duvida al- 
guma. 

O Sr Souza e Mello : — Portant >, si me fôsse 
pormittido pedir ao nobre ministro que tome estene- 
gocio era sua consideração, eu o farta. 

O Sr. D. Manuel: —Não leu o discurso do Sr. mi- 
nistro da guerra ? 

O Sr. Souza e Mello : — Ha mais alguma razão ? 
eu não sei. 

O Sn. D. Manuel : — Quer que lhe mande o dis- 
curso ? 

O Sr. Souza e Mello : — Far-rae-hia especial 
favor si me desse a razão das preterições. 

O Sr. D. Manuel : — O Sr. ministro da guerra já 
se defende i na caraara dos Srs. deputados, e entre- 
tanlb os senhores aiudt vôm aqui repetir a mesma 
cousa. 

O Sr. Souza e Mello : — Deixo, Sr. presid0ntpl 
de t zor considerações sobre differentes actos do Sr. 
ministro da guerra, porque já me vou fatigando, e 
desejo apresentar algumas duvidas sobre o regula- 
mento que reformou as escolas miliiares. Não me 
chegmj o tempo para coordenar minhas idéas a 
este icspeito; tive tenção do as dividir em três 
grandes cl sses: as primeiras, relativas á instruc- 
«.ão e eiucáção mil tar propriamente dita; as se- 
gundas, á observância da l-gi-Iação, isto é, si o go- 
verno não excedeu a auetorisação que tinha para 
refoimar as escolas; o as terceiras, á obscuridade 
e mesmo contradicções que me parecem haver nos 
estatutos das escolas militares. 

Uma escola militar não deve ter outro fim mais do 
que o de habilitar officiaw» para a guerra ; e então 
ahi se deve ensinar tudo quanto é necessário a essa 
fim, e sómerite a isso. 

O primeiro defeito quo me parece ferem os estalutes 
das escolas é occupar os militares em estudos por im- 

■menso tempo. Atéo 1.° de março deste anno, um mi- 
litir de infamaria ou cavallaria matriculava-se na 
escola militar, fazendo «peras exame das quatro 
opera, ões, e com dois annos de academia linha adqui- 
rido toios oi conhecimentos necessários a um offl- 
cial de cavallaria ou de infantaria, e os mesmos qua 
ora se dão pelos nuvissimos estatutos. 

O Sr. D. Manuel ;— V. Ex. acha isso bom? ■ 
O Sr Souza e Millo: — Tanto acho bom que 

fuiquim propoz. 
O Sr. D. Manuel : — O Sr. marquez de Caxias 

não achou bum. 
0 Sr. Souza e Mello : — Mas não alterou. 
O Sr. D. Manuel : — Pediu auetorisação para al- 

terar. 
O Sr. Presidente;—O nobre senador está in- 

terrompendo o orador, isto não ó uma discussão par- 
ticular, é uma quesião solemne. 

O Sr. Souza e Mello: —Os apartes perturbam a 
quem não tem bastante sangue frio neeessaiio e me- 
mória parã proseguir na deducção de suas idéas, 

O Sr. D. Manuel : — Mas V. Ex. é militar velho. 
O Sr Souza e.Mello : — Os novos estatutos era 

logar de 2 annos exigem para o curso do infantaria 
e cavallaria pelo menos 5 annos, porque lemos cs 
preparatórios, Mo é, o fraocez (grammatica, tra- 
dução e leitur*), geographii, chronologia, ariih- 
meiica, metrologh, etc.; estas matérias não se pódtm 
vencer em menos dQ 3 annos.... 

O Sr. Miranda ; — E o latim ? 
O Sr. Souzae Mello:-... Com2 annos maissão 
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S; além de que haverá praças que hão de ler neces- 
sidade de freqüentar por duas vezes um mesmo anno, 
e si não se mostrarem habilitadas nos exercícios prac- 
ticos, passarão na escola ainda um anno mais, e sd- 
mente nos exercidos practicos; do modo que podemos 
dizer que, no mínimo, nenhuma praça de crvallaria 
cu infantaria se habilitará com os conhecimentos 
precisos, segundo os novos estatutos, com menos de 
S annos, e pode levar 6, 7 ou 8, isto é, mais tempo 
do que um voluntário é obrigado a servir. 

Agora, quanto aos militares de artilharia e estado 
maior, o caso é peior; temos pelo menos quatro 
annos de preparatórios, porque ahi entra também o 
latim, tres annos da escola central e dois da de appti- 
cação, ao todo nove anncs, sinão perder anno al- 
gum; quando antigamente em cinco annos a praça 
de artilharia completava o seu curso, ficando com 
lodosos conhei imeutosmilitares queora se lhes dão. 

Quanto ao tfficial de engenheiros, este envelhe- 
ce na escola; não pode sahir delia com menos de 
12 annos de estudos, a saber: 4 de preparatórios, 4 
de escola central, 2 de escola do applioação, o 2 de 
etgenharia civil. 

O Sn. D. Manuel :— Quantos annos de estudo 
são necessários para se obter o diploma de bacharel 
em leis ou doutor em medicina ? 

O Sr. Souza e Mello : — Para que queremos dou- 
tores em infantaria, na cavallaria? O resultado seiá 
não termos nentmm official dessas armas com habi- 
litações theoricas, quando da muitos precisamos. 

Além disso cumpre ter em vista que esse longo 
tempo, durante o qual os officiaes passam fora de 
seus corpos e af stados do serviço, não pode deixar 
de ser prejudicial, quer ao mesmo serviço, quer ao 
thesouro, que lhes pagr avultados vencimentos em- 
quanto estudam. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Souza e Mello : — Uma escola de militares 

não deve ter em vista sinão fins militares. 
Os preparatórios exigidos são : francez e latim, 

que não sei para que presta directa ou indirecta- 
mente aos officiaes das ires armas.... 

O Sr. D. Manuel:— Já vejo que V. Ex. é op- 
posto ao laiim. 

O Sa. Souza e Mello : — ... e para adquirir-se 
esse preparatório, de que nunca se ha de fazer uso 
como militar, é que se ha de gastar pelo menos 3 
annos, tendo uma etape do 800 rs, diários, quando 
se me informa que os aspirant s de marinha têm ox- 
cehente mesa cora 400 rs. per dia, o que não sei si 
é verdade. 

fO Sr. ministro da marinha faz signal pela afir- 
mativa.) 

Bem, têm 400 rs. perdia os aspirantes de mari- 
nha, e segundo informações de pessoa em quem mui- 
to acredito, ha mesa excellente, não existindo mais 
do 50 e tantos alumnos. Ora, na escola deappli:a- 
ção, onde ha talvez 200, o sabe-se qne tanto maior ó 
o numero de praças arranchadas, tanto mais econo- 
micamento sa pôde viver, a etape do 800 rs. por 
dia, segundo as informações do nobre ministro, é de 
certo exagerada. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não digo que é 
CíRoOrada, digo que na marinha dá-se aos aspiran- 
tes 400 rs. sumente para etape. 

O Sr. Souza e Meu,o : — Aqui lambera é so- 

mente para etape. Temos, porlanto, que o Estado 
fará tão grande despesa somente para qiie esses 
alumnos aprendam latim, estudo de que neahum 
proveito tirarão como militares. 

Si em logir do latim houvessa umt caleira de lín- 
gua nacional, eu approvaria; conveniente ó e neces- 
sário que os officiaes fallem e escrevam correcta- 
menle. Não pense o nobre senador pelo Rio Grande 
do Norte que isto é umaextravagancia minha, porque 
tenho em favor desta opinião o que se observa nas 
escolas superiores francezas. Em todas ellas ha uma 
aula de lingua nacional, o não se dá muito apreço ao 
latim. Na escola polyteohnica, a piimeira escola 
de sciencias na Europa, exige-se para a admissão dos 
alumnos conhecimentos muito vastos, e exige-se tam- 
bém que no concurso façam alguraã prova de latim, 
mas no regulamento da escola se deterrain i muito po- 
sitivamente que, ainda quando o alumnonão conheça 
o latira, nem por isso seja excluído; o conhecimento 
dossa lingua só servo para emegualdade do circura- 
staucias nas outras matérias ser preferido aquello 
que o to ha. 

Mas entre nós ó um preparatório indispensável 
para ser official do infantaria ou cavallaria, quando 
na França, mesmo para a escola polytachnica, e 
porconsequencia para a do artilharia e engenharia, 
para a marinha, etc., não se exige o latim como 
preparatório indispensável. Ha portanto excesso da 
preparatórios, e excesso que redunda era despesa 
maior do thesouro, perda do serviço, e impossibili- 
dade para o alurano de adquirir hábitos militares, 
que tão necessários lhe são. 

Também não sei que necessidade tem ura ofucial 
de infantaria, de cavallaria, e mesmo de artilharia, 
de geographia o chronologia. Esses estudos são 
realmente muito convenientes, mas o governo não 
deve ensinar aoa militares sinão aquillo que de- 
vem practicar; aquelles que desejarem ornar seu 
espirito com outros conhecimentos procurem obtel-os ■ 
depois; e não lhes faltará pira isso tempo, nem 
meios: é isso um principio estabelecido por aquelles 
quo têm escripto sobre iustrucção militar. 

Quanto aos outros preparatórios, abstrahindo da 
metrologia, são as matérias de que se compunha o 
í.0 anno dos antigos estatutos, si so lhes accrescen- 
tasse a trigonometria. Quem linha o amigo 1.° anno 
podia ser um bom agrimensor, podia erapregar-so 
om operações de topographia; mas, com os prepa- 
ratórios que se dão agora, ficam as matérias mancas 
pela falta da trigonometria. Não sa diga que esse 
estudo augmsntaria as d fficuldades oara a matricula 
do curso superior, porque todos sabem que em 8 ou 
10 lições se pôde ficar senhor da trigonometiia, e 
assim o alumno se tornaria habilitado para empro- 
gir-sa em cousas úteis o necessárias ao paiz Mas 
em logar da trigonometria metteu-se a metrologia. 

Não sei o que se entendo aqui por esta palavra. Si 
ó o conhecimento de todos os nossos pesos e .medi Ias 
o a relação quo esses difierentes pesos e medidas 
têm entre si, desafio a quem quer que seja no Im- 
pério para dizer quaes são os nossos pesos o medidas, 
e qual ó a relação que os pesos e medidas têm entro 
si. Os peses e medidas de duas villas ou bgan jos 
vizinhos diíTerem completamento entro si enmoda a 
vasta extensão do Brasil. Como pois se^ t oderá ensi- 
nar em uma o cola aquillo quo Iodos nós ignoram s? 

Agora, si essa aula se roiuz ao ensino do systema 
métrico franccz, isto é objecto do 20 minutos de 
explicação; a terça ou quarta parle de uma hora da 
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lição bastará para essa metrologia, o não valia 
a pona fazer-se tíeüa especial menção. Si, porém, o o 
nosso systema, si systema temos, repito, isso é im- 
possivel, purqiu não ha quem o saiba. 

A distribuição das matérias pelo curso da escola 
contrai mo parece pouco conveniente. O I.0 anno 
ficou extremamente leve, as matérias quo nelle so 
ensinam podem ser explicadas o comprehendilas, 
quando muito, em 4 raoze3; e a experiência o de- 
monstrou já este armo, em que era raez o meio se 
habilitaram os alumnos {ara so matricularem no 
S." anno da escola. 

Ao passo que se deixa extremamente folgado o í.0 

anuo, sobrecarrega-se o 2.° com tal massa do co- 
nhecimentos quo ó impossível v?ncer-se, e o quo 
acontecerá ó que pouco ou nada dòvem saber os 
alumnos, ou ap mas saberão parle daquillo que se 
quer que aprendurn. 

Esta ó a minha opinião muito fraca, como V. Ex. 
sabe, e tambmi a do alguns lentes com quem tenho 
conversado a este respeito. 

O Sr. Marqüez de Caxias : — V. Ex. é auetori- 
dade competente. 

O Sr. Souza e Mello : — Mas talvez me quei- 
ram dar de suspeito. 

O Sr. Marquez de Caxias: — Não apoiado. 
O Sr. Souza e Mello : — Na escola central exis- 

te ura curso especial chamado de engenh .ria civil, 
que já existiu ameriorraente. No 7.° anuo da antiga 
escola, já se ensinava, posto que menos de-en- 
volvidamente, as matérias que'hoje conslituem o 
ensino do t .0 e 2.° . nno do curso de engenharia civil. 
Pelos antigos estatutos, os ofdciaes de engenheiros 
eram obrigados a estudar no 7.° anno a engenhar a 
civil; mas pelos novos estatutos esses offitiscs não 
tòm sirnilhante obrigação. 

O nobre ministro da.guerra deu a razão disso, 
dizendo quo sendo tão vasta a engenharia, tendo 
cada um do seus rames matéria para longos estu- 
dos, era necessária a divisão para termos homens 
cspeciaos, capazes do se encarregarem das differen- 
tes obras de que tivermos necessidade. Portanto 
vê-se que os engenheiros militares terão sómente os 
quatro annos da escola central e os dois atmos da 
escola do applicação, mas não os dois annos do curso 
chamado de engenharia civil. 

Ora, Sr. presidente, os 3/i seriam 7/8 cu uma 
maior fracção dos nossos offlciaes de engenheiros que 
são empregados era commissõ s de engenharia ci- 
vil, quo é do qua taraos mais necessid.-de. Si os en- 
genheiros militares não tiverem o curso de engenha- 
ria civil, pergunto eu: pretende-se crear algum cor- 
po, ou o regularaonlo cresu algum corpo militar in- 
titulado do engenheiros civis, que tenham accessos, 
honras o regalias, etc., que compelem aos militares? 

Creio quo o governo não tem auetorisação pa.fa 
crear corpos novos, para alterar o quadro do exer- 
cito; e por isso talvez não crcasso esse corpo de en- 
genheiros civis; mis, si os engenheiros militares n'o 
tivtrera habilitações para se encarregarem de en- 
genharia civil, e :«i é destes que temos mais necossi- 
dade, o que acontecerá ó que-em pouco tempo não 
teremos nenhum que mesmo mal so encarregue 
dessas obras civis, e não haverá cm que empregar o 
corpo de engenheiras milhares. - 

Portanto, o regulamento nes'a parto foi summa- 
moute prejudicial, o alguma providencia se dovo to- 
mara esto respei o. 

Ocurso militar ensinado na escola do applicação 
contém as mesmas matérias que já se ensinavam alli 
antes da reforma do í.0 de março deste anno; au- 
gmentou-se apenas uma aula de thiraica applicada a 
pyroléchnh, e uma cadeira de hippDtrica. Desgra- 
çadamente, para esta cadeira foi nomeado um ho- 
mem que nenhum conhecimento tem da matéria, o 
que, portanto, não pode desempenhal-a. 

O Sr. Marquez de Caxias: — Apoiado. 
O Sr. Souza e Mello : — São habilitações muito 

differentcs as de um picador das de um volerinario 
ou professor do hippiairica. Um homem pó le ser 
perfeito picador como esse, qua era um dos melho- 
res do-seu paiz.... 

O Sr. Miranda: — Foi-se embora. 
O Sr. Souza e Mello; — o nada saber do- 

anatomia, physioiogia o moléstias do cavallo; por- 
tanto, esse ensino ficou complelaraente inuiilisado 
pela nomeação feita pelo Sr. ministro da guerra. 

Um official de artilharia ou do engenharia tem do 
mover grandes massas, tem de ser incumbido do 
offlclnas do fundição, do Lbrica de armas, ele.; o 
conhecimento das sciencias physicas e da me-anien 
applicadas ás artes militares é'' necessário aos c.fficises 
de artilhada ou de engenheiros ; ims estas disci- 
plinas que não são ensinadas na es rola militar e do 
applicação constituem uma parte do curso do enge- 
nharia mil, a que os artilheiros e engenheir; s não 
são obrigados. Ha, portanto, na inslrucçao militar a 
falta daquelles conhecimentos, ao passo que ha ex- 
cesso do prpparativo.s. 

No art. S3 leio o seguinte: « Os exercicios das es- 
colas militar e do apphcação, e de prepar..torios do 
Rio Grande do Sul, serão"feitas no interior de esta- 
belecimento. » Procurando eu no art. 21 quaes eram 
esses exercicios practicos, encontrei alguns que im- 
possível é que se façãm dentro do eslabelecimenío, 
como o senado vai vêr. 

« Praclica do tiro de to Ias as espccios de armas, e 
organização do taboas de tiro e traçado das trajec- 
torias. » 

Aqui entra toda a especie de artilharia, c carre- 
gada com toda a qualidade de projccti». Ora, será 
possível fazer-se fogo dentro do estabelecimento das 
escolas com toda a especio de artilharia, o mesmo 
com armas portatis? 

« Marchas, acompanhamentos militares, passa- 
gens de rios, embarques e desembarques. » Que 
practica so pode ter Oe marchas militares em um 
terreno limitadíssimo que, quando muito, póie ler 
20 ou 30 braças? Que acanipamcnios se pode for- 
mar nesse terreno? Como sc pode no recinto da 
escola passar rios, fazer embarques o desembarques? 

Como se pode fazer qualquer trabalho de topo- 
graphia o nivelamento dentro do recinto da escola, 
onde tudo esta nivelado? 

Como se póJe fazer ensaies de obras dc fortifica- 
ção e de minas dentro do recioto da escnli ? 

O regulamento determina mais, que haja exerri- 
ciò de esgrima e de natação; e não comprthendo 
como é possível que dentro da escola so ha de fazer 
estes exercicios, principalmente o do natação. 

O Sr. Miranda; —Não respopdem a isto. 
O Sa. Souza e Mello:—Estou sómente apre- 

sentando duvidas, não estou censurando ninguém. 
Permittem os estatutos que aquelles que se habili- 

i tarem fora da escola no htim, francez, etc., possam 
11 
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f.i7er exame o matricular-so depois, mas exigem 
imperiosamente que haja freqüência da aula prepa- 
ratória da escola militar para que se possa fazer 
exame de arithmetica, geometria o algeb.a. Qual 
será o motiTo desta preferencia ? Não ha tantos col- 
legios, tantos meios aqui para se adquirirem essss 
•conhecimentos juntamente com os outros? Para que 
obrigar o alumno a perder um anno com a freqüên- 
cia da cadeira de geometria? 

A proposito disso, lembro-me de outra cousa. Se- 
gundo os amigos estatutos, todas as pessoas que se 
julgavam possuir os conhecimentos precisos de dou- 
iiinas ensinadas na escola, podiam requerer serad- 
miitidas á exame, e isto lhes era concedido. ■ 

Siijeitavain-se então a dois exames, um vogo, e 
outro de ponto, e nenhum inconveniente jamais 

" proveio desta practica, antes colheram-se grandes 
vantagens; e, si não fôsse essa permissão, não teria- 
mos hoje "alguns lentes que fazem honra á escola, 
como sejam os Srs. Dr. Souza, Gapanoma e talvez 
mais alguns. 

Agora não só se proscrevo esta pratica util o ne- 
cessária, mas ainda se quer que um dos preparató- 
rios seja estudado dentro da escola; e, para que essa 
difficuldade não parecesse tão grande, creou-se uma 
verdadeira duplicata, isto é, uma aula da arithme- 
tica , geometria o algebra na escola central e outra na 
escola do applicaçâo que só tom de ser freqüentada 
por praças do exercito, ficando a outra, a da escola 
entrai," reservada simplesmente para os paisanos ; 
e, pergunto eu: acaso está nas atlribuiçôes do mi- 
nistério da guerra dar iustracção secundaria á po- 
pulação? não competirá isto ao ministério do im- 
pério ? 

Quanto aos estudos superiores, determinam os es- 
tatutos que nenhum alumno possa freqüentar mais 
do duas vezes o mesmo anno; e entretanto não 
estabelecem nenhuma limitação quanto aos prepa- 
ratórios ; de modo que uma praça pôde estar 8, 9 e 
10 annos freqüentando as aulas de preparatórios s?m 
qce os estatutos o expilla para dar legar a outros. 
Não sei a razão de tanta condescendência para cora 
os alumnos de preparatórios, e um pouco de rigor, 
aliás necessário, para o ensino superior. 

lia nos estatutos uma disposição util, mas que 
mo parece contrariada logo por outra disposição. 
Perrailtsm elles que qualquer pessoa possa freqüen- 
tar as aulas de chimica e do physica da escola 
central; e nós sabemos quão úteis são esses conhe- 
cimentos para asdiíTerentes industrias; mas exigem 
também os estatutos que a pessoa que quizor freqüen- 
tar as aulas de sciencias physicas tenham prepara- 
tórios de latim, de geographia, chronologia, etc. O 
que tem a physica e a chimica com o latira e a chro- 
nologia, senhores? Isto ó embaraçar e tornar inútil 
o beneficio que se queria fazer. ' 

No art. 51 se estabelece emolumentos ou impos- 
tos sobre matrículas: do official exige-se lOJ}, e do 
paisano 205?, e não sei si estará na alçada do go- 
verno crear impostos. Como quer que seja, essa renda 
devia entrar para o lhesouro, na conformidade da 
legislação geral; mas não, dou-se-lhe uma appli- 
caçâo especial para os diversos gabinetes e acquisi- 
ção de modelos; o assim vai o governo previamente, 
da motu proprio, augraentar a verba para o serviço 

Suc*ào mililar. 0 fi11® al'as ® expressamente prohibido por um dos artigos de lei que h no prin- 
cipio do meu discurso. 

O regulamento, senhores, tem um artigo que não 

sei como poderá ser executado, o vem a ser este: 
« Os directores da escola militar do applicaçâo o do 
preparatórios, presidirão ã todos os exames iheoricos 
e practicos. » Ora, havendo ao mesmo tempo duas, 
três ou mais turmas do alumnos, como poderá o dí- 
rector presidir a todas ellas? só tendo o privilegio da 
ubiqüidade. E' do certo um dos muitos ertúos que 
não podo.ão ser exeeulados. 

Não sei qual foi a razão por que se seguiu cami- 
nho diverso do que se acha determinado nos es- 
tatutos das escolas de medicina. Alli so acabou 
com a classe dos substitutos creando-se a de oppo- 
sito es, que depois passarão a lentes por meio de 
concurso, a quo se podem apresentar tambom mé- 
dicos que não sejam oppositores, de maneira que 
estes concorrem com outros quaosquor médicos 
para as cadeiras. Os estatutos da escola central e 
militar restringiram a esphera dentro*"da qual o go- 
verno podia escolher os melhores professoVes, fa- 
zendo jmm que alguns moços habilitados, cuja ac- 
quisiçãu para o magistério tôsse muito importante, 
não poisam apresentar-se. 

O Sn. Jocim : — Na escola de medicina ó a mesma 
cousa. 

O Sr._ Souza e Mello : — No art. 73 se diz que o 
lente ó vitalício, que não pôde ser exonerado sinão 
a pedido seu. Mas ao mesmo tempo que tão grande 
garantia so dá aos lenles, vejo um extraordinário ar- 
bítrio, porque fica o Sr. ministro da guerra aueto- 
risado para suspender por tempo indefinido o lenle 
que deixar_ do comparecer por tres mezes; e uma 
suspensão indefinida corresponde a uma exonera- 
ção, eapezar da vitíliciedaae, o lente pôde ser dc- 
mettido som ser a seu pedido. 

Em difierentes partes do regulamento se deter- 
mina que haja uma classificação dos alumnos, se- 
gundo seu merecimento. Mas que vantagens pro- 
metle o regulamento áqueíles alumnos que melhores 
notas tiverem e que mais se houverem dislinguido ? 
Nenhuma. Nem para admissão á escola têm prefe- 
rencia aquelles que mais habilitados so mostr; rera 
nos preparatórios, nem os que nos primeiros annos 
dos cursos superiores alcançam im lhores notas pela 
maior applicaçâo e melhor comportamento têm o 
direito de escolher a arma ou corpo que mais dese- 
jarem, deixando de haver assim um grande estimulo 
para cs alumnos se entregarem com ardor aos estu- 
dos, practicando-se assim o inverso do que tem le- 
gar em outras escolas. 

Não encontro em todo o regulamento vantagens 
particulares para aquelles alumnos quo melhor se 
conduzirem na escola, o que me parece uma falta e 
uma falta grave. 

Ila grande deseguaUade entre os lentes militares 
e os lentes paisanos. Na escola de applicaçâo deve, 
segundo os estatutos, haver somente lentes militares; 
taas esta regra foi infringida immediatamente depois 
da publicação dos estatutos t Os lentes paisanos têm 
o ordenado, creio eu, de 2:0005!!i000 e 1:200?? rs. do 
gratificação; os militares têm tudo isto e de mais a 
mais a metade do soldo, e conta-se lhes a metade do 
tempo para a reforma, os accessos, e parece-me quo 
para o habito de aviz; mas nada ha sobro os direitos 
adquiridos pelas viuvas para o meio soldo, etc.; esta 
parte ficou em esquecimento. 

Ora, si tanto os lentos paisanos como os mi- 
litares prestam o mesmo serviço ; si o regula- 
mento, segundo mostra, parece querer equiparal-os. 
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do certo que não doria collocar os lentes militares 
cm posição muito melhor do que a dos lentes civis. 
Nesta parto, Sr. ministro, V. Ex., formulando os 
estatutos da escola de maiinha, conduziu-se de 
modo muito differente. Padece que se quiz dar aos 
lentes paisanos uma compensação, não pecuniária, 
mas que lisongeasse seu amor proprio talvez; de- 
ram-se-lhes graduações militares e o uso do uni- 
forme ! 

O art. 1 l.da lei n. 1383 de 6 d setembro de 1850 
determinou que ficaria prohibida toda e qualquer 
graduação militar a empregados civis das secretarias, 
contadorias, arsonaes o outros estabelecimentos ou 
repartições militares, com excepção porém dos pa- 
gadores e commissarips das tropas. Será a escola de 
que se tracta ura estabelecimento militar ? Parece que 
sim. Si o é, aquella disposição da lei foi ferida di- 
rectamente. Não sei mesmo como por uma auetori- 
sjçào para reforma de estudos se podia o governo 
julgar auetorísado para alterar a legislação orgâni- 
ca do exercito I 

Além disto, o nobre ministro marcou para os len- 
tes militares uma nova lei de promoções; mandou- 
lhes contar o tempo de serviço por um modo muito 
difTerente' do que ordena a legislação; alterou em 
fim toda a legislação relativa ao pessoal dos ofíiciaes» 

O Sn. Mauquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sn. Souza e Mello : — C m que necessidade 

se foi alterar e annullar toda essa legislação ? Não 
se podia reformar o systema de estudos, não se 
podia dar ioda a instrucção nocossaiia aos aspiran- 
tes o aos ofUciac, respeitando, como eu entendo 
que se devia respeitar, a legislação do paiz ? 

Desta nora creação de officiars lentes resultam 
alguns inconvenient s. A lei de 6 do setembro de 
1850 fixou o tempo que cada official deve permane- 
cer no posto a que tiver sido promovido, para de 
certo modo pôr peas á ambição, ao amor proprio 
extraordinário do alguns offlcíaes quo so julgassem 
cora um mero.iraento tal quo deve-sera ler um 
accesso por anno ou em monos tempo. 

A lei diz quo por d As ou três annos o official deve 
permanecer do posto a que fôr promovido, deixando 
os seus camaradas seguirem pela antig.iida ie, e mes- 
mo pelo mererimento. Mas ó sabido que, apezar de 
se exigirem dois ou tres annos de estação em um 
posto, para subir ao immcdiato, h.r cffi iaes que 

. permanecem 8, 10, 12 e 15 annos no mesmo posto; 
ha capitães que estão nesse posto ha 15 annos; e que 
ainda não tôm sido promovidos, porque não tem ha- 
vido vagas; ao passo quo, pelo regulamento de que 
se tracta, o lente, logo que tiver 4 ou 6 annos 
de estação em um posto, estará habilitado, poderá e 
ha do ser promovido á patente immediata. Si no 
flnvde 25 annos o lente se jubila, e regressa para o 
exercito, podo vir tomar a frente a muitos de seus 
camaradas que lhe eram superiores, e, si como lente 
íor coronel, póJe ser promovido a ofílcial-general, 
como determina o regulamento, e desta maneira pre- 
terira a muitos ofüciaes. 

O projecto que se discute não reconhece esto novo 
corpo de officiaes-lentes, naturalmente porque se re- 
llcctiu nos graves inconvenientes que de sua crea- 
ção proviriam; si (ôr o projecto convertido em lei, 
terá necessariamente de dissolver-se no 1,° de julho 
de 1859 o dito corpo; o quo destino terão seus mem- 
bros? Como serão considerados? 

O Sn. Mauquez de Caxias; — Apoiado. 

O Sn. Souza e Mello: — Sr. presidente, eu ti- 
nha ainda immensas obrervações a fazer sobre os 
estatutos das escolas militares, mas os meus pul- 
mões não mo permittem continuar, e vou terminar 
com a leitura do ultimo artigo. [Lêj: « O governo, a 
vista do que a practica demonstrar na execução desia 
reforma, fará as alterações convenientes a' benl do- 
ensino, excepto no que toca a deveres e direitos dos 
lentes, etc. » O governo foi auctoiisado pela lei da 
fixação de força de 1856 a reformar a escola militar. 
E' reconhecido, é cou-a que não carece demonstra- 
ção, que asauetorisações dadas em uma ietanniia 
morrem com a lei; porconsequencia do l.8 de julho 
para cá o governo deixou de ter auetorisação para 
reformar o systema de estudos militares. 

Apezar disto porém, pelo citado ultimo artigo 
deu se o governo a si mesmo auetorisação para con- 
tinuar a fazer nos estatutos das escolas as alterações 
que lhe parecer convenientes 1 I Em que se baseará 
a disposição do ultimo artigo dos estitutos? 

Sou obrigado a liraiiar-mo ás considerações que 
lenho apresentado; não devo fatigarpor m As tempo 
o senado, nem me seria possível, som grande esfor- 
ço, expor o que ainda me resti a dizer: paro, por- 
tanto, aqui. 

O Sa. Saraiva, miniAro interino da guerra, pro- 
fere um discurso quo publicaremos no appeiidice. 

Dada a hora, fica adiada a discussão; e,retirando- 
se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com 
que fôra r» cebido, o Sr. presidente dá para a ordem 
do dià da seguinte sessão ; 

Além das matérias ji designadas, 2 a dhcussãoda 
resolução do senado approvando a pensão annual do 
GOOJ!) concedida a D. Mnia Secunda Fernandes, em 
plena remuneração dos serviços do seu pai, o conse- 
lheiro José Pedro Fernandes. 

l.a e 2.a discussão das proposições da camara dos 
deputados; l.a auetorisando o governo pira mandar 
matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite 
no 5.8 anno da faculdade do Medicina do Rio de Ja- 
neiro, Pedro de Calazans no 4.° anno da faculdade 
de direito do Recife e Francisco Benedicto de Souza 
Barboza no 2.° anno da do S. Paulo ; 2.a auetorisando 
o governo para trocar as notas do exiincto banco do 
Brasil de que são possuidores D. Eraerenciana Rosa do 
Br um e outros. 

Continuação da 1." discussão da p-oposição da 
mesma camara approvamio as condições com que 
foi concedido o privilegio de lavrar minas de carvão 
de pedra, e explorar outras, na província de S. Pedro, 
com o respectivo parecer dacommissào deemprezas 
privilegiadas. 

3.a discussão das proposições da dita camara: 
1." concedendo quatro loterias ao hospital de mise- 
ricórdia da cidade deS. Joãod'El-Uei, e umaá matriz 
da villa de Oliveira, na província do Minas Geraçs ; 
2.", concedendo seis loterias em beneficio do hospital 
do caridade da cidade de Maceió e das obras da nova 
matriz da mesma cidade. 

Continuação da l.a discussão da proposição da 
referida cainara concedendo á s. ciedade dramatica 
do theatro de S. Francisco duas lotarias annuaes 
por tempo do dois annos. 

Levanla-se a sessão ás 3 horas o um quarto da 
tarde. 
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Sessão de l i de agosto. 
PRESIDEXCIA DO SR. MANUEL IGXACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
Summario.— Parecer ãa mesa sobre a hora da aber- 

tura das sessões do senado.— Primeira parte da 
ordem do dia.—Loíerias para a Opera Nacional e 

^subvenção para o lheutro de S. Pedro. Discursos dos 
Srs. visconde de Jcquitinhonha e marquez de Abran- 
les. Votação.— Seguida parte da ordem do dia,— 
Fixação das forças de terra. Discursos dos Srs. vis- 
rondi de Albuquerque, Cândido Borges, e ministro 
interino da guerra. 
A's 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. presi- 

dente abre tisessão, estando presentes 31 Srs. sena- 
dores. • 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
Não ha expediente. 
O Sr. 2.° Secretario lê o seguinte 

PARECER. 
« A mesa examinou a indicação do Sr. visconde 

da Jéquitinhonha, propondo a alteração do art. 40 
do regimento para que se abra a sessão, não ás 10, 
mrs sim ás !1 horas da manhan; e, achando con- 
veniente a medida proposta, ó de parecer que.se 
approve a indicação, pur ser mais útil c commodo 
começarem as sessões ás 11 horas, a exemplo do 
que já se praclica na camara das deputados. 

« Paço do senado, em 11 de agosto de 1838. — 
Manuel' ígnacio Cavalcanti dc Lacerda, presidente. 
— José da Silva Mafra, 1.° secretario. — Manuel 
dos Santos Martins Vallasques, 2.° secretario. — 
José Martins da Cruz Jubim, 3.° secretario. — Fre- 
derico de Almeida e Albuquerque, 4.° secrctaiio. » 

Fiea sobre a mesa, e ó julgada a indicação objecto 
• de deliberação. 

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. 
senadores. 
■ PlílMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

LOTERIAS. 
• Eutra em 3.a discussão a resolução do senado con- 
cedendo 12 loterias annuat s, por espaço de 3 annos, 
em beneficio da imperial academia de musica o 
opera nacional. 

O Sr. Visconde de Jéquitinhonha : — Sr. presi- 
dente, esta resolução passou na l.a, e 2/ discussão 
e eu não desejo demorar a 3.a ; mas, em consciên- 
cia, não posso votir som alguns esclarecimentos. 

A illustre commissão no seu parecer não dá os 
esclarecimentos que eu desejo, quando aliás me pa- 
rece que era conveniente que ella indagasse o es- 
tado desta empreza. Sobre sua utilidade eu nada 
digo; es ou convencido, assim como todo o senado, 
que convém animar a musica nacional, isto é, o 
theatro lyrico nacional. 

As informações que eu desejava é a respeito do 
estado da (como se diz no projecto) imperial acade- 
mia de musica e opera nacional, para poder deduzir 
o fim nrevisto na resolução, qutndo concede a im- 
portantíssima subvenção de 12 lolçrias annuaes, por 
es .aço de tres annos, "que, creio eu, não importa em 
menos do 140:0005 por anno, calculando-se a 
11:000$ o tanto cada loteria. 

Ora, 140:0005 dados annualmenle do subvenção 
a uma empresa que apenas se acha em começo, cu- 
jas despezas não podem ser por fôrma alguma avul- 

tadas como o são ordinaiiamente nas emprezis ly- 
ricas italianas, ou, permitta-se-me que diga, estran- ' 
goiras, acho demasiado, a não se terem vista algum 
outro fim. Tenho ouvido filiar que a impeiisl 
academia de musica c opera nacional P m o piojre- 
to do construir ura edifício, e então 140:0(105. sup- 
ponhimos," mu'ti pl içados por tres são 420:000$, 
tirando 40:0005 talvez, que ó o que pod rá gastar 
no seu costeio, ficam 300:0005 para a construcção 
do edifício. 

Sondo isto assim, embora eu concordo também cm 
que a empreza é util, desejiva que não passass© 
o precedente de se dar tão grande quanlh sem serem 
declara 'as na lei todas as condições a que fica su- 
jeita a empreza, sem ser tomado em ccnsi lotação o 
plano datDra, sem, em uma palavra, dizer-se alguma 
cousa na resolução, que obrigue o governo a se res- 
ponsabilisar pelo bom emprego desta subvenção. 

Estou antevendo já uma (..bjecção que se mo fará, 
dizendo-se : « Vós não tendes confiança nas pessoas 
quo diiigem esta empreza? Si tendes, não ó preciso 
nada mais; não só essss pessoas são capazes de le- 
var o pnjocto á execução, e consíguiresttsflns, mas 
ainda dtvi is estar convencido de que ellas acceúarão, 
exigiião ainda do governo as condições indispensá- 
veis para que se consigam esses fins. » 

Sr, presidente, si me flzestem esta objecção, eu 
respand rii sem hesitação era sentido alfirmativo : 
maior confiança, maior zelo não ó possível achar-se 
em ninguém. Estou convencido que f i um verda- 
deiro espirito patriótico quo põz em acção o desen- 
Vülvimeiiti) desta empreza; que não é sinão o inte- 
ressa de se levar a elleito a existência do uma aca- 
demia de musica nacional, que faz com que as 
pessoas distinetas que se acham á testa des a em- 
preza, tomem sobro si ura similhanle encargo; mas 
tenho eu porventura certeza de quo esta empreza ha 
do continuar sempre dirigida pelas mesmos pessoas? 

Não se me pdds responder que sim. Tenho eu cer- 
teza porventura quo cau as absolutamente indepen- 
dentes da vontade dessas pessoas não appareçam o 
não forcem taes pessoas a se retirarem da direstoria 
da empreza? Também não se me pôde icspondor 
affirmativamento. Era ultimo legar perguntarei ao 
senado: E'justa o conveniente quo se estabeleça um 
precedente, do qual se hão de querer prevalecer to- 
dos aquelles que emprchcnderem cousas desta or- 
dem? Também não se mo pólo responder affirma- 
tivamente. 

Portanto não lemos certeza do que hão de conti- 
nuar á testa da empreza as mesmas pessoas que estão 
actualmento, nem podemos ter certeza de que causas 
absolutamente accidentaese estranhas a essas pessoas 
as não forçarão a sahir da directoria; nem ó de cer- 
to conveniente que se estabeleçam taes precedentes, 
taes exeepções da regra geral; e por isso eu entendo 
quo atiles "de tudo devora vir ao senado o projecto 
da empreza, os estatutos que a dirigem, os meios, 
emftm, que se pretendem empregar para se conse- 
guir o fim proposto pela empreza. 

Isto que eu digo, Sr. prcsi lente, não c.novo, te- 
nho já muitas vezes feito vêr ao senado. E a res- 
peito da estabilididedesta eraprezi, já muita gohte 
tem tido motivo pira crôrque efa não prose guirá por 
causas completamente estranhas ás pessoas que a 
dirigem. No entretanto, nem tivemos informações 
dadas pela commissão filhas do inquéritos acerca 
dos pontos sobre os quaes tenho chamado a atteu- 
çao do senado, nem os nobres mitvslros disseram 
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uma só palavra a es'e respeito na occasião em que 
esta resolução se discutiu. 

Ora, senhores, eu disse aqui uma occas:ão que 
julgava que, todas as vezes que o corpo legis- 
lati.o dava loterias a uma empreza qualquer, o 
governo ficava com o direito e com o dever de 
examinar a applicação do produclo de tíes loterias. 
Perguntei nes-a occasião ao nobre ministro da jus- 
tiça si ello considerava verdadeiro este principio; e 
S» Ex. respondeu que a esse respeito não podia haver 
duvida alguma. 

Não me contentei cora esta resposta, e em outra 
occasião, achando-se presente o nobre ministro do 
império, fiz-lhe a mesma pergunta, áqualS. Ex. res- 
pondeu também que não havia duvida alguma. Ora, 
si o governo ó responsável pelo emprego do produeto 
destas loterits, como é possível que o corpo legisla- 
tivo, que as concede, não tenha oditeito de emrar 
no exame dos ijns para que são concedidas taes lo- 
terias? 

Tanto mais é cxacto, Sr. presidente, o que acabo 
do dizer, que, si em outras épocas a concessão de lo- 
terias não so tornava onerosa ao Estado directamente, 
si era apenas um jogo c um j^go imoaoral que não 
devera ser perrailtido, hoje ha uma nova circum- 
siancia, e vem a ser que é tal o numero de lotei ias 
concedidas, que o correrem elias é de sumraa difíi- 
culdade,"ó preciso o sacriOcio de algumas já conce- 
didas, e talvez bem importantes para que outras 
corram; ó preciso exercer um patronato-maior, é 
preciso haver uma parcialidade muito definida para 
que certas loterias corram, o que é inconveniente 
para o serviço publico, e não pouco desagradável 
para o nobre*ministro do império. 

O que vou dizer não tem applicação á academia 
do musica nacional; mes vou somente ollerecer á 
consideração do senado um facto que já tem ti Io lo- 
gar, o vem a ser que algumas loterias têm si lo des- 
contadas por equcllos aquém foram concedidas, re- 
cebendo elles a sua importância, deduzida a dilíerença 
do desconto, esperando os descontadores que uma 
boa estreita appaicça e illumine o Sr. ministro do 
império para fazer correr taes loterias. E' isto conve- 
niento? Dacididafnente não e. 

Assim, Sr. presidente, sem me oppôr á resolu- 
ção, não desejando rmbaraçal-a ; pelo contrario , 
convencido como estou que a empreza é util, que a 
empreza ó nacional, eu desejava que j) nobre sena- 
dor que tem promovido esta concessão de loterias 
dissesse algumas palavras em seu apoio, para escla- 
recimpnto das duvidas que tenho oíbrecido á consi- 
deração do senado ; ficando S. Er. desde já na cer- 
teza de que, si o fizer, pôde contar com a melhor 
disposição de minha parto de me conformar com o 
que S. Ex. houver de dizer. 

Pedindo estas explicações, eu não tenho por fina 
sómeate não estabelecer-se um precedente que não é 
util nem conveniente de forma alguma; o meu fim 
ó lambem que as palavras de S. Er., quaesquer que 
ellas sejam, cm solução das questões que olíereço á 
consideração do senado, estabeleçam aquillo que na 
realidade se ha do fazer; porque estou certo que 
aquillo que o nobre senador houver de dizer em 
explicação das rainhas duvidas, ha do estabelecer 
uma regra que ha de ter inteira execução. 

Eis-aqui, Sr. presidente, o que eu tinha a offerecer 
á consideração do senado. Eu, como todo o senado, 
desejamos que a opera lyrica nacional se acclimo'6 
prospero no nosso paiz; ha extraordinária vantagem 

nisto: pelo menos eu creio que som opera nacional, 
só com grandes sacrifícios, e vencendo grandes dif- 
ílculdades, poderemos -sustentar o theatro italiano. 
Hoje, como'o senado sabe, não só se engajam ai listas 
de primeira e segunda ordem, mas ainda se engajam 
corhtas; e estas pelo menos podiam" ser nacionaes, 
e então já se conseguiria muita. Estas corislas pas- 
sariam para segundas figuras o assim por diante,, e 
conseguíamos o fim que desejamos. 

Sr. presidente, eu não sou nenhum Diogenes, 
vivo em sociedade e gosto deste divertmiento. Para 
mira, creia V. Ex., é o uuico divertimento que existe 
na capital do Império, e tenho pozar de não poder 
assistir a todas as representações lyricas; mas desejo 
que a capital oíTereça este divertimento com a me- 
nor sommade sacrificios. 

Portanto, repito, é do maior interesse que a ope- 
ra nacional ptospere no nosso paiz, tanto mais que 
temos para ella talentos muito raros, que vão já ap- 
parecendo e provando que a fertilidade deste impor- 
tantíssimo torrão dò globo é tal que satisfaz a todas 
as exigências : nelle germinam, crescem e brilham 
todos os talentos. Tíada nos falta, senhores. Quem 
freqüenta a opera nacional admira-se das oxccllentes 
e maravilhosas vozes que appareccmem scena. 

O Sn. Marqoez de Abraxtbs : — Vou satisfazer 
o desejo do nobre senador, e estimarei que as poucas 
palavias que vou dizer o movam a sustentar o voto 
que acabo do emitiir. 

Concordo plenamente no principio estabelecido 
pelo nobro s nador de que desde o momento que o 
corpo legislativa subvenciona qualquer estabeleci- 
menlo com loterias, fica o governo com o direito do 
entrar no exame da applicação do produclo dessas 
loterias. De alguns estabelecimentos, á testa de cuja 
administração me acho, que têm sido subvencionados 
com loterias, o ministério recebo annua'raente con- 
tas correntes com todas as demonstrações necessá- 
rios ; e nos relatórios nainismriaes.tem-se feito men- 
ção do progresso dessas obras o da applicação quo 
têm tiío as loterias. O que acontece com alguns 
estabelecimentos.... 

O Sr. Visconde de Iequitinhoniia : — Que não são 
todos. 

O Sr. Marquez de Abrantes: —... desejo quo 
aconteça com todos os outros que são subvenciona- 
dos : nesse ponto o nobre senador ha de ter-me sem- 
pre do seu lado; eu serei, sinão o primeiro, ao me- 
nos o segando depois dello a exigir o cumprimerrío 
desse dever. Dito isto, tractarei da explicação quo o 

'nobre senador deseja. 
São 12 loterias, ó verdade, que se pode por espaço 

de tres annos a favor da academia do musica nacio- 
nal. O nobre senador, posto que a principio duvi- 
dasse, todavia concedeu depois que o produeto dessas 
loterias não tinha de ser applicado integralmente as 
despesas desta empreza; S. Ex. reconheceu quo 
linha também de ser applicado á construcção de um 
novo theatro. 

O S. Visconde de Iequitinhoniia : — Segundo 
ouvi dizer. 

O Sn. Marquez de Abrantes Está declarado 
na resolução; si o nobre senador não se deu ao tra- 
balho do lôr o projecto em discussão, que culpa te- 
nho eu ? 

O Sr. Visconde de Iequiunhonha ; — Li. 
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O Sr. Marquez de Abrames : — Então esque- 
ceu-se. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha ; ■— Mas eu 
queria ouvir a V. Ei. 

O Sr. Marquez de Abrantes;—Muito obrigado. 
Si pois a concessão feita pelo corpo legislativo tem 

duas applicações diversas, não se pôde reputar exa- 
gerado o pedMo de 12 loterias. Resta-me dar outra 
explicação. 

« Como se ha de levar a offeito a construcçâo 
desse theatro^f » E' negocio que, segundo a reso- 
lução, será resolvido pelo governo. O governo, além 
do*direito que tem de fiscalizar aapplicação do.pro- 
ducto das loterias concedidas para esse fim, fica com 
o de exigir da directoria da academia, que com 
muito gosto lhe ha de apresentar, os planos, orça- 
mentos e indicação do logar onde tiver de ser cons- 
truído o novo theatro; tudo ha de ser feito com 
approvação do governo e debaixo de sua fiscalização. 

Quanto á conveniência o utilidade da instituição 
desta academia, de cuja direcção superior encarre- 
guei-me com outro meu nobre collega, o senado me 
dispensará de ajuntar outras considerações ás consi- 
derações já produzidas a favor pelo nobre senador. 

E' innegavel que nós devemos fundar no paiz e fa- 
zer medrar esta instituição. Algumas pessoas pre- 
venidas entendem que a academia de musica nacio- 
nal é uma concurrente, sinão uma inimiga da em- 
preza lyrica italiana. 

O Sr. Visconde de Jequitishonha : — Do fôrma 
nenhuma é 1 

O Sr. Marquez de Abs antes Só por prevenção, 
ou por paixão, e destas paixões que allucinam, que 
tiram um pouco do senso commum, se pô le entreter 
essa especie de opposiçào, que infelizmente se tem 
traduzido em actos ! Ao contrario, Sr. presidente, a 
opera nacional é um veidadeiro auxiliar da compa- 
nhia lyrica italiana. 

Esta serve de escola de aperfeiçoamento, o aquella 
de viveiro de cantores nacionaes. Nos pa zes era 
que ha opera nacional, ha ao mesmo tempo opera 
italiana, da qual em verdade não se pôde hoje pres- 
cindir, por ser uma necessidade da civilísação actud. 

Mas que quer V. Ex., si se tem queriló entender 
diversamente, si se tem creado uma especie de ri- 
validade, mesmo de opposiçào manifesta, cujos tílei- 
tos por mais de uma vez temos sentido? 

Não tem V. Ex. observado, que, quando a opera 
nacional annuncia os seus espectaculos, a erapreza 
lyrica também annuncia os seus para o mesmu dia, 
concurrencia realmente desagradável, e, diiei mesmo, 
deplorável? 

Tenho portanto explícadoque asloteriasnão têm sô 
por fim pagar ordenados ás partes cantantes o outros 
empregados da academia da opera nacional; quetôm 
egualmente cutra applicação muito distineta, como 
seja a construcçâo de ura novo tbeatro, indispen- 
sável para que e'sta patriótica empreza possa medrar 
e desenvolver-se, e de um novo theatro, que será um 
prédio nacional, que pertencerá ao Estado e não será 
propriedade de nenhum emprezario futuro. 

Si pois ha conveniência em sustentar esta em- 
preza, esi, como é obvio, não poderá ella ir avente 
sem este soccerro, creio que estes motivos serão bas- 
tantes para que o senado dô seu voto a favor desta 
resolução. 

O Sn. \ isconde de Jequitixuontia ; — Sr. presi- 

dento, creio que o senado (permitta-so-me o ter- 
mo) deve mo agradecer.... 

O Sr. Marquez de Abrantes : — Já sei o que 
vai dizer: que só a opera nacional mo obri- 
garia a romper o silencio que tenho guardado 
nesta sessão. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : — Essa obser- 
vação que V. Ex. fez agora é para outros oradores 
fazrrem relativamente d opposiçào; mas eu não, 
eu conheço a V. Ex., aprecio o avalio como devo 
os seus talentos, o seu patriotismo e os seus prin- 
cipies : si não tem fallad^, não é porque seja mo- 
vido por esta ou por aquella causa, como aqui so 
tem dito que taes e taes senadores deixaram de fallar 
quatro annos e que surgiram do sepulchro. 

Mas o que eu quero dizer é que o senado deve me 
agradecer o eu ter dito poucas ^palavras relativa- 
mente ao projecto, porque dahi resultou o nobro 
senador pela província do Ceará, com a sua palavra 
valiosissima, confirmar tudo quanto é indispensável 
em apoio daquella patriótica instituição. Si o nobro 
senador não tivesse tomado a pahvra, ficava a opera 
nacional talvez sem ser tão bem conhecida, conw 
estou certo qne hoje ficará, taes foram as observa- 
ções feitas pelo noore senador. 

Declaro ao senado que fico muito penhorado ao 
nobre senador pela província do Ceará pela atten- 
ção que lhe mereceram as palavras que proferi rela- 
tivamente eo projecto que se discu'e. O nobre sena- 
dor fez me justiça; eu nunca me oppuz, pelo con- 
trario, sempro reconheci, como disse muitas vezes ao 
nobre senador, a opera nacional como um verda- 
deiro, como o mais poderoso auxilio da opera lyrica; 
quem quer uma, ha do por força querer outra. E, 
quando nós tomos talentos maravilhosos, como eu 
disso, porque motivo esses talentos, essas vozes di- 
vinaes estarão inteiramente desconhecidas do nosso 
paiz e de paiz estrangeiro? Ora, não podem ser co- 
nhecidas sinão por esta fôrma, por meio da opera 
nacional. 

Sr. presidente, estou satisfeitíssimo cora as expli- 
cações dadas pelo nobre senador pola província do 
Ceará ; eu sabia, como disse, que as loterias haviam 
de ser applicadas na construcçâo do um edifício; 
sabia que esse edifício ha de ser nacional e não ha 
de pertencer a um ou outro omprezario; um dos 
distinetivos que muito elogiam o caracterisam as 
pessoas que se acham á testa desta instituição, quo 
não procuram interesses nem vantagens para si, maa 
que só querem e tem por fim o desenvolvimento da 
uma industria muito honrosa para o paiz. 

Apezar da satisfação om que me acho, lembrarei 
ao nobro senador uma das observações quo fiz; isto 
é, quo á testa da empreza hoje estão pessoas quo 
necessariamente, pelo seu caracter individual o so- 
cial, hão de cumprir aquillo que proraettera, mas 
podem essas pessoas desappareccr da administração 
e então bom era que ficassem escriptas essas con- 
dições. 

Sr. presidente, eu lamento também, como o no- 
bre senador, que tenha apparecido espirito de riva- 
lidade entre uma e outra opera, o é pena que quem 
praclica assim não cuide antes cm dirigir a sua 
própria empreza do que fazer guerra a uma que é 
sua auxiliar, e ao mesmo tempo faz honra ao paiz. 
Voto portanto pela resolução nesta paitc. 

As observações quo fiz rclaiivaniánte á opera na- 
cional, desejava fazer também a respeito dc nosso 
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tlioatro dramático. Pcrguntar-mc-ha o sonado qual 
ó a rainha opinião acerca do talento do eraprezario 
do theatro dramático? Estou convencido que o 
senado não fará esta pergunta, porque deva saber 
que a minha opinião não pôde ser outra s não a 
opinião geral do paiz; isto é, que o eraprezario 
do nosso theatro dramático é um dos mais exímios 
artistas que temos conhecido , e que por muito 
tempo o seu nome ha de ficar commemorado nos 
nossos annaes lheatraes. Mas tem elle toda a força 
necessária para manter o theatro dramático no pé 
em que deve estar para honra do paiz e para pro- 
veito e beneficio da ilossa lingua? Duvido, se- 
nhores, porque até hoje não tem sido saiisfeita 
essa imporlantissima necessidade, e é a razão por- 
que o theatro dramático é pouco conhecido e 
pouco freqüentado. 

Senhores, quando em um paiz se começa por que- 
rer ter theatros ou qualquer instituição, procura-se 
fazer uma lei que encerre em si todas as condições 
geraes de existência dessa instituição que se quer 
crear, ou que, achando-se creada, quer-se desen- 
yolver. , . , .... 

Nos não temos uma legislação theatral; nao e 
objecto novo nem espinhoso, é objeclo fácil da se 
concluir, porque ha tanta coasa feita a esto res- 
peito, ha Dgislação theatral tão bem concebida, que 
o nosso trabalho seria unicamente tirar dessa legis- 
lação estrangeira aquillo que conviesse á nossa si- 
tuação, o assim teriamos conseguido aquillo que 
necessit mos. Emquanto não tivermos essa legisla- 
ção, a instituição não produzirá os effeitos que 
todos desejam; dispender-se-ha muito dinheiro, e 
ao mesmo tempo apparecerá algumas vezes o ridí- 
culo no cumprimento dos devores que procuram e 
são obrigadas a desempenhar essas instituições. 

Além disso, Sr. presidente, eu acho inconveniente 
na maneira parcial porque se fazem estas concessões. 
Eu achava muito mais conveniente e muito mais pró- 
prio do syslema representativo em quehadivisâo de 
poderes estabelecer-se uma subvenção geral para 
que o governo a distribua sob sua responsabilidade 
por aquelles estabelecimentos que se acharem em 
circumstancias de merecer uma subvenção, sem 
que o corpo legislativo estivesse todos os dias a gas- 
tar tempo no exame do estado dessas emprezas; si 
existem companhias ou si são simples emprezas, si 
offerecera garantias de estabilidade, si desempenham 
as suas otrigações, etc.; tudo isto faria admiaistra- 
tivaraente o governo. E' assim que se praclica na 
França, ó assim portanto que devemos fazer. 

Votava-se na lei do orçamento uma quantia ou 
tantas loterias para serem repartidas pelos estabe- 
lecimentos theatraes, e o governo farh a repartição 
do modo que julgasse mais conveniente; evitávamos 
assim o trabalho, e evitávamos o desgosto de estar- 
mos todos os dias cercados de empenhos para votar 
p r estas e aquellas loterias, e bem assim o desgosto 
do darmos subvenção a este theatro e não áquelle. 
Eu espero que em breve tempo havemos de proceder 
assim, quando se acabar com estas protecçôes par- 
ciaes o individuaes. Apezar disto, senhores, voto por 
ambas as partes da resolução. 

PENSÃO. 

O Sn. Visconde de Jequitiniioniu : — Sr. presi- 
dente, na disposição deste projeclo acha-se envolvi- 
da uma questão que eu encaro como constitucional. 

Me parece que a commissão não decidiu em cousa 
alguma essa questão, e que é a seguinte : 

V. Ex. recorda-se do que a esta peticionaria o 
governo concedeu uma pensão, hão tenho bem pre- 
sente si egual ou menor do que esta, mas o certo 
é que essa pensão passou aqui no senado, foi para 
outra camara, lá creio quo cahiu, sendo instau- 
rada outra vez tornou a ser rejeitada. Ora, pergunto 
eu , o senado pode instaurar agora esta pensão 
sem que o governo a désse de novo? ao senado 
pertence dar pensões ou ao poder executivo? não 
será isto uma usurpação feita ás attribuiçôes do po- 
der executivo? o facto do poder executivo ter dado 
uma pensão continua a existir- depois de não ser 
approvada essa pensão. Creio que similhante ques- 
tão não foi tomada em consideração pela commissão, 
e também creio de absoluta necessidade que a in- 
vestiguemos devidamente, porque a decisão do so- 
nado deve estabelecer uma regra, um juizo relati- 
vamente á intelligencia que se deve dar ao artigo 
respectivo da constituição. 

Assim como nós queremos que o poder executivo 
não usurpe, não transgriJa o prescripto pela cons- 
tituição para suas attribuiçôes; assim como quere- 
mos que elle se contenha na raia constituotonal, 
também devemos querer que o corpo legislativo de 
fôrma alguma usurpe, de forma alguma passe essa 
raia, chamando a si attribuiçôes que não lhe per- 
tencem. 

Eu não digo ainda aosenado qual ó minha opinião, 
porque me parece que a occasiào não é a mais 
própria para isso; ainda não se investigou essa ques- 
tão, e ella não pode ser investigada sinâo pelos 
meios competentes; não é em uma sessão desta 
ordem que se deve tractar dests objecto, elle deve 
ser examinado na commissão respectiva, que é a 
commissão de constituição; emlim, ella que examine 
a matéria, dô seu parecer, para então discutirmos e 
procurarmos a regra. 

Agora, si o senado quer saber com antecipação 
qual é a minha opinião relativamente á pensão, eu 
a declaro em poucas palavras: Si eu fizesse parte 
do corpo legislativo na occasiào em que se discutiu 
a pensão de que se tracta, eu a approvaria. Ap ,ro- 
vaudo-a eu então, approvo-a também hoje, e, por- 
tanto, não é por espirito de hostilidade feita á pen- 
são que expuz ao senado as observações que acabo de 
expôr; é, pelo contrario, para cumprir o dever do 
vigiar na manutenção dos principies constituciunaea 
da lei fundamentarque jurámos, para que não haja 
invasão de poderes, para que haja haimtnia, e nunca 
invasão. 

Ota.para se conseguir o fim que acabo de expôr ao 
senado, não ha sinão dois meios; ha o de discutir-se 
esta questão preliminar, ou enviar-se o projecto á 
commissão de constituição para dar seu parecer; e 
este segundo meio m0*parec0 mais curial, o mais 
propiio para tomarmos uma decisão digna do senado. 

A objecção que se pôde offerecer a esse alvitre é a 
do tempo. Na verdade direi ao senado o que esta 
senhora já disse ; as condições de sua vida são tai s, 
quo ella merece do corpo legislativo e do poder exe- 
cutivo todo o qualquer favor que elles possam fazer; 
ninguém merece mais do quo ella. Lamento que mo 
veja na necessidade de embaraçar a passagem desla 
resolução pelos motivos constitucionaes que pesam 
na minha consciência. 

Depois de rejeitada uma pensão se installa a 
mesma pensão somente com o fundamento de di- 



S8 SESSÃO DE 11 DE AGOSTO. 

zsr-so que o decreto cão morreu ? Mas o decreto 
existiu para aquelle fim ; concedeu a pensão e essa 
pensão não foi approvada, e o que se segue? Que 
o decreto subsiste ? não sei; íslo ó que ó preciso 
que o senado decida. 

Si o senado julga em sua sabedoria que pode deci- 
dir a questão, estabelecer o principio em uma deci- 
são sem parecer de coramissão, bem, decida; si, 
poiéra, ent-nde que é mais acertado ouvira uma 
coramissão, neste caso remetia o projocto á coramis- 
são de constituição. 

Eu como que estou ouvindo, Sr. presidente, esle 
aparte em que se me diz que já se fez isso, isto é, que 
a matéria já foi submettida a alguma coramissão; mas 
eu também já disse que a coramissão não solveu a 
duvida, apenas disse « Ha casos analogos a este » , 
mas não examinou estes casos. Emílm, o senado de- 
liberará como julgar mais conveniente; eu não me 
animo a apresentar um requerimento para que o 
projeclo seja adiado afim de ir á coramissão de cons- 
tituição, como eu desejara que fôsse. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se 
a matéria sufficientemente discutida, é posta a votos 
e approvada para passar á 3.a discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. , 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Continua a discussão do art, 1.° da proposta do 
poder executivo fixando as forças de terra para o 
anno financeiro do 1839 a 1860. 

O Sr. Visconde de Albcqcerque : — Eu deseja- 
ria, Sr. presidente, que esta discussão fôsse mais 
resumida, porque eu entendo que todo este pro- 
jeclo não é sinão a repetição da lei vigente, e, por- 
tanto, seria melhor fazermos o que já so tem f-ito, 
isto é, mandar-se contiotur a lei mencionada com 
qualquer alt'ração que porventura conviesse fazer. 
Supponho, senhores, que isso era mais proprio para 
chamar a attenção da assembléi geral sobre o ob- 
jecm que se tem de dis utir, porque, pela maneira 
por que nós discutimos, presumo que se póie dizer 
o mesmo que so tem dito, muito boas cousas, muito 
boas doutrinas; mas todas estas cousas, to ias estas 
doutrinas nenhuma relação lèm com a fixação das 
forças de terra. 

Êu não sou muito regiraontista,como Y. Ex. sabe, 
bem que mo prezo de ser muito obediente a V. Ex.; 
tenho mesmo medo de bolir no regimento; mas 
pela discussão havida, vejo que ha nelleuma lacuna 
que cumpe preencher ; falta-lho uma disposição 
para que as commisões do senado, a quem são re- 
metiiJos os relatórios, dom o seu parecer acerca 
daquellas medidas que o governo tenha sido auclo- 
risado para legislar ; porque, de outra maneira, Sr. 
presidente, estou persuadido que nós concorreremos 
para què o governo seja, como aqui se disse, absoluto, 
sem termos essa intenção. 

O governo ó auctoiisado em uma lei annua para 
íazr-r taes etaesreformas; mas entendendo-so, como 
aqui disse o nobre ministro, o como todos entendem, 
qua eraquanto aassemUéa geral não dá uma decisão 
dofinitiva acerca da reforma, o governo continúa 
auetorisado.... 

O Sr. Ministro da Marinha:— Perdôo-rae; o que 
disso toi que continúa emquanto não expira a lei 
annua  

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Mas ou sup- 
punha que se tinha entendido mais amplamente. 

O Sr. Ministro da Marinha;—Entendeu-se a res- 
peito da reforma do thesouro ; mas essa auetorisação 
não estava em lei annua: foi data em uma lei es- 
pecial. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—Mas ainda com 
esta reslricção, eu entendo que as coraraissões a 
quem são commetlidos os relatórios dos diíferentes 
ministros deviam dar parecer acerca dos meios por 
que são postas em execução as auctorisaçôes, porque 
assim a assembléa geral'tomaria conhecimento dos 
factos e os alteraria ou confirmaria, sogundo achasse 
mais conveniente. ConlinuEndo, porém, na auetori- 
sação, como tem-m visto practicar, digo que a assem- 
bléa geral concorre para o governo ser absoluto, o o 
governo não tom culpa disso; ella dá auctorisaçôes, 
e, como não tem conhecimento do modo como o go- 
verno põe em execução essas auctorisaçôes, o go- 
verno vai continuondo. 

Mas querer-so que na occasião da fixação do força 
se venha tomar conhecimento dessas auctorisaçôes, 
é uma preterição das atlribuições que nos são com- 
mellidas pela constituição; pode-se failar em tudo, 
dizer so rouilô boas cousas, e entretanto, com o es- 
sencial, com,o objecto de que'nos incumbo tomar 
em consideração, nós não nos importamos, o assim 
o resultado é continuarem as couros como estão ■ 
falla-se muito, não se falia na quostão, e depois vo- 
ta-se por aquilloque está proposto. Peço, pois, per- 
missão para mo restringir unicamente ao cbjecto em 
discussão, e é ello o seguinte; [Lê o art. i." da pro- 
posta.) 

Esta disposição é quasi idêntica á da lei vigente ; 
ha apenas uma pequena alteração de 26 mil praças 
para 24 mil nas circurastamias extraordinaiias. Qual 
ó pois a questão ? E' necessária essa força que so 
acha consignada no ait. 1.°? Eu entendo, Sr. pre- 
sidente, que é necessária pela completa desorga- 
nização,' para não usar da palavra anarchia, em 
que existe a nossa administiação da justiça, por- 
que estou persuadido do que, si a administração 
da jusiiça estivesse montada como deve estar; si a 
policia e os ofíleiaes de justiça dispensassem a tropa 
definha, eu achava que a força pedida na proposta 
era superior ás nossas necessidades; mas, desgiaça- 
monte, nos não nos occupamos destas cousas; lios 
occuparaos muito das theorias scienlifkas, das pro- 
lecçôes sobre taos e taes matérias; mas com o 
essencial, com a organização da administração do 
psiz, com o conhe iraento dosmalos qua sofiroitos, 
nós nos importamos muito pouco. 

O Sr. Barão de Pindaré ; — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Com efTdto, 

16,000 homensem um tempo de paz, 16.000 homens 
do tropa de linha, que deve somente ser applicada á 
defesa externa, ao exercido necessário para a disci- 
plina, e a esses casos extraordinários de qualquer 
perturbação publica; essa força de 16,000 ó exces- 
siva ; mas como não ha nada, como o exercito servo 
para tudo quanto ha nesto mundo... 

O Sr. Marqüez de Caxias: —E' verdade. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :— .... como 

para os cousas as mais insignificantes se recorro logo 
á tropa do linha, poderei dizer que esti força do 
16,000 homens c muita? I Não, senhores; dô-so t ssa 
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força cora prfjuizo do sua propEa disciplina, com 
prejuízo da paz cxlerna e segurança publica. 

Eu fallosó quanto ás ciicumstancias ordinárias, 
porque esto processo quo nós seguimos de fixar para, 
o tempo extraordinário não sei si é muito proprio. 
Eu entendo que para os fempos extraordinários deve- 
mos votar ext aoriinariamonte; para qualquer oc- 
currencia extraordinari), o governo tem á sua dispo- 
sição a guarda nacional. 

O Sr. Dantas; — Mas fixar-se as forças para as 
circumslancias extraordinárias é um preceito da 
constituição. 

O Sr. Visconde de Aibcqderque ; — Eu eotendo 
a constituição practicamente, por theoria e o que 
não compiehendo; a constituição não pode ser en- 
tendida smào nos mtios practicos do exccutal-a; sei 
que es a tem sido a maneira do votar-se a lei; mas 
declaro que não aImitto isso. V. Ex. lia de permit- 
tir pois, Sr. presidente, que eu não fali9 em forças 
extraordinatias, porque considero sempre o governo 
auetorísado a lançar mão da força extraordinária 
nos tempos extraordinários." 
. Mas, pergunto eu; existem os 16,000 homens nos 
tempos ordinários 7 e qual é o meio quo se tem para 
obter esses 16,000 homens? qual é o meio que tem 
o governo para fazer a leva, aüm de preencher o 
exercito? estes mjios são os ma s próprios, os mais 
adequados ao fim a quo ms propomos? Eis a ques- 
tão que é submetlida á nossa discussão, porque dizer 
ao governo; « Vós tendes tan'os mil homens» e não 
dir us meios de tornar i'ÍTeciivaessa força, c o mssmo 
quo não dar força nenhuma. 

Sr. presidente, eu não cornprehenio bom essa 
thooiia dç oppasição e de apoio ao governo, do maio- 
ria ou minoria; V. Ex. s be que minha coraprehcn- 
são 0 um pouco curta para essas cousas, o é tão cur- 
ta que chego a dizer q !e se pó de faz^ uma hostili- 
dade ao governo approvanlo suas p opostas, assim 
como sustentar ao governo mostrando-se os erros 
dessas propostas. , 

Os Srs. ministros, no habito era que e-;tá a assem- 
b!óa geral do fixar essa lei, apresentam suas pro- 
postas, e de ordinário não gostam muito de demo- 
rar-se nas camaras, gostam de vér passar depressa 
suas propostas e parece que aquellrs que faliam so- 
b-o ellas não são amigos do governo ; mas eu enten- 
do o contrario;-Em geral respeito todos os governos, 
mas tenho toda a confiança no governo artual, isso 
quer dizer, tanta quanto posso ter, não digo que hei 
de votar por tudo quanto quizerem, salvo sempre mi- 
nha opinião individual; vejo nelle o melhor desejo 
de demmpenhar as funeções que lhe são incum- 
bid s, 

_ Mas, pergunto : estes meios que o governo tem 
são efflcazes, são adequados ao desempenho das com- 
missões que lhe tão utiribuidas? Um dos meios que 
lhe diis para preencher a força rão é pr judicialis- 
strao ao paiz? Para que é que se fixa a fmça? épara 
a defesa interna e externa ; ora, si ura dos meios que 
ou der para se obter os indiviluos que constituem a 
força de terra for um meio de perturbação, que 
hi ile augraentfr as desordens no paiz, não faço um 
presente funesto áo governo? Senhores, si eu tiver 
poucas desordens, não preciso de muita força; mas, 
si um dos meios de obter maior força provocar des- 
ordens, tal meio é antes um mal que um benefi -io. 

Estou persuadido que o governo não tem os 16,000 
homens; o não os tom, porque é muito difícil 

obtel-os; o até digo mais, muito prejudicial o pro- 
cesso enipreg.do p^ra esse fira. Os meies qio ali 
dá ao governo sã) os coutractos e o recruiamenlo ; 
mas o fado é que os coutrac os não se pódera levar 
a effeito, creio que elles não preenchem nem a dé- 
cima perto d s faltas que ha para co;i pletar a força ; 
e o g verno tem por obrigação reconer ao outro 
meio, o do recíiitamenta foiçado. 

Parece me que ouvi alguém, e não sei si ura minis- 
tro (V. Ex. pennitt 1 que eu recorde e te fado); pa- 
rece-me que ouvi um ministro ou reuresentante que 
apoiava o governo applaudir o resultado de n ssas 
ultimas negociações com o Paragusy pelas difficul- 
dadesque nós linhainos em haver a força por meio 
do recrutamento. Não sei si se disse isto, eu a modo 
que ouvi dizer; consultem cs iniwes, que hão de 
achar. 

O Sr. Miranda : — Só si fui o Sr. visconde do 
Maranguape. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não sei 
quem foi; consulte l i. A verdade 0 que o recrulc- 
mento em nosso paiz, si não 0 peior, é ogual a uma 
guerra externa. 

Chamo a attenção do nobre ministro da guerra 
para o estado do nosso paiz, estado que todos os 
dias, quando enesro as necessi lados publicas e os 
meios que temos para suppril-as, faz-me augmentar 
o posade^ do futuro desgraçado que nos ameaçr. 

O quo é que se passi ? S. Ex. tem a!guma expe- 
riência, já presidiu duas ou tros provintias; estou 
persuadido de que o que vou d:zer não lhe é intei- 
ramente estranho. O quo é que se passa em nosso 
paiz, quando se f z o recrutamento? 

,, Senhores, nossa industri i agricbl t era exerci ia 
por esc'.rvos; havia, podemes dizer, tres classrs na 
sociedade: escravos quo cultivavam a terra, ricas 9 
empregados públicos, 0 uma especie de aggregados 
ou homens pobres, ou proletários que não tinham 
que fazer, ou que não so lhes. qm ria dar nada a 
fazer. Ora, hoje não podemos cuntar com o traba- 
Iho dos escravos; devomos reflectir que ó necessá- 
rio quo cs Brasileiros usem dos seus recursos para 
termos producção; ó necessário que os Biasilairos 
pobres trabalhem, e que os ricos trabalhem lambem; 
mas os ricos têm de que viver, os pobres ó que pre- 
cisam trabalhar, porque escravos nós não os temos. 

Acontece mais: nós vemos que os lavradores 
abmdtn-m seus estabtlecimèntos, vendera suas 
terras, e trazem seus escravos para as capitães, onde 
procuram para si algum emprego publico, e põem 
os escravos no ganho eu a tríbalharcm nas obras; 
isto ó o que nós vemes por toda a parte. 

Poi tanto a producção tende a diminuir; cessa 
classe pobre, essa classe entre os escravos eos ho- 
mens ticos, o que fica fazendo? A essa classe ó quo 
agora cunapria trabalhar; nu s ella tem seus hábitos, 
vive como pó 'e, e nós dizemos; « Essa thsse é quo 
deve virpsra o recrutamento. » Vamos ao processo 
do recrutamento para preencher o exercito. 

Incumbe-se i so a diíTerentes f.uetoridades, aos 
delegados, áos subdelegades, e até rae.-mo aos pró- 
prios juizes municípaes, chef ;s de policia, crmnian- 
dantes superiores, e não sei a quem mais; ha uma 
infinidade de aueto idades encarregadas do recruta- 
mento. Dizem que de 100 pre.os so apuram sómei to 
20 reci utas para o exercito ; e para sa prender 100 
homens, kva-los, trazel-os,etc.,ó nocessaii i tirar da 
indust. ia pelo monos 1,000 homens; são 1.000 lioraeu s 
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que deixam do concorrer para a producção^ porque 
note-se que não são somente os pre os o os pren- 
dedores que deixam de trabalhar, quando se apre- 
senta o recrutamento; a maior parte dos mo- 
çi s abandonam suas cisas, fogem para os 
mauos para evitar a calamidade que se apresenta 
no districto. Eu digo, pois, que para termos 20 
reeruias não perdemos na prc-ducção menos de 
vinte contos de réis, E note V. Ex. mais uma cousa ; 
que nesse processo do lecrutamemo, além da pa- 
raly-arão da industria, vôm os crimes, vêm os 
abusos* da auctoridade, porque não ó de suppôr 
que todas essas auctoridades que violentam os Ilra- 
sdeiros ao serviço das armas sejam todas justas e 
imparciaes; a desmoralisação necessariamente toma 
grande incremento nessas occasiões. 

Vejamos, poi', senhores, os maies que fazemos ao 
governo, quando lhe concedemos a faculdade de ter 
crto numero de praças, e o não hábil tamos compe- 
temeraente para esse fim. Por isso entendo que quem 
vota dessa maneira faz uma opposição terrivel ao 
ministério; porque os ministros não podem deixar 
de ver-so em gravíssimos embaraços no desempenho 
de seus deveres. O proprio paiz perde essa esperança, 
essa fé, esse conceito que deve ter nas instituições. 

Ora, digo eu, e digo desde que me assentei no 
parlamento: não seria mais conveniente, mais eco- 
nômico, que houvesse uma contribuição na fôrma 
da constituição, e que cada um pagasse na proporção 
de seus hvveres, para que com esses meios nós po- 
dessemos pacificamente contractar os nossos conci- 
dadão', oura smo estrangeiros, para constiiuirèra 
a força publica? Esta medida não coaconeria muito 
para a tranquillidadepublica? 

Mas nos dizem todos os dias: « Não ha dinheiro, 
onde vocô vai buscar esso dinheiro ? » Pois, se- 

. nhnros, por não haver dinheiro ha de ser o rico 
privilegiado e o pobre martyrisado ? Esta ó que é 
a liberdade que vós inculcais e annunciais aos vos- 

~ sos concidadãos? Vós não estais seguros; um go- 
verno que obra desta maneira não pode ter a esta- 
bilidade que é indispensável a um governo que me- 
rece este nome. 

Esse mesmo processo faz cora que todos os dias je 
pracfquera injustiças clamorosas. L' recrutado ou 
contractado um indivíduo; a lei diz que eile ha de 
servir por um certo numero de annos; mas, depois 
desm prazo, elle cunlimia a servir. E tudo isso são 
meios eicelienter do paiz ter exercito! E vós atbn- 
deis somente ás reformas que tem havido nas acade- 
nnas, não vos importais com o p D, senhores t 

« Onde vai você b:s>;ar dinheiro pata pagar a 
tanta g^nto? » E que obrigação ten essa gento de 
guardar vossas propriedades, vossa vi.la, vossa 
htnra? que obrigação tem ella de sustentar vossos 
privilejios? Porque não havemos de concorrer 
todos, na proporção do nossos haveres, para con- 
trariar essa gento < ara um ser.To tão pesado e 
ar iscado? Vós dizeis que não tendes dinheiro, o 
aqui so proclama; « Temo? vinte mil contos d 
sobras! » Para a tranquillidade do paiz ó que não 
'emos nem um victem! 

O Sr. Barão de Pindabé : — Apoiado. 
O Sr. \ iscoxde de Albuquerque : — E.s a quesião 

para que chamo a aitenção da assetnbléa geral. Que 
me imporia a mim que a academia tenha 50.000 
re.ormas. A lei de D. Rodrigo era melhor que tol s 

essas reformas. Não reja para nós cousa indiflertínto 
a garantia de nossa paz interna o externa, a garan- 
tia dos nosms direitos, a força oíf-ctiva. 

Não temos dinheiro para contractar homens que 
venham concorrer para a segurança do Estado; nus 
temos dinheiro para dar gratificações aos cadotos, 
aos estudantes, aos aulistas de dilFerenles denomina- 
ções, que os pais ricos mandam estudar por especu- 
lação afim de habililal-os para empregos. Aos mise- 
ráveis vexa-se, pretere -se cm todos os seus direitos; 
o o parlamento marcha brilhante 1 

O Sr. ministro, em todos os logares que tom exer- 
cido, hi dado provas do seu des-jo de bem servir ao 
paiz, do seu caracter e de sua iudependencia; ó ao 
Sr. ministro, pois, que mo di ijo, e peço que empre- 
hendi essa grande obra, que medite hera nos nra os 
que nos cercam, e tracte de leraediar nossos erros. 
Si loddvia S. Ei. achar que sou excessivo, que ainda 
não c tempo, que minhis reflexões não são bem ca- 
bidas agora, votarei como S. Ex. indicir que se devo 
votar; mas digo quo esie presente que lhe fazem ó 
fanestissimo; que S. Ex. não desempenhará os seus 
deveres com uma lei destas. 

E quando eu fallo assim, senhores, e digo—contrac- 
te-se nacionaes ou estrangeiros,—eu não lenho modo 
de eslr ngeir; s para soldados, para officiaes sim, 
não ó conveniente; porque eu entendo um pouco da 
disciplina do exercito, e sei quo a disciplina fará 
desapparecer, mo digo na totalida lo de estrangeires, 
mas um grande numero de estrang ires quo íôfuiu 
alistados no nossa exercito. 

Fazemos despes s consideráveis, e quo reconheço 
necessárias, com umobjecto a que^ seda o muno do 
colonisação. Estou persuadido qtie, independente 
desse credito avultaio, não gastamos monos do 
3,000:000^ lodosos annos com a colonisação (diii- 
gindo seao Sr. Souza e Mello.] Quo diz V. Ex. ? 

O Sn. Souza e Mello : — Não sei. 
O Sr.»Visco\de de Albuquerque : — Oh t... O 

Sr. director das terras devo saber 1 
O Sn. Souza e Mello: — Nãosei. 
O Sr. ATscoxde de Albuquerque ;—Euftipponho 

que não se gasta monos do 3,000:0005). 
O Sr Souza e Mello : — Póle-se gastar. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — líavia de 

eu ter para mim o que excedo I... Não duvido en- 
trar nes.-e negocio com o governo. 

Pergunto ou, cs^a colonisação ó produetora por 
ora? 

(O Sr. Sousa e Mello dá um aparte.) 

Sim, depois do muitos anno?. 

Senhores, eu não sou inimiga da colonisação, sou 
amigo delia ; mas a minha opinião é que, si o*dinbei- 
ro que se emprega em colonisação fósso empregado 
no contracto das tropas, sinão houveiso o recruta- 
mento, ou essa caçada deboraons no paiz, havia 
disso produzir mais col n sação que essa, que tem 
vindo. Si estes 3,000:0003) fossem applicados para 
coniracto de soldados, si não se perseguisse a popula- 
ção-! p ctex'o do recrutamenlo, si não se dessa logar 
aos crimes que ha nessas occasiões, isso produziria 
m vior colonisaràc. 

Embaldo, senhore?, queremos colosisaçâo om- 
quante nosso paiz não se mos.rar tnnquillo e civi i- 
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sadc; no meio de desordens o perturbações nin- 
{ítiem quererá partilhar a nossa sorte. A primeira 
necossidflde, pois, que temes para colonisaçao ó a paz. 
e a felicidade interna. 

Conheç.) províncias (e podia sem sahir daqui do 
]>io do Janeiro designar taes e taes), mas quero 
fallar da piovincia de Sergipe, uma das mais ferteis. 

Em que estado se acha esta província ? Acha-se no 
mesmo estado em que estava no tempo da indepeu- 
dencia.eo que a (ligella maisc o recrutamento. 

O Sn. Barão de Pixdaré : — Prouvera aos céqs 
que fosse só essa. 

O Sn. ''tscoNDE de Albuquerque ; — Issos^ieu. 
Quereis colonos? Teremos excellentos ; haja paz 
entre nós, que as nossas mulheres são muito pro- 
duetivas ; haja felicidade domestica, que muita 
gente quererá partilhal-a. Mas, si quizermos desat- 
tender ás nossas necessidades e chamar novos habi- 
tantes, isso c tirar agua em cesto, é botar dinheiro 
fóra. 

E» julgava pois, Sr. presidente, que o artigo era 
discussão podia ser substituído por outro, e entendia 
jnesn o que este único artigo fatia urna excellente 
íixtção do forças. Não acho qua aqui seja logar 
proprio de votar os meios; os meios votam-se 
na lei do orçamento ou por uma lei extraordi- 
nária, para que eu não duviio também conconer. 
Também a aualyse de taes e taes abusos que porven- 
tura hajam nos düT rentes ramos da administração 
deve-se fazer na occasião de tractar-se dis despesas; 
ahi ó que se podem cortar despes s, é que se pode 
reformar, é que se pó:e verificar alguma causa. Mas 
cu estou persuadido, que o governo tem tuda aalEn- 
ção para reformar quaesquer abusos que existam, 
assim como estou persuadido lambem que nfjimar 
iião é cousa tão fácil como muita gente presume; e 
algumas ptopo.-Êõcs que ouvi hontern do nobre mi- 
nistro muito me satisfizeram. 

Mas po; o a o que énec-ssario édara força pre- 
cisa o os meios convenientes p ra o gr verno h.ivel-a, 
o algumas declarações na ai p i tação desses meios. 
Por isso redigi o ar. 1.° da seguinte maneira: [lendo] 
« Art. 1.° (e tdvez único) A lei que fixou as Lrç.is 
do terra paia o antro de 1858—185!) conlinúa em vi- 
gor no enno de 1859—18G0, com as seguintes alte- 
íjçôes: 1.° O recrutamento para o exercito não será 
feito linão por contiacto ou eiigajamen o com cida- 
dãos brasileiros, ou com estrangeiros, conconendo 
assim todos na proporção de seus li vares ao servi.o 
militar no anuo em qua so refere a presente lei. » 

O Sn. Barão de Piíjbaré: —A execiuãq é que 
é  

,0 Sn. Visconde de Albuquerque: — Dai-me para 
cá o dinheiro que eu estou prompto a execntal-a, e 
estou prompto também a conconer ; a questão não é 
do mais vintém nem rm nos vintém, a questão ó di 
emancipação do meu paiz. E vós não dizeis que ten- 
des 20,000:0005 de saldo? Eu não preciso tanto. 

E' uma alteração que eu faço e julgo essencial; e, 
ou na lei do orçamento ou era outra qualquer lei, ru 
tno compromclto adir cs meios necessária s. Quantos 
homens necessitamos? 5 000. 5,000.000# chegam ? 
Estou prompto a votar por elles. TSão chegam? Di- 
grm quanto chega, que eu vou votar; e aquelles que 
snlomlercai que c muito dinheiro venham contrac- 
trr so para gat.har esse dinheiro. Mas senhores, que- 
rer ser rico e que cs out'os venham sustentar a 

rainha propriedade, que sejam privados da sua li- 
berdade para o meu gozo I Não, eu não quero essa 
propriedade; a propriedade sustentada pur esta ma- 
nrára é muito mal sustentada. 

Aqui está a segunda alteração: [lendo.) « Os ca- 
detes, estudan .-s e aulistas de qualquer denomi- 
nação do exercito, não podem ter direito á gratifi- 
cação proveniente decontractoou engajamento pari 
serviço militar. » 

Pois não ó um escândalo quando vômes que não 
temos dinheiro para pagar os soldados, dar grati- 
ficação ao cadete que vem fazer o seu serviço no es- 
tudo? 

O Sr. Souza e Mello : —lia um aviso meu no 
sentido das palavras de V. Ex. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; —Estimo muito; 
ejá vê V. Ex. que eu nar olho para os Degocioscom 
indiflerença. 

Eis-aqui cora o que eu me contentava como mi • 
nistro; eis-. qui o que eu dau para que so faça uma 
boa administração; isso ó que eu chamo fixação do 
forças. Não quero mais reformas nem alterações, 
nem auetorisações; vá S. Ex. reformando, vá cha- 
mando á ordem aquillo que está em desordem, den- 
tro das suas atribuições. 

E' apoiada e entra em ducuSíão a seguinte 
emenda do Sr, vi conde do Albuquerque : 

« Ao art. I.0 o seus paragr-phos, em logsr d s 
palavras da proposta—á torças de ter.a, etc.,— 
diga-sa; 

« Ao art. i.0 A lei que fixou as forças do terra 
para o anno de 1858—1859 continuará em vigor no 
anno de 1859—1800, com as seguintes alterações : 

« 1 a O recrutamento pira o exercito não será 
feito sinão por contracto ou engajamento, coar cila- 
dãos brasdeiros ou com estrangeiros, concorrendo 
assim todos, ^ra propoição uo srus haveres, para o 
serviço uiilúar, noaimu a que se refere a preientu 
lei. 

« 2." Os cadetes estudantes o aulistas de qualquer 
denominação no excre to não pódem ter direito á 
gratificação proveniente do contraem ou > ngojametilo 
para o serviço militir.— Visconde de Albuquerque. » 

O Sr. Cândido Borges : — Sr. presidente, não ora 
pos ivel que eu deixasse de voltar á tribuna depois 
das considerações que o Sr. ministro inletinu da 
guerra me foz a honra do apresentar em resposta a t 
que eu havia dito; não era pos-ivel, sobrtlu Io, que 
eu deixasse do fazel-o, j arecend r-me que S. Ex. to- 
mou algumas das palavras que então pi ofeti era ura 
sentido que não estava, nem podia tstar nas min1 as 
intençõvs. Tanto ma s me pareceu isto, senhores, 
quando observei que na occasião em que S. Ex. so 
oxupava do ceito período doraeudisrurso, dois.hon- 
rados membros da casa lhe deram um apoiado muito 
expressivo. 

Sr. preside rte, antes de entrar nas considerações 
que julgo do meu dever apresentar ao sorudo, per- 
mitia V. Ex. que tu agrodeça ao Sr. ministro di 
marinht a maneira digna porque me fez a honra do 
responder, e esto agrad cimento, Sr. presilente, é 
tanto mais significiiivo quanto é certo qus ere'so 
refere a um comportamento não muito seguido pe- 
los collogas de S. Ex.; o nebre ministro porém mo 
não sorpretrdou; porque isso ruísinj espetava tu 
de S, Ex. 
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Qusnáo faFei pela {rimeira ve- na presente dis- 
cussão, fiz uma brevo au^lyse dosados do ministé- 
rio da'guerra, e di-se que, examinando o rela- 
tório dessa reoartnjão, observava, a par de ma- 
nifestas in/wcções do leis, uma esterilidade que não 
está de accônio com as necessidades urgentes do 
paiz ; e disse então : « Avi-ta disto, senhoies, posso 
eu dar um voto de apoio oa de approvação ao roi- 
ni-terio sem ter de corar peranle minha consciên- 
cia ? » Essas palavras, Sr. presidente, mo pareço 
que produziram d-sagradavel impressão m espirito 
do S. Es., e bem assim em os dois illustrados mem- 
bros a quem ha pouco me referi. 

Mas, senhores, eu não sei onde esta o veneno, 
onde rslá o espirito acrimonioso destas palavras. 
Eois porventura teremos nós tido a desgraça de 
chegarmos a uma época em que, teüdo-se perfeita, 
exacta consciência d< nossos deverês, podemos pre- 
teril-os, p demos calcal-os tos pés sem que tenha- 
mos de curar perante nossi consciência? I... 

I'ois si estou convém.iJo de que o ministério 
não satisfaz as necessidades do paiz, e que sacrifica 
se s mais caros inlereis.s; si fundado nesta cicnça 

,lho rteuso o meu voto, o si esta recusa de voto ó 
para mira u n ccv.r de minha consciência, não de- 
voici eu corar perante eíla, desde que faltar a esse 
dever? Os illusires senadores que apoiam-o minis- 
tério, que estão convencidos de que ella marcha 
c uvcni nUmente, e por isso lhe dão o sou voto, 
não corai iam também si lhe recusassam essa voto? 

Sem duvida alguma. 
Tenho portanto, Sr. presidente, explicado rai- 

nhas palavras, o não dou a quem qu r que s"ji o 
iTreita do Imçar-lhes o veneno queellas não tinham 
n^m pod:ara ter; p-rquo ninguém mais do que eu 
conhecee resprita a p sição em que scachr, relativa- 
mente a si, .e tos altos "fuaccionarios a quem se di- 
rifi0- . • . , . 

Eallarci pouco, Sr. presidente, porque nao desejo, 
nem levo nento, contribuir para que a discussão se 
loino indefinida ; voa traç ar simplesmente da mos- 
trar que algumas propos çòos que apresentei não. 
foram destuiidas polo nobro ministro, como podia 
parecer á priiitira vista. Tomei apaulameatos de 
í.lgnrtas proposições proferidas hoatem po. S. Ex., 
e hoje vi no ex rcicto do sou discurso... 

O Sn. Mínistro d.v Marinha: — 0 extracto não 
está ixacto. 

O Sr. Cândido Borges: —Então deixarei o ex- 
trai, to, e servir me-hti dos me tu apout luiontos, 
dos quaes também deixarei de me servir siV. Ex. 
julgar que não são exactos. 

Tractando eu de demonarar que pelo exame do 
re.latorio da repaniçao da guc.ra não se p .dia deixar 
lão concluir que havia perfeita esteii idade em rü'a- 
< ão ás urgências do serviço publi o, apresentei como 
prova o facto de ler o Sr. ministro da guerra, exami- 
uanlo cala uma das repartiçõ s do seu ministério, 
notado que essas repartições tinham defeitos, quu 
não poliam continuar como estavam, que tinham 
vícios que prejudicavam a marcha do serviço publico, 
e qus cumpria f zel-os dssappareccr; eo nobre mi- 
nisiro da gacrra, si af.enle se para esse relatório, 
enccnirãiia em cada um dos artigos a que me referi 
a verdade das palavras que enunciei, e obseivanu, 
como eu, que, apozar do leconhecimento dosses ví- 
cios, S. Ex. nem propoz o nem foz propor q lalqucr 

modida tendente" a remover os males de que se oo 
cupou. 

Devemos acostumar-nos a dizer a verdade ao paiz, 
disse o noí re ministro: reconheço este dever, essa 
necessidade, c nem posso ser accusado de a ter des- 
conhecido. 

Paiece-rno, porém, Sr. presidente, que, quando o 
governo entendo que as repartições do seu ministé- 
rio não estão organisadas do modo mais conveniente 
á marcha do serviço publico, o governo, digo, quo 
apalpa as difíiculdades, quo sente esses emban çoso 
quo reconhece essa natureza, porque está mais no 
caso de os avaliar, ao governo, digo, é a quem com- 
pete a iniciativa das reformas convenientes. 

Quando o governo julgaise que não podia por si 
acudir a tudo, V. Ex. sabe que, lendo efie uma maio- 
ria, como afíirma que tem, que tendo amigos, podia 
fazer iniciar essas medidas pelos seus amigos ou pe- 
las respectivas commissòss. Mas vir diz-, r o nobro 
ministro ao poder legislativo que a sua ropani^ao 
está mal orgmisaia, que tem im nensos vícios, sara 
demonstrar que tn.cta do corrigil-os, não achinsto 
conveniente, porque essas declarações, postoque se- 
jam verdadeiras, desmoralisam a administração pu- 
blica, tiram-lhe a força moral que lhe é indispensá- 
vel para a maicha dos uegocios. 

Dcsie, pois, que o governo não pó ie acudir com 
promplo ramodij, mo parecia mais conveniente quo 
ello guanasse a demonstração dos vicius quo encon- 
trou na administração para a occasião em que pu- 
desse iniciar a nacessaria e conveniente reforma. 
Foi debaixo deste ponto de vista que eu não achei 
lão salisfactoria, como desejava, a resposta do no- 
bre ministro; porque, repito, a-franqueza revela os 
vicies da aiministração, o a falta da indispensável 
reforma alte.-td a sua esterilidade. 

Q i- ndo ma occupai da r forma foiti pelo nobre 
ministro da guerra, relativamente á cominissão de 
promoções, ma parece que não fui bem compro- 
lieudido p;la n bre minisuo. 

Eu demonstra peiTe.taraetUe a intracção da lei 
que o nobre ministro da guerra traclou do executar. 
Ura, senhores, q ian lo mesmo a disposição da loi de 
30 de julho do 18i>d não ftTse tão clara como ma 
parece que é, creio que, si sc procurasse a razão, si 
se procurasse o p. incipio que p.osi tiu á mi iuieia- 
ção, polia-so bem coiilmcer qual tinha sido o esiii- 
rito ou a intenção do logulador. 

Si exarnino o relatono apresentado cm iSofi ao 
corpo legislativo pelo illustro general o Sr. marqimz 
de Caxias, leio depois de diversas razões nolle ex- 
postas o seguinte : [lêj. 

« For i-so peis tntende o gtverno ser de alta 
ccnveuieucia para a gerencia des nog icios da guerra, 
que supprímindj-se a com missão encarregada dos tra- 
balhos preparatórios d is promoções, e o comtnando 
das anuas da cõrte, sejam confiadas as attribuições 
daquella cornruissão, e as deste coramanlo, a um 
olltcia! g uural com a dignidade de ajudaute general 
do exercito, elo., etc. » 

Vò V. Ex. que a respeito da m tsiii da que ma 
occupo houve iniciativa da parte do goxerno impe- 
rial. O governo propoz e demonstrou »o corpo le- 
gislativo a necessidade da abolição da commissão 
fie promoções. O quo fez o corpo legislativo? Avista 
das razões apresentadas pelo governo, decreteu a 
suppiessão dessa coinm ssão o a sua substituição, e o 
governo, que julgava convenicnlo Cita reforma, exe- 
cutou-a, como vou demonstrar. 
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Vejamos o que disso o Sr. maquez de Caxias no 
anno seguinte ; (íá) « Pelo § 9.° do art. 6.° da lei 
n. 862 do 30 dejulho de 1836 auctorisastes o governo 
imperial a supprimir a commissão encarregada dos 
trabalhos preparatórios das promoções, e o com- 
mando das armas da còite, creando em substituição 
o cargo de ajudante-general do exercito. O gove no 
em virtude dessa auctoásação supprimiu comeffeiloa 
commissão de promoções pelo aviso de 3' de dezem- 
bro do atino passado, e o comraando das armas da 
còrto pelo decreto n. 1783 de 31 de janeiro deste 
anno. Por outro decreto da mesma data sob n. 1881 
crcou o governo a repartição do ajudante-general, 
o deu-lhe. o competente regulamento, que veieis 
annexo. » 

Vê pois o senado que a idéa da reforma foi ini- 
ciada pela governo, o o que o corpo legislativo a 
decretou em vista das razões apresentadas polo 
digno ministro de então e para o fim por elle pro- 
posto ; vô que essa reforma teve effeciiva execcçâo 
durante a,u=llo ministério, e que disso deu parte 
o nobre ministro de então ao corpo legislativo. 

Ora, si as vistas do corpo legislativo não tivessem 
sido taes, isto é, não tivessem sido as que furara rea- 
lizadas pelo nobre marquez, sem duvida elle teria 
dito na occasião cm que o ministro apresentou o 
faclo: «Vós não tivestes auctorisação paia isso, não 
pndieis fazer csla reforma. » ALs não; o corpo le- 
gislativo não piouunciou uma só palavra, a reforma 
passou em julgido, enão podiadeix.r de assim acon- 
tecer, porque essa reforma era a execução fiel de 
um artigo do lei muito expresso. 

Disso ainda o nobre ministro. «O governo não 
creou acommissão do promoções. » E' verdade, o go- 
verno nãocreou uma commissão de promoções, mas 
o governo creou uma ccmmissão equivalente á com- 
missão de promoções, e para isso não estava auctoti- 
sado. Veja V. Ex. si tenho ou não razão. 

ü senado sabe peifeitameme que o ministro da 
guerra, realizando a reforma, fez baixar o decieto de 
31 de j neiro do anno passado regulando as at ri- 
buiçõos do ajulante general do exerciio; o seuado 
sabe que no § 2.° do art. I.0 desse regulamento, es- 
tava esiabelecido o modo p r que devia ser feito 
o trabalho preparalo.io das promoções; porcun^e- 
quencia, o hm da lei ficou compl-to, porque a essa 
reforma acompanhou o regulamento que estabelecia 
o modo practica por que se deviam realizar as vistas 
do nobie ministro, o portanto o pensamento do lé- 
gislador quo com ellas havia concordado. Mas, se- 
nhores, o quo aconteceu ? Aconteceu que o nobre 
ministro da guerra aclual restabeleceu perfeitameiUe 
a situação que acabava de ser transformada, porque o 
regulamento que baixou para a nova execução di 
reforma, isto é, o regulamento n. 1930 de'29 de 
julbo de 1837 determina o segu nte em seu art. 7.° 
o 8.°; (fé) « Puni a organisaçao das escalas do promo- 
ções, de quo tracta o § 2.° do art. 1.." do regulamento 
approvado pelo decreto n. 1851 de 31 de janeiro de 
1837, o governo nomeaia um coníclheiro de guer- 
ra ou vogil do concelho supremo militar, e um ou- 
tro official-general, os quaesse reunirão ao ajudante- 
general. » Assim reunido (diz o art 8.°) procederão 
a todos t s trabalhos preparatórios para a organisação 
das escalas do promoções, etc. 

Ora, vô V. Ex., pela disposição dos artigos que 
ac.bo de ler, que as attribuiçòes dadas ao sjudante- 
gonural exclistvãmente pelo decreto do 3( de Ja- 
nci.o, i-to c, de proceder a todos os trabalhos 

preparatórios para a organisação das escalas de 
promoções, passaram para uma nova entidade com- 
posta daquelle funccionario e mais dois officiacs 
generaes; e que portanto creou-se uma commissão 
de promoções contra o que havia deierminado a lei 
de 30 de julho de 18S6, e o que em viriule delia ha- 
via determinado o decieto de 31 de janeiro de 1857, 

Mas disse o nobre ministro. « Não tendes razão, 
porque o gjverno por esse modo procurou por-se ao 
facto de tudo quanto podessehaver acercada matéria 
de que se devia occupar, procurou obter todas as in- 
formações, da modo que se não dessem injustiças nas . 
promoções. » Ora, senhtres, porventura o ajudante 
general, quo tão minuciosamente conhece o exercito, 
que tão escrupuloso ó no desempenho de seus devo- 
res, que tanta assiduidade e cuidado presta a todas 
as fuucções de seu encargo, como é reconhecido 
com tanta justiça pelo nobre miuistro mesmo, decla- 
rou a quem quer que fôsse que não podia com esse 
trabalho, que era elle superior ás suas forças ? 

Crearam-se mais oss s dois logares, foram no- 
meados para elles dois offlciaes generaes, e nessa 
creação teve-se ainda em v sta, disse o nobre 
ministro, que o trabalho preparatório das promo- 
ções r.ão fôsse^ ftito por offidaes subalternos ; 
m^s veja V. Ex. que esses otficiaes não são os 
que têm esse trabalho; o trabalho continúa a ser 
feito do mesmo modo por offlciaes subalternos; elles 
não fazem sinão julgar desses trabalhos feitos, não 
vão corapulsar os documentos, não vão folhear os 
livros; depois de feitos os trabalhos pelos offlciras 
subalternos, sobem á proíençado ajudante-general, 
o qual antes da ultima reforma julgava exclusiva- 
mente de sua exactidão e justiça, o depois dessa re- 
forma, julga cumulativamente cora os dois gene- 
raes que o governo nomeou ou tiver nomeado. Vô 
poiso nnbro ministro que o trabalho da nova com- 
missão de promoções ó justamente o trabalho que 
fazia o ajudante-general exclosivamente, e que o 
podia fazer sem a menor duvida. 

Si V. Ex. examinar o modo minucioso por que se 
acha orsanisada a repartição do ajudante general; si 
examinar o cuidado, o escrúpulo que preside aos 
actos desta repartição e de sou chcfa, V. Ex. ha de 
concordar comigo em que o serviço se achava pev- 
feitarcente provido, não havi»m faltas, e quando po- 
dessem h>vel-as, não era ainda tempo de serem co- 
nhecidas e devidamente apreciadas. 

Pois, senhores, baixou ura regulamento era 31 de 
janeiro; não se pôde ter conhecido ainda quaessão 
os vícios que tem esse regulamemo, não se sabe ain- 
da quaes são as difficuldades que elle produz á marcha 
do serviço, e entretanto o governo, sem a experiên- 
cia necessária, sem oi dados que poderiam auetori- 
sar não o que fez, porém qualquer modificação no 
que estava feito, revoga e substtue imraedialaraen- 
te aquelle regulamento? V. Ex. pois, Sr. ministro, 
perdôo que lhe diga, não me parece ter tido muita 
razão quando contestou a opinião que emilti. 

Eu disse também que com a reforma feita pelo 
nobre ministro se havia augtnenlado a despesa, e o 
nobre ministro procurou provar o contrario. 

Perdôe-mo S. Ex.; deraimse vencimentos a dois 
offlciaes generaes, vencimentos que não existiam, 
porque o ajudante-general fazia esse mesmo serviço 
comes vencimentos que tem actualmenle; do ma- 
neira que os 200À!!> tdensaes de gralilkação quase dão 
a cada ura desses officiaes generaes é uma despesa 
quo tinha sido economisada polo regulamento dc 31 
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de janeiro e quo agora apparcce do novo; é, por- 
tanto, uma despesa nova e supérflua. 

Pormitta também S. Ex. quo eu não me de por 
convencido relativamente á questão dos contractos 
para forneci nento dos remédios. S. Ex. disse que o 
governo não tem o dever de mandar fazer todas as 
compras pela comrais-ào de compras. Não passo dei- 
xar de tomar a liberdade de ne^ar essa proposição, 
quo não póle ser sustentada era vista das dispo- 
sições claras da lei. O regulamento de 14 do dezem- 
bro de 1832 é tão expresso, que não comprehendo 
como se pode duvidar de suas disposições. 

• Ouça o nobre ministro o quo d z o art. 6.° desso 
regulamento: [lê.) « Alem das incumbências quo 
poderão ler, segundo as exigências do serviço pu- 
blico, ficam est.s concoiboi privativamente encar- 
regados da compra e entrada para os arsenaes de 
todos os objectos necessários para a repartição da 
guerra, etc. » 

A isto respondeu S. Ex.: « Mas então entondeis 
vós que os reraedios são objectos necessários ás re- 
partições da guerra ? » Sem duvida alguma; do 
mesmo modo que é nccessaiio o azeite, as velas o 
outros objectos que são comprados pela commissão 
de compras. 

O Sr. Ministro da Marinha: — A limitação está 
nas palavras anteriores—e enlradnspara os arsenaes. 

O Sr. Cândido Borges : — Tornarei a ler o ar- 
tigo. (Lê.) 

Isto é tanto da compra como Ja entrada do gêne- 
ro para os arsenaes, afim de fiscalizar, de examinar 
si elle corresponde á amostra quo serviu á escolha 
ou á preferencia que se lhe dou, e em virtude da qual 
se fez a compra. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Os generos eu- 
fram para os arsenaes, diz o artigo, e os remedios 
nãoent am para os arsenaes. 

O Sr. Cândido Borges : — Asseguro a V. Ex, o as- 
seguro sem m'do da ser c.ntestado, quo ainda ha 
pouco, quando se tractou de.-sa expedição ao Pura- 
guay, uma multidão de ambulâncias entraram para o 
arsenal.... 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não ó ordinário. 
O Sr. Cândido Borges:—... ed'ahi foram enviados 

para o Rio Grande do Sul. Pergunto eu, quem foi o 
fiscal disso? Quacs foram as amostras, qual o preço ? 
Qual a coacurrencia que so estabclec-m, quora foi que 
comprou, quem o auciorisou para fazcl-o ? etc. 

Senhores, o meu fim é sustentar a execução com- 
pleta e in'eira da lei, e não cs interesses desto ou 
daquelle indivíduo. Qual foi o fim da lei ? Foi fazor 
com que a fazenda publica comprasse pelo preço mais 
baixo possível os generos de que precisasse ; o quaes 
foram os meios que a lei estabeleceu para se obter esse 
remltado ? Foram diversos, como vou mostrar, o 
que se acham consignados no importanlissimo re- 
gulamento de 14 de dezembro de 1852. 

Assim tractou aquelle regularacalo do estabolerer 
para todos os casos nccessarks a concurrencia, e 
debaixo desse ponto de vista, determinou no art. 9.° 
o seguinte : « O concelho, assim que receber ordem 
para compra ou contraclo, fará os annuncios pre- 
^sos ^cUr3üdo a especie, qualidade e quantidade 

os ohjeetos pedi tos e as condições da compra ou 
. i rseto, o marcando dia e hora em que receberá as 

amostras e propostas, etc. 
E ainda não s. tisfmlo com a dispo,irão teínauanto 

quo acabo de enunciar, diz o mesmo artigo que 
« e tes annuncios serão publicados nos jornaes do 
maior circulicâo por cinco dias úteis, antes do fixado 
para o ncebimento das propostas e amostras. » 

Ora, applicando as disposições da lei ao caso do 
quo nos occupamos,pergunto"; publicou-se a neces- 
sidade que havia de fazer-se a compra dos remedios? 
foi essa publicação feita nos joruatsde im ior circu- 
lação por espaço de cinco dias, otc. ? na ia, Sr. mi- 
nistro, nada disto so deu, a compra, ou o contractq, 
foi em segredo, e aiada hoje so ignoram as condi- 
ções com que foi feiio. 

Ora, já vô o nobre rninistro que o fim do legislador 
foi que a f .zenda publica comprasse os generos pelo 
preço mais baixo possível, e que o meio de so con- 
seguir esse fim foi o que se acha consignado no ar- 
tigo que acabo de ler, atligo quo foi esquecido, quo 
não teve a menor execução na caso de que mo 
occupo. 

O nobre minist o não podo pois sustentar quo o 
seu nobre collega preenchesso aquellas formalidades. 

Tanto a lei, Sr. ministro, quiz que a fazenda pu- 
blica comprasse os generos pelo preço mais barato, 
tanto quiz prevenir que o governo pódesse ser recu- 
sado do padrinho de algum aíillndo, que no art. 12 
estabeleceu que: « No ca'0 do quo mais do um con- 
currente oflereça o mesmo objccto da mesma quali- 
dade o po'o mesmo preço, o concelho deverá aticu- 
dèl-cs, tomando a cada*um, na razão da quanlidado 
oíTjrecila, a porção necessária para inteirar-se a 
quantidade anaunciada. » 

O Sn. Ministro .da Marinha : — V. Ex. dá por 
provado o quo eu nego. 

O Sr. Cândido Borges:—Eu creioquco nobro 
ministro da guerra não nega esta verdade. 

O Sr. Ministro da Marinha: —O regulamento 
não tem applicação para o caso. 

O Sr. Cândido Borges:—V. Ex. não pódo ne- 
gar que não houve coacurrencia; não póle, por 
tardo, sustentar quo não houve prejuízo para a fa- 
zenda publica com osso contracto. V. Ex. mesmo 
confessou na sessão passada que linha havido apenas 
duas propostas, uma do a digo fornecedor o outra 
de ura fulano de tal; portanto, não se podo dizer 
quo nesse caso houve concurrencia, porquanto não 
so fizeram os annuncios que a lei exige. 

E' verdade que V. Ex. disse que em geral os inte- 
ressados sabem quando so acaba o contracto, que 
finda, e se apressam a apresentar suas propostas; mas 
eu já apresentei ao senado o facto de um pharma- 
ceutico muito, hábil e probo que, apresentando-fo 
como concurrente, não foi ouvido, não foi atendido, 
dizendo-se-lhe, muito antes de findar o velho con- 
tracto, qte chegava tarde, porque já so havia feilo 
novo coutracto! 

O Sn. Ministro da Marinha : — Esqueci-mo do 
considerar esto ponto, fal o-hei na primeira occa- 
sião. 

O Sn. Cândido Borges ; — Respeito profunda o 
sinceramento a honra do Sr. ministro da guerra, 
ninguém tem o direito de lhe f zer a menor censura 
debaixo deste ponto de vista, mas cttio que po so 
consurtl-o por não t^r guardado todas as formulas 
indispensáveis, para que a fazenda publica não fus o 
pr, juRcada, com • estou iuclincdo a crer quo o foi. 

Ainia quando S. Ex. estivesse aucioii ado para 
I fazer por si o contracto, mo parecia que teria pio- 
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cedido ícais convenientemente, resguardando mais 
os ititoresses da fazer^la publica, estabelecendo a can- 
Qurrcncia pelosrneios marcados na lei. 

A razão que V. Ex. apresentei! na sessão passada, 
do tere u sido as duas propostas examinadas pelo 
ciru gião-mór do exercito, não é suíücienle, nada 
prova, porque por muito honrado que seja o Sr. ci- 
ru rgião-mor do exercito, como. ninguém contesta, 
ó também certo que elle não poderia emiitir seu 
juizo, e effec ivammte o não emittiu sinâo sobre as 
duas propostas apresentadas; enlrolanío que, si ti- 
vesse havido concurrcncia, appartceria maior nu- 
mero de propostas, e talvez que entre tllas elle 
achas e alguma mais vantajosa do que essa quo 
obteve a preferencia. Vè portanto o nobre miois ro 
quo subsiste toda a minha argumentação o que fica 
provado que o nobre ministro da guerra infringiu 
a lei com prejuízo para a fazenda publica. 

Eiquci tranquillo, Sr. presidente, com a declara- 
ção quó fez o Sr. ministro da maiiaha, de quo o go; 
verno não pretende fazer injustiça aos ofüc.aos do 
exerrito que têm prestado importantes serviços. 

Tinha ou censurado o governo por ter condecora- 
do a todos cs officiaes que receberam ordem para 
reunirem sa ao corpo do exercito que se tractava do 
organisar tu província do llio Grande do Sul, sem 
quo elles tivessem marchado para o destino que se 
linha em vista tractmdo-so daquella orgauisação; 
o S. Ex. disse que as condecorações Eram dada;; por 
serviços prestados auteriormenie. Pois, senho-es, 
só os oflicia s que sa acharam icuaidos nessi occa- 
sião é quo»tinhiira serviços antericresque devessem 
ser galaidoados ? 

Não t ò o nobre ministro que a circumstancia do 
se publicar esse despacho nessi mesma occasião o só 
para esses officiaes dá a entender qua o governo 
tevo por fim premiar serviços especiaes prestados 
então? idas, senhores, repilo, si o governo entendeu 
que devia gatardoar esses offlcires só porque se ha- 
viam reunido para marchar, como era d>seu rigo- 
roso dever; si isso foi serviço de campanha, porque 
não sc dou também uma fim a cada um dos soldados 
qut? csmvatn ás ordens desses officiaes ? isto não tem 
resposta. 

Notei ainda mais aS. Ex. quo havia injustiça em 
não se ter dado nenhuma recompensa aos officiaes 
que c. mp^zc-ram esse corpo do exercito que estacio- 
nou cm Mor.tevidéo por occasião do movimento de 
Elóres. I-to é um facto, senhores, que ninguém pôde 
contestar, e ó com summo prazer que vou ler perante 
o senado os nomes dtsses officiaes distinetos qae não 
tiveram nenhuma palavra de louvor, porque c lou- 
vor foi feito unicimento pelas folhas estrangeiras, 
por terem elles dado as mais evidentes provasde uma 
disciplina exemplar. 

Fizeram parte desti força os seguintes officiaes : 
Major do 1.° batalhão de infaularia José Antonio 

da Silva Guimarães. 
Capitão do artilharia José Thomaz de Almeida Pe- 

reira Valente. 
Dito de infantaria lanocencio José Cavalcanti de 

Albuqumque. 
Dito de dita Joaquim Rodrigues da Silva. 
Dito do dita Francisco Agnollo de Souza Valente. 
E0 tenente de artilharia Antonio Carlos do Maga- 

màes. 
Dito de di'a LuiFernan ies de Sampaio. 
2-° tenente do dita João José do Toledo Ribas. 
Dito do dita Cândido Joaquim da Silva. 

Alferes do infantaria Fernando Martins Garrocho. 
Dito de dita Augmto César Petvâ da Bittencourt. 
Dito de dita liippolyto Mendr da Fortuna. 
Dito de dita Cypriano José f .esFortuna. 
Dito de dita Franklim do Rego Cavalcand do Al- 

buquerque Barros. 
Dito de dita Carlos Frederico da Rocha. 
2.'° cirurgião-tenenteBenevenuto Pereira do Lago. 
Li, senhores, estes nomes perante o senado como 

uma prova de consideração em que não podemos 
deixar de ter os serviços do militares tão distinetos 
por sua disciplina, por*seu arror á ordem e ás insti- 
tuições que nos regem; e que entretanto não foram 
galardoados pelas privações que soffreram durante o 
anuo em que estiveram em Montevidéo, ao passo quo 
viram galardoados os seus companheiros, qne apenas 
cumpriram uma ordem do governo marchando para 
o ponto da reunião. Folgo porém muito com a decla- 
ração quo fez 0 nobre ministro, do que hão de ser 
attondidos estes officiaes. 

O Sn. Miranda: —Hão do ser na primeira occa- 
sião, nu dia 2 do dezembro. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Si o governa 
achar que ellor têm serviços. Pelo facto de terem 
est do em Muntevidéo, ou aqui ou aRi, não se segue 
que devam ser condecorados. 

O Sr. Miranda ; — Tomos o comprcmisso de 
V. Ex. 

O Sr. Cândido Borges: — Tiactando também, 
Sr. prosidenre, dos créditos abertos pelo minisleiio 
da guerra, eu disse que julgava que o Sr. ministro 
da guerra não havia procedido de conformidade com 
a lei; o Sr. ministro procurou provar que assim não 
era, e então argumentou cora uma verba existente 
no orçainenio vigente para essas obras novas a que 
me referi. 

Peidêe-me S. Ex. quo lhe diga, equirotou-se, la- 
bora em um engano ; e tanto mais quanto em desen- 
volvimento de sua argumentação apresentou outra 
proposiçàOjque pó Je ser encarada como contradicto- 
ria-da antecedente. O que é fóra de toda a duvida é 
que, ni fôrma da lei de 1838, o g ■verno não pôde 
dispôrde fundos para ebras sem que estejam decre- 
tados por lei; esta condição não foi revogada pela 
lei dos credites etn 1850. 

O governo não pôde mesmo acudir a qualquer 
setviçn, sina lei em qne se decreta o serviço se não 
consignam os fundos necessários. Não procede, por- 
tanto, cm minha opinião, a qual sujeito ao juizo de 
S. Ex., o argumento tirado da disposição relativa a 
credito', porque, note o nobre ministro, ou o credi- 
to é supplemeutar ou extraordinário; si é supple- 
raentar, não serve sinâo para supprir a deficiência 
de dinheiro no caso em que os serviços estejam em 
meio ou começados; aquillo é cbra nova, pur con- 
seguinte não tem appliciçâo o § 2." do art. á."; o 
si o credito é extraordinário, cumpre que a cbra 
seja imprevista e urgente; mas aquella não pedia 
ser iraprevbla, porque estava auetorisada na lei 
qm devia vigorar desdo julho do corrente anno. 

Mas disse o Sr. ministro da marinha: « Ha verba 
no orçamento. » Ha com effeito no orçamenta ví- 
gonlo uma verba quo marca lo(>;000jfi para essa 
obra nova; mas note o senado que essa lei começou 
a ter vigor era jttlha proximo passado, e o nobro 
ministro tbiiu o credito em março. 
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O Sr. Mafua : — Perdoe-me, ha nas disposições 
gTaes um artigo com a clausula—desde já—em re- 
I.ição a essa despes' 

O Sr. Cândido BAiges : — Si em virtude do desde 
já foi que o Sr. miaisti o da guerra gastou essa quan- 
tia, não nos podia dizer o Sr. ministro da mari- 
nha que a obra estava em principio e não se tinha 
dispendido quasi nada; porque, si não se liuha^is- 
pendido quasi nada, a verba não estava esgotada, e, 
si não estava esgotada, S. Ex. não poda abrir 
credito. 

Sr. presidente, peço desculpa a V. Er. si do novo 
occupei algum tempo ao senado, mas eu não podia 
deixar de dar uma prova do profuüdo respeito que 
voto ao nobre ministro. E para rematar direi a S. 
Ex. que não acho proced. nles as raiôes que S. Ex. 
apresentou relaiivamente ao lente de hyppiattica. 
Vejo que foi nomeado para esra cadeira outro indi- 
víduo que não o profe-sorque foi ensajado em Fran- 
ça com tanto empenho pelo governo brasileiro. Ao 
indivíduo que foi engajado, visto quo se devia conli- 
cuir a pagar os vencimentos de s-u contracto, se 
podia encarregar das liçõ.s do equitação, visto que 
só isso se exige por ora do pn fessor de hyppiatrica. 
Não passo explicar pois o facto de uma nomeação 
dada a outro indivíduo ; mas acho que ha ura ex- 
cesso evidente de despesa, que não devia haver. 

São estas as considerações que julguei do meu 
dever apresentar á casa.'Peço desculpa a'S. Ex. 
por ter abusado de sua attençào. 

O Sr. Presidente : — T#m a palavra o Sr. Mi- 
randa. 

O Sr. Miranda : — Cedo. 
O Sr, Saraiva [ministro da marinha e interino da 

guerra] pronuncia um discurso quo publicaremos 
no appendice. 

-D.da a h ra, fica a discussão adiada; e, retiran- 
d)-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades 
c m qtie fora recebido, o Sr. presidente dá para 
ordem do dia da ses ão seguinte: 

l.a discussão Ja iniicação do Sr. visconde de Jo- 
quitinhonha sobre a alteração do regimento, na parte 
r lativa á hora da abertura dassessões, como pare- 
cer da m^sa a similhante respeito, e o resto das ma- 
térias já desigoadas. 

í.evanta-se a sessão ás 2 horas e tres quartos da 
tarde. 

Sessão de 12 de agosto. 

PRESÍDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

SnniARio.— Primeira parle da ordem do dia. — Pa- 
recer da mesa sobre a iniicação do Sr. visconde de 
Jequitinhonha. Discursos dos Srs. barão de Pin- 
daré, visconde de Jequitinhonha e Dantas. — Se- 
gunda parte da ordem do dia.—Fixação das forças 
de terra. Discurso do Sr. Miranda. 

As 10 horas e 3 quartos da mmhan, o Sr. presi- 
dente abre a sessão, estando presentes 30 S;s. sena- 
tloros. 

f.ida a acla da anterior, é approvada. 
Não ha expediente. 

No decurso da sessão compareceram mais S Srs. 
senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
A HORA DA ABERTURA DAS SESSÕES DO SENADO. 

Primeira discussão do parecer da mesa sobro a 
indicação do Sr. visconde de Jequitinhonha alte- 
rando o regimento na parte relativa á hora da cha- 
mada. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Sr. presidente, é um 
anexim dos nossos maiores: sele horas dorme o sá- 
bio, cito o porco, nove o morto. 

O nosso regimentr dispôo quo V. Ex. mande fa- 
zer a chamada ás 10 horas e meia; si não huiver 
numero, espera-se mais moia hora; e si, passada 
meia hora, ainda não houver numero, V. Ex. de- 
clara que cão ha sessão e conviia-nos para traba- 
lhos de comraissões; o que quer dizer « Caia um 
vá para sua casa. » Isto ó o que se tem verificado 
até agora. 

Ora, senhores, eu quizera que alguém mo dis- 
sesse onde está a utilidade desta mudança das 10 l/ J 
para as 11 horas 1 

Hoje ás 10 horas olhei para ver so eslava na casa o 
auetor da indicação, nada; as 10 1/J tornei a olhar, 
nada : eram 11 horas quando elle apparecou. Creio 
que o nobre senador já estava persuadido quo a sua 
indicação tinha passado e estava em execução. 

Eu creio que quem se deita á mQia noi e e se le- 
vanta ás 7 horas tem dormido suíficienleraente, e 
das 7 horas até ás 10 pôde fazer a barba (que hoje já 
não dá muito trabalho, c a metade dtftrabalho, 
[riso).... 

O Sn. D. Manuel E ás vezes nenhum. 
O Sr. Barão de Pindark : — .... pólo almoçar 

com*deícanço, gastando tanto tempo quanto Napo- 
leão gastava para jantar, isto é, meia hora, o tom o 
resto do tempo para so preparar, para abrir a estrada 
da liberdade (risidas), arranjar-se, chegar aquiát 
10 horas, e principiarmos a tr balhar ainda com o 
tempo fresco. Mas não se querer que se piincipio a 
trabalhar na hora mais commoda, e sim ás 11 ho- 
ras, quando o sol é mais activo, mais forte ! Para 
acabar-se a que horas, mórmente devendo-so, na 
forma do regimento, esperar-se meia hera ? 

Uma voz: — A's 5 horas. 
O Sr. Barão de Pindaré : — Os nobres senado- 

res quo moram na cidade, podem com eíluito vir 
mais tarde e sahir mais tarde ; mas os que moram 
longe o que são os primeiros que se acham aqui, 
como V. Ex. [dirigindo-se ao Sr. visconde de Sapu- 
cahy) o que apresenta-se em primeiro logar ? Quo 
lucro colhemos desta mudança? 

Ora,senhores, a volubilida*do e a inconstância an- 
dam aladas á mocidade; mas agora passou para nós 
outros os velhos, que de continuo queremos mudar 
tudo.! Isto não pode ter legar. O nosso cfíicio esto 
anuo tem sido somente de mudar e de retocar; exe- 
cução, nada. Ninguém apparece nesta casa sinão ás 
11 horas, quando apparece. Si nós sommassemos os 
dias em que não temos trabalhado, as horas cm quo 
estamos aqui a esperar por aquelles senhores que 
morara perto do senado, o resultado disto talvez não 
fôsse muito airoso ao senado. 

Eu admiro que o nobre senador, a quem muito 
respeito, quo é trabalhador, e não só trabalhador 
como linguaraz, isto é exprime com perfeição o sou 
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SM li meti to, apresonlasso esta iniicação! E a Imito 
msis que a mesa, composta da ciiadãos também res- 
psitavois, achasse boa a iléa! Dizem que é util, 
mas eu muito desejaria que me mostrassem qual ó 
a utilidade. 

Um dos inconvenientes desta indicação é el!a ser 
apresentada já no fim da sessão, quando ainda se 
não discutiram os o çamentos. Si isto continua as- 
sim, não sei si taremos orçamento, porquo V. Ex. 
sabe a pressa cora que os Srs. deputados põem os 
pés na prancha e vão-se embora; os de Minas e ou- 
tras províncias mandam buscar logo os seus buce- 
phalos o retiram-se; o esti idéa (permitia se-me 
que diga] dos dorminhoc.s vem atrazar mais os 
nossos trabalhos. 

Eu lamentei muito hoje a falta do nobre senador, 
desde as 10 até ás 11 horas.... 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniia : — Eu estou 
aqui desde as 9 horas e meia. 

O Sr. Barão de Pixdare; —Ora vej i! Enlão 
peço perdão da injustiça que estava fazendo a V. Ex., 
porque eu não tinha visto que V. Ex. hoje, por ex- 
ccpção de regra, esteve aqui ás 9 horas e meia; e me- 
reço perdão porque, V. Ex. não se achava no recinto 
do senado. 

Qual é, Sr. presidente, o serviço que prestam pro- 
jectos desta quaülade e outros que temos feito ? O 
nosso trabalho deste anna (psrraitta-se-me que eu 
esprima meu modo de pensar), parece um anjo ves- 
tido do galas; de maneira que, tiradas as galas, ap- 
paroce u esqueleto, este anno tein-sa dito muitas pa- 
lavras para cobrirem o esqueleto. Que lemos nós fei- 
to ? Ile?ponder-se-ha: temas dito que o governo é 
anarchico, lemos dito estas e aquollas verdades, le- 
mos dito que o Sr. presidente do concelho foi um gran- 
de homem, mas quo hoje não presta -para nada. Eis 
em que se cifram os nossos trabalhos deste anno. 
Ainda não vi um só projectoapresentado pela opposi- 
Ção , depois dos seus longos discursos, que utilise ao 
paiz. Agora pergunto eu: que lucros, que vantagens 
resultam disto para o paiz? 

Sr. presidente, eu desejava somente dizer estas 
verdad.s, ovou terminar meu discurso citando as 
palavras que este meu amigo {dirigindo-se ao Sr. 

' visconde de Albuquerque) me repetiu hoje, quando eu 
lhe disse que pretendia fallar contra a indicação; 
« Deixe-se disso; quando o boi não quer beber, é es- 
cusado assobiar.» 

O Sr. Visconde de Jequitinhosha : —Sr. presi- 
dente, eu faltaria á consileração que devo ao nobre 
senador pela província do Maranhão, meu d gno 
amigo, si acaso não dissesse duas palavras em sus- 
tentação da minha indicição e do parecer que a de- 
feriu benevolameale. 

O nobre senador principiou por desejar mostrar 
que havia inconvenientes de se marcarquo a chama- 
da soja ás II horas; mas esqueceu-se o nobre sena- 
dor que, apezar do regimento mandar que a chama- 
da se faça ás 10 horas, nunca este artigo do regi- 
mento foi executado. 

O Sr. BaUão de Pindaré : — As vezes o Sr. pre- 
sidente tem sido um pouco condescendente para nos 
íivtar da vergonha de não haver sessão. 

O Sr. Visconde de Jeqcitiniioniia : — G tralraente 
so faz a chamada ás 10 horas e meia, c não se abre 
a sessão sinõo ás 11 ou depois. 

O Sr. Barão de Pindaré ; — E o que manda o 
regimento ? 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhqnha:—jilaada que 
se faça a chamada ás 10 horas. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Então Y. Ex. está 
censurando o Sr. presidente. N 

íkSa. Visconde de Jequitinhoniu : — Não estou 
censurntido o Sr. presidente, porque elle segue os 
eslylos da casa. 

O Sr. Barão de Pindaré ; — Os estylos não podem 
ir contra a lei. 

O Sr. Sr. Visconde de Jequitinhoniia ;—O Sr. 
presidente tem obrigação de condescender com esses 
eslylos. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Contra a lei não 
pode. Isto ó que são os principies d;spot cos de que 
os senhores accusara o governo ! 

O Sr. Visconde de Jequitiniiüniia : —O f<rto por- 
tanto tem provado evidentemente que não é possí- 
vel abrirem-so nossas sessões ás 10 horas e meia da 
manhan. A razão disto está m srao no que fui allc- 
gado pelo nobre senador pela província do Maranhão, 
quando chamou á minha indicição indicação dos 
preguiçosos, eque tinha por fim puuif aquelles quo 
moravam longe. Si pois ha senadores quo moram 
longe, por isso mesmo deve s r essa circumstaiicia 
attendivel, por isso mesmo é que se não deve de 
forma alguma éstabelecer no regimento um artigo 
que vá diametralmente deenoonín a esta impor- 
laniissima circumstáncia, e devemos e.'tab-b-cer [ara 
a abertura de nossas sessões umahora tal q'.es3 com- 
padeça com os interesses do todos. 

Eu desejei portantoattender ao3Ínteres;es do nobre 
senador pelo Maranhão; porque sei peifitameato 
que, si acaso fôsse cumprido o regimento abrindo se 
a sessão ás 10 horas, ou o nobre senalor a quem 
tenho a honra de referir-me, não assisãiia nunea á 
abertura das sessões, ou então seria obrigado a pedir 
ao Sr. presidente uma cama para dormir aqui no 
senado., (mo.) 

O Sr. Barão de Pindaré : — Es á ergtnado. 
O Sr. Visconde de Jeqüitiniionha : — ... porqua 

ser-lhe-hia absolutamente impossivei comparecer a 
essa hora. 

0 nobre senador, quando fallou relativamente á 
falta de cumprimento do regimento, não at endeu 
que o regimento foi feito para nós o não nós para o 
regimento; e portanto deve consu'tar os nossos in- 
teresses o mais que fôr possível, o estado sctuil de 
nossas circumstsncías peculiares, etc. Si se atlender 
a estas ciroumstancias, ha de se ver que a manhan 
toda vai-se, si se estuda alguma cousa, emfim si se 
procura fazer alguma cousa; anda-so sempre á 
pressa, e por isso não é possível chagar ao senado 
ás 10 horas da manhan. Como homem politico, o 
nobre senador não pó lo de fôrma alguma sabir do 
casa sem ler as folhas publicas; ó preciso que se in- 
teire dollos, porque pólesor muito b tn quo, de não 
lôl-as, lhe aconteça algum incideute no caminho, 
Iheiesulto a'giitn prejuízo. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Os nobres senadores 
avaliem essas razões. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniu : — E' indispen- 
sável puitamo que o smidor principio porso piepa- 

1 rar physica e moralmente para vir ao senado; istoó, 
19 
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firas f,lh;.s da manha d, praparar os seus trabalhos, 
as indicações, requerimentos, etc. que tiver de apre- 
sentar, lòr a ordem do dia, estar bem certo delia.... 

O Sr. Barão de Pindark : — Isso não ó de manhan. 
O Sr. Visconde de Jequitixhoxha; — Mas, si V. 

Et. não faz isso de manhan, a que horas ó que faz ? 
Denoite? 

O Sr. Barão de Pindaré : — Quando eu estou 
lavando o rosto, quando estou almoçando ou quando 
estou marchando é que hei do fazer estes estudos e 
estes preparos I 

D Sr. Visconde de Jeqcitiniktnha : — Logo deve 
der mais tempo, a fora esse, para trabalhar. 

O nobre senador, depois de combater a indicação, 
dhse que elia iria por alguma fôrma embaraçar os 
nossos trabalhos; e, referindo-se aq? trabalhos da 
sessão actual, pintou-os de uma fôrma tal que os re- 
duziu a um esqiuleto bem vestido e bem ornado, 
isto é, illudindo appareritemente e não sendo nada 
na realidade. Declaro francamente que concordo 
com o nobre senador pelo que respeita ao osjueleto, 
mas a razão que dá o nobre senador não é a que eu 
dou; os nossos trabalhos dtste anno têm sido reduzi- 
dos a esqueleto, mas porque 1 Porque o ministério 
tem-se reduzido inteira e absolutamento a um ver- 
dadeiro esqueleto, não tem dirigido os trabalhos, não 
tem offerocido nada d consideração do senado, e tem 
practicado taes aclos que necessitavam de investiga- 
ções e exame para serem censurados ou louvados. 
* Daqui, Sr. presidente, tem provido requerimen- 
tos pedindo informações, analyse dos actos do go- 
verno, etc. De sorte que outros trabalhos não se 
tòm podido fazer. 

Mas quaes são esses trabalhos que estão embara- 
çados no senado? Não sei o que é que queria o 
honrado membro! Queria que so adoptasse essa in- 
culcada reforma judiciaria ?_queria que os senadores 
não < xpozessem suas opiniões, não examinassem a 
importância do objecto? Não é culpa nossa. Que- 
ria o nobre senador que o Sr. ministro da justiça 
não tomasse parto nessa importante discussão f Que- 
ria o nobre senador que nós não investigássemos, 
si a lei de 11 de setembro de 185G legalisava osacios 
prjcticados pelo Sr. ministro da fazenda? Si acaso 
esses actos fossem legses, queria o nobre senador 
que o Sr. minLtro da fazenda não os jnstiíicasso? 
Poi tanto tudo qilanto se tem feito, senhores, tem 
sido com muita ulilidada publ ca. Declaro a V. Ex., 
Sr. presidente, quo desde qus estou no senado, ha 
8 sessões, não rac recordo de uma só cujas discus- 
sões tenham sido nem mais porüadas, nem mais 
importantes, nem feitas com melhor boa fé o inte- 
ressa publico. 

Digo alto e bom som, Sr. presidente, para provo- 
car os cobres oradores minist riaesque todos os dias, 
que todos os momentos nos dizem o contrario, afim 
ae que o ptovem, mas provem com factos e não 
com declarnaçoes, que na realidade o senado nao tem 

• trabalhado, porque so tem occupado co u objectos 
ioteiraraenle de lana caprina, com questões capri- 
chosas, acintosas e atrapalhadoras. Portanto a ob- 
jseção do nobre senador pelo Maranhão não pro- 
cede. 

O que é verdade é que o fim da minha indicação não 
foi outro sinão pôr de accordo' o facto com o regi- 
mento, para não apparccorem as anomalias que cons- 
unlcmenle têm appatéci lo, isto é, de det rrainar o 

regimento que ás 10 horas se faça a chamad , e nâcf 
so fazer a chamada ás 10 horas. Ha tambi m uma 
consideíaçao de alta importância, o permi ta o no- 
bre presidente do sonido que ca a exponha. Os cs- 
tylos da casa têm dado ao nobre pro-llento o direito 
do mandar fazer a chamada ás 10 1/-2 horas, um 
quarto mais ou menos, e muitas vezes tem acontecido 
qna, depois do nobre presidente declarar quo não 
ha sessão, appareceremS, 4, S e 6 sentdores, o quo 
poderá fazer crer que mais um momento de demora 
e do prudência da parte do nobro presidente faria 
com que tivéssemos sessão. Ora, não o um inconve- 
niente estar constantemente a opinião do nobro pro- 
sidoate emconflicto cora o facto? Quero portanto 
acabar com esta irregularidade, quero dar enchan- 
ças a todos as considerações e interesses dos sona- 
dores, fazendo com que a chamada soja ás 11 horas. 

Mas, Sr. presidente, creio que V. Ex. sabe que, no 
rigor da palavra, eu não fiz esta modificação por 
meu motu p.roprio; antes de a fazer consulta a opi- 
nmo da quasi totalidade dos Srs. senadores, e si não 
consultei a todos, foi porque não tivo tempo, alten- 
dendo á neeessidado do offerecer a indicação na oc- 
casião que V. Ex. dizia que era própria para se oITo- 
recer requerimentos, indicações, etc. Mas, todos 
aquelles a quem consultei convieram em quo 11 ho- 
ras era o justo me o, era aquillo que mais convinha. 

Estou persuadido, Sr. presidente, (e nesta parto 
concordo com o honrado membro) que esta medida 
ainda não o efflcaz, porém outra qualqur r também 
aindr não é opportuna. Estou persuadido que as 
nossas sessões não podem ter toda a regularidade ne- 
cessária, sem quo sejam de tarde. Y. Ex. recorda se 
que, já na cantara dos Srs. deputados eu propuz esta 
medida, era então presidente da camara o nosso col- 
lega o Sr. visconde de Sapucahy; a camara approvou 
a indicação, a qual foi enviada á com missão da nu sa 
para providenciar as medidas indispensáveis a uma 
tal alt-ração, como illuminação.etc.; mas a mesa foi 
mudada, nunca mais tomou conhecimento deste ne- 
gocio, e a medida ficou approvada, mas S'-m eífeito. 

Aqui no senado tenho ouvido a muitos dos nossr s 
collegas opinarem polas sessões de noite, mas tenha 
ouvido também considerações importantes, que no 
meu juizo têm prevalecido, para eu entender que 
a medida ainda não é opportuna; mas estou certo 
que ha de cheg t tempo em que as nossas sessões 
hão de ser de noite, o que é muito conveniente, 
porque, geralmeuto fatiando, de noite não se pôde 
estudar, mas póde-se discutir e votar. 

Si nôsadoptassomos a outra medida, então as nos- 
sas discussões marchariam a galope, quo é o que mo 
parece que quer o nobre senador pelo Maranhão.... 

O Sr. Barão de Pindaré; — Está muito enga- 
nado. 

O - Sr. Visconde de Iequitiniionha : —e vem a 
ser que, dado para a ordsm do dia ura objecto e prin- 
cipiado a discutir-sc, esta discussão vá ate rm íirn o 
se vote ainda que seja de madtugada, comoaconteca 
na Inglaterra. Mas, cmquanto sa cão adoptar esta 
medida, que também deve ser muito reílecljdamente 
pro, osla o'discutida, esteu persuadido que a altera- 
ção que proponho ao regimento ó muito impor- 
tacto. 

Por cila o senador, levantanío-so ás 7 hora?, tem 
tempo do sobra para preparar-se physica o moral- 
mento o vir para o senado; saho ás 3 horas da tarde, 
pôde jantar ás 4, que ó a hora própria, o d* scançar 
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ã noiti, porqua tem a manliaa pára estudar, o quo' 
não pode fazer actualracnte, isto o, sendo obrigado 
a apresentar-se no senado ás 10 horas. 

Eu cuidei quo o nobre senador ia mandar uma 
emenda ao parecer, mas relativamente aos ofliciaes 
da secretaria , porque não vão elles pensar que, por- 
que a sessão sc abre ás 11 horas, também a secre- 
taria se deve abrir somente ás 11 horas, mas creio 
quo tal emenda não c necessária, porquo ainda 
que a sessão do senado se abra ás 11 horas, o 
nobre senador ha de ver que a secretaria está Sem- 
pre aberta ás 9 horas o compttentementc occupada 
por todos os seus ofíiciacs. 

Assim, Sr. presidente, uma vez tirado este em- 
baraço, relativamente aos ofliciaes da secretaria, es- 
tou persuadido que a indicação deve passar. 

O Sn. Dantas : — Sr. presidente, não posso vo'ar 
por esta alteração que se pretende fazer ao regi- 
mento, porque não ouvi razão alguma que a isso me 
obrigue; estou convencido que a nossa constituição 
marcou ura tempo muito conveniente e proprio 
para a reunião das duts camaras, assim como tam- 
bém os nossos antepassados, que organisaram o re- 
gimento, marcaram uma hora mais commoda para 
as camaras trabalharem. 

Allogou-se aqui quo nunca nos reunimos ás 10 
horas, que se espera até ás 11, e ainda assim depois 
das 11 acontece não haver numero; si com ef- 
íeito assim suceede, o quo se ganha em reformar 
o regimento para que a sessão principie ás 11 
hoias? 

Si acaso se resolver que a chamada se faça ás 11 
horas, ha de succsdcr o mesmo, porque de facto a 
sessão principia ás 11 horas, e dá-so o inconvenien- 
te de não haver numero? Y. Ex. sabe qual é a causa 
por que muitos senadores chegam depois das 11 ho- 
ras ? E' porque, ordenando o regimento que se abria 
a sessão ás 10 horas, e não havendo numero suffl- 
ciente se espere mais rm-ia hora, V. Ex. leva sua 
tolerância a esperar até ás 11 horas, e muitos sena- 
dores, certos que só depois das 11 horas se faz a 
chamada, jó aqui comparecera depois dessa hora, 
o muitas vezes depois do V. Ex. ter declarado que 
não póle haver sessão. 

Disse-se que o senador não era feito para o regi- 
mento, e sim o regimento para o senador. Sem du- 
vid i alguma, mas sobretudo o que é verdade é que o 
regimento deve ser feito para os senadores. Ora, 
quem ó que, ainda mesmo morando fora da cidade, 
não podo cm 4 horas preparar-se e chegar aqui era 
tempo? A passar esta alteração para que a sessão se 
abra ás 11 horas, terá o senador da sahir da sessão 
sempre ás 3 horas; morando fora da cidade terá de 
chegar á casa as 4 horas; precisa de uma hora para 
descançaa; e note o nobre senador auetor da emenda 
que no tempo de inverno 3 horas da tarde já énoite, 
a que hoias vem pois o senador a jantar? qua da- 
sarranjos não causará essa demora á sua familia? é 
um transtorno em seus hábitos e um desarranjo para 
sua familia, e isto sem conveniência alguma. 

Ora, senhores, quem dorme á meia noite flé ás 
6 horas tem dormido sufflcientemente, edas 6 até 
ás 10 pode-se fazer muita cousa; portanto não vejo 
razão para que alteremos aquillo que existe ha 30 
o tantos annos. 

Creio que ninguém dorme ma s de seis horas 
(um senador dá um aparte); recordo-ma de ter 
li lo uma maxima da escola de Salerno : « Sex dor- 
rnirc sutis est juvctii senique, seplcm viri pigro. 

nulli concedemus octo », isto é; Ao moço o ao ve- 
lho ó bastanlo dormir seis horas', ao enfermo e a 
ninguém concedemos oito : logo, por esta maxima 
da uma escola do medicina,quem se deila á meia 
noite devo estar a pé ás 6 horas, podendo então desdo 
essa hora até ás 10 arranjar os seus negocies. 

Si acaso mudarmos a chamada para depois das 11 
hoi^s, ha de haver dias em que a sessão se ha de 
abrir perto do meio dia, o então não sahiremos 
daqui sinão pelas 4 horas da tarde. Ora, isto é um 
desarranjo muito grande, ou por outra, um impossí- 
vel, porque ordinariam nte no llio do Janeiro jania- 
se ás 3 horas. 

Além disso, Sr. presidente, o desarranjo não é só 
para os senadores, é para os Srs. ministros e conse- 
lheiros de es ado; quantas vezes não vejo eu alguns 
dos Srs. ministros e conselheiros de estado irem sa- 
hindo da casa depris das 2 horas, dando por motivo 
o terem de ir á tarde aaconcelho no paço? Porianto, 
Sr. presidente, voto contra a emenda quo so quer 
fazer no regimento. 

Encerrada a discussão, procede-se á votação, o o 
parecer passa a 2.a disussão. 

DISPENSA A ESTUDANTES. 
Entra em l.a discussão a proposição da camara 

dos Srs. deputados auetorísando o° governo para 
mandar matricular cs estudantes Pedio Nolasco Pe- 
reira Leito, Pedro deCalazans e Francisco ILnediclo 
de Souza Barboza, o 1.° no 5.° anna da escola de 
medicina da côrte, o 2." no 4.° anno di faculdada 
de direito do Recife e o 3.° no 2.° anno da de S. 
Paulo. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : — [pela or- 
dem ) Sr. presidente, aqui só está o requerimenio 
do peticionario Pedro Nulasco. Pereira Leite, mas 
não rs á os dos outros peticionario?. Ora, V. Ex. 
vê que som lermos esses requerimentos, não podo- 
mos avaliar os motivos que liverão os peticiouaii s 
para recorrerem á assembléa geral, portanto julgava 
indispensável que V. Ex. mandasse unir a esta reso- 
lução os outros requerimentos, p ra se poder to- 
raal-os era consideração, salvo si algum nobre se- 
nador está em estado de poder inforniir-nos. 

Desde já dedaro ao senado que estou disposto a vo- 
tar pela dispensa requerida pelo primeiro peticiona- 
rio; é um Brasileiro natural da proviacia de Matto 
Grosso, adoeceu na córte, foi para a sua província, 
onde achou-se melhor, e, voltando para matricu- 
lar-se, deraorou-so mais tempo do quo pensava, 
porque, cono sabsmos, essa viagem c muito 
longa e ddflcultosa; de maneira que só chegou aqui 
depois de encerradas as raatriciPas. Desejava pois 
ler também os outros requerimentos para poder de- 
duzir as informações quo deduzi a respeito desse peti- 
cionario de que acabo de fallar. 

O Sn. Jobisi: — Não s-i quo mais informações se 
pôde ,dar ao nobre senador do que as razões que al- 
lega esse alutnno. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —Não ó desse, 
ó dos outros. 

O Sr. Jobim : — A respeito dos outros nada sei 
mas esteallegi em reu requei itncnío que, por alguns 
transtornos que soffrôra era sua viagem, apresenta- 
ra-se á matricula tms ou quatro dias depois de en- 
cerrada. 1 

.0 Sr. Visconde de Jequitinhonha : Sobre esse 
n;jo Itiiuo duvida iicnhuma, porque nào só íez 
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um requerimento expondo minuciosamente as cir- 
cnm tsnoias em que se achou, como ajuntou docu- 
mentes que provara isso queaffirma. Mis emquanto 
aos (mros não vejo i; foroiscai atguraa. 

V. Ex.,Sr. presidenm, por fim ha de ser obrigado 
a propor desm propiia cadeira algum piojecto d 
lei quo acabe com esiai peii(;ões ; isto deve st en- 
tregue ao po ler exceu ho ; o {oder executivo4jue 
avalie a justiça dessa> petições, e porconsequencia 
seja resj onsavel pelas decisões que dtr. 

O Sa. Presidente : — Isto foi o que veia da ca- 
mara dus deputados. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: — Eu julgava, 
portanto, que se devia adiar esta discussão e pedir os 
tb cumeutos. Em todo o caso peço a V. Ex. que pro- 
ponha a votação por partes, fazendo distineção do 
estudante cujo requerimento está presente. 

Eu sei que algumas vezes são taes rr-soluções to- 
madas, não sobre requerimentos, mas por rneio de 
pra; mias apresentadas pelos membros das caraaras ; 
desejo porém que ss nos diga isso mesmo, porque 
minha opinião é que, quando qualquer membro 
das camaias faz uma emenda dessa natuicza, é 
porque tem documentos sutil dentes para provar 
eq -illo que allegi; isto para mim é pr nto doei tido. 
Mas supponha o senado que houve petiçõ s e que ci- 
las ficaram lá por esquecimento; não ó bom que el- 
bs venham para o semdo, afim de serem avaliadas, 
ji que o nobra director da escola do rocdiciua nem 
ao menos nos pólo dizrr si na realidade esses estu- 
da n es têm freqüentado a escola? 

O Sr. Eram: — São estudantes de direito. 
O Sr. Viscra-DE de Jequitinhonha ;—E' mais uma 

razão para q enós lenhimos informações a este res- 
peito. Mas lambem fòra injusto, senhores, que nós, 
sem conhecimento de causa, negássemos a licença 
pedida. Que muito ó quo se domera a decisão do 
hoje psra amanhan ? 

O Sr. Jobiji : — A demora não c só do hoje para 
axauhan. 

O Sr. Visconde de Jeqcitinhoniia :—E'dehojo 
para amanhan neste sentido : hoje o Sr. I.0 secre- 
tario do senado efii ria ao Sr. I.0 secretario da ca- 
mara dos Srs. deputados, o o Sr. I.0 secretario 
daquclla camara respondo amanhan que não houve 
petições, que não ha documentos, que a decisão se 
tomou por meio de emenda, e está acabado. 

Emfim, não me animo a apresentar nenhum re- 
querimento. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se 
a matéria sufficientemente discutida, e a proposição 
passa para a 3.a discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 
Contmúa a discussão do art. lAe seus paragraphos 

da proposta do poder executivo íixanlo as forças de 
teria para o anno financeiro de 1859—1860. 

O Sr. Miranda:"—Eu nâodtsejiva ver concluir-se 
a discussão da fixação das forças de terra sem of- 
ferecor á consideração do senado e do nobre miuisfra 
interino da guerra algumas ligeiras considerações, 
que muito se prendera aos al^s interesses do exT- 
cito. túnto sobremaneira que não esteja pre- 
sente o illmt-e Sr. ministro cíTeclivo, não porque 
ello não se ache muito bem substituido polo honrado 

[Sr. ministro da marinha, cuja capacidade e habili- 
tações eu o lodo o senado com prazer reconhecemos; 
não porque o Sr. min stro effoAivo viesse dar mais 
luz á discussão de uma matéria, cujo conhecimento 
e apreciação muito devem interessar ao senado e ao 
paiz, mas unicamento pelos motivos que o privara 
de honrar-nos nesta casi. E' para lamentar com ef- 
feito que taes motivos se dessem, e que levassem o 
nobra ministro a deixar de compaiecer, fazendo de- 
biixo deste ponto do vista uma falta que não pódo 
deixar de ser por todos lamentada. 

Sr. presidente, sempre que tomo a liberdade do' 
mo interossar no debate dos negocios que dizem 
respeito ao nos o exeicito, eu parto da ura principio 
que domina como idóa (íxa o meu espirito: ó elle 
quo nós não temos exercito. Esta proposição pode 
ser tila como muito exagerada, pode ser recebida 
mesmo com um viso do increiuIiJade pelos homens 
prof s-iunaes e pracliços, e pôde também não ser 
acreditada por aquellot, que se acham imeiraraente 
alheios ao quesepasst no concernente ás institui- 
ções militares; mas para mim tenho como certo quo 
nós não temos exercito. 

Si poweotura se poder dar o nome do exercito 
a um grupo de corpos mais ou mraos orgauisados, 
mais ou menos instrui tos, mais ou menos rcorMi- 
sados, com mais cu menos ordem, o com mais ou 
menos un dade, eu direi que lemos com eíTeito um 
exercito. Si porém as idóas sans do administração, 
o conh'cimento das instituições militares, e as ne- 
cessidades indeclináveis do paiz exigem que tenha- 
mos um exercito montado, segundo os preceitos que 
regulam as orgiiiisações milibres nos paizes, quo sa 
vangloriam de ler exércitos, então mo auctoiiso 
a dizer quo nós o não torams. 

A razão desta entinciação está era que eu não po- 
derei dai o nome de exercito a um grupo de corpos 
que, si si caracletiam por muita c .usa boa, tam- 
bém-so diítiuguem em alguma pane pela indisci- 
plina, era parto pela immoralidade, em parto [.ela 
ignorância, em parle pela desorganisação, un pane 
porque são applicados a fii.s diversos t/a in diluição, 
sendo quo, ao passo que o soldado seive á policia, o 
official exerce as func^ões d» delegacia policial ; em 
pTte porque não ó pos ivel conceber uma orgaui- 
sação pos ivel e sujeita á desejadi rnobilidide, quan- 
do se contara tintos corpos fixos ; em part-s linal- 
incnt-i, porque o oxercito não Ura; sido honrado pela 
proteççào e solicitude dos poderes supremos lauto 
quanto deveria sel-o. 

Releva, porém, fazer bem sensível o sentido era 
que,assim me enuncio. A responsabililade da situa- 
çàa não cabo ao nobre actual ministro da guerra; 
eila é o resultado necessário de muitas causas accu- 
muladas, de muitos descuidos, de muitas imprudên- 
cias, de muita falta do consiieração pelas nossra 
cousas militares. Tanto pôde re pon ier hoje o hon- 
rado ministro por c.-si estado depkravel da quadra 
em quo vivemos, como polerá responder qualquer de 
seu-s antecessores. Os mini.-terios succedera so, as 
vistas de um desapparecem, ou so modificam, ou so 
contraiiara mesmo muitas vezes pelo systema do 
outro, e daqui vem a impossibilidade de poder-so 
accudir com regularidade, acerto e sufiiciencia ás 
diversas oxigenetas do serviço militar. 

Não obstauto os considerações que acabo do fizer, 
forço-o ó também dizer-so que a actualidado .-o re- 
sente em boa parte dos (deitot do systema adminis- 
trativo do ministério. Muitas das medidas adoptadas 
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pelo governo relativameníe ás importantes guestões 
que nos occupam não poiem merecer a minha 
acquiescencia: ellas estão longe de poderem concor- 
rer para a felicidade do exercito, e systeraatico de- 
senvolvimento dos negócios da repartição da guerra. 

Si o tempo e os estreitos limites da discussão 
me derem logar, eu procurarei tomar na conside- 
ração que fòr possível alguns dos pontos que se 
prendem 8's nossas instituições milita es, e os apre- 
ciariri com a indispensável imparcialidade, quer res- 
peitem ao passado, quer ao presente. Assim como 
o illustrado ministro me não ofTende por pensar e 
administrar por diverso modo do que eu faria, tam? 
bem não poderei incorrer em culpa alguma por ter 
a infelicidade de não pensar, a alguns respeitos, 
com S. Er. 

Desde a gloriosa época da independência, Sr. pre- 
sidente, que o exercito linha direito a ser melhor 
considerado, para poder ser collocado no pó a que o 
chamam os altos destinos do Império. 

Considerada a sua historia como dividida em di- 
versos periodús, nós o veremos abandonado, e quasi 
mesmo perseguido em muitas épocas, luctando com 
innumeras contrariedades para conquistar uma ou 
outra vantagem a que tinha incontostavel direito. 

Ao passo que o sentimento publico parecia ani- 
mal-o, procurando escudal-o de garantias o legítimos 
intere ses que lhe assegurassem a sorte, e c m ella 
a gloria e a prospetidade do Império, uma fatalidade 
ioconcebivel o ia acolher em sua marcha l-nla e tí- 
mida, fazendo frustrar as mais bem concebidas espe- 
ranças. 

Do (822 a 1830 o exercito avançou vacillante, 
entrando em vias do organisação. Leis foram pro- 
mulgadas cora o fim de melhorar a sua sorte. 
Appareceram logo era dezembro de Í822 iustruc- 
ções para as promoções; organisaram-se os corpos 
de primeira o segunda linha, embora fossem tardios 
os cffeitos dessa organisação; destituiu-se o meio 
soldo; regularam-se os soltos, etapes, etc. 

Uma m<>is notável coincidência se dá, compara ias 
as nossas cousas de 1829 com ss de 1857 a 1858. 
Naquella época só 34 dos 54 corpos que então 
existiam tiveram a diminuição de mais de 2,200 
praças, proveniente de baixas, deserções, mortes, 
etc. O rebato Jo do nobre ministro da guerra nos dá 
onta de uma perda de 2,700 praças em relação a 
t do o exercito 1 

Uma calamitosa época houve em que, para in- 
íalicidado do exercito, era elle considerado uma in- 
felicidade para o paiz. Eu correrei o véo sobie as 
faltas e imprudências desse tempo. 

Dado o primeira passo para a reacção, cs seus 
effeitos começaram a se fazer sentir. Então o 
throno fez honrosa monção do exercito, e seus ser- 
viços começaram a ser premiados com promoções, 
graduações honoriíicas, e distineções. A sorte dos fi- 
lhos dos ofQciaos começou a ser considerada. 

De 1840 a 1850 algumas medidas importantes fi- 
zeram lembrada a existência do exercito. A creação 
do quadra, a organisação das pagadorias militares, 
a creação de um asylo de iava'i tos, e algumas ou- 
tras pequenas providencias apparecem nas paginas 
das noss. s collecções de leis. 

Nestes últimos annos melhoramentos mais sensí- 
veis se deram: a gloria da situação pertence inques- 
tionavelmente aos Srs. Souza e Mello e Caxias 

Senhores, eu não pretendo esboçar a historia das 
iafoiicididos ou da boa fortuna do nosso cxt rcilo du- 

rante o longo período de mais de 35 annos. A tarefa 
seria por demais longa, e nada otferoceria digno de 
invejar-se, a não ser a constante dedicação cora que 
elle sempre se portara, aiuda nos momentos de 
maior infortúnio t 

As ligeiras apreciações que faço tendera apenas a 
pôr em relevo o abandono era que se acham muitas 
das nossas cousas militares, o estado lamentável de 
outras, e a necessidade indeclinável de olharmos 
para o exercito. 

Uma voz constante se fez sempre ouvir em favor 
das instituições militares do Brasil, desde a época de 
1850. Essa voz poderosa e eminentemente nacional 
foi e tem sido a do monarch", todas as vezes que se 
tem dignado de presidir á abertura do nossos tra- 
balhos. 

As difTerentes fallas do throno são os documentos 
mais authenticor e concludentes pelos quaes se póle 
bem apreciar a situação do exercito. Ellas evidencia- 
rão, que, si alguma'cousa se têm feito desde os pri- 
meiros dias de nossa regeneração, e si algum mc- 
lho'amerto temos tido, é tudo tão pouco em reUção 
ás necessidades que se sentiam no ponto da partida, 
que talvez não valesse a pena de mencionar-se. 

O Sr. D. Manuel: —E' censura também aos Srs. 
Manuel Felizardo e marquoz de Caxias. 

O Sr. Miranda ; — Eu son nestas matérias impar- 
cial. A minha idéa fixa é o exercito. Si acontecer 
que no decurso de minhas argumentações eu possa 
discordar da opinião ou dos actos desses dois illustres 
ex-ministros, hei de expôr os meus pensamentos 
com a imsma imparcialidade e independência com 
que os elogio. Elles são bastante cavalheiros e tole- 
rant' s para se poderem afíligir com as rainhas ob- 
servações, quando sabem que sou o primeiro a admi- 
rar os seus serviços fazendo-lhes a devida justiça. 
Pode não ser possível que estejamos de accôrdo era 
tulo,e [ óie mesmo succederque a respeito de alguns 
actns seuseu me ache em perfeito engano, por s;rein 
elles fundados em mui boas razões. 

O Sr. D. Manuel : — Elles que respondam. 
O Sn. Miranda;— Não necessitara disso, nem os 

combato, nem os vou aggredir. Permitia o nobio 
senador que tome o fio do meu discurso. 

Como dizia, Sr. presidente, são cs fallas do throno 
o mais fiel Uiermometro, pelo qual bem poderemos 
avaliar o estado das nossas cousas mil.lares. Eu vou . 
ter a satisfação de as ler, a discussão ganhará com 
isso. 

O primeiro discurso do throno, que se octupou das 
cousas do nosso exercito, foi o de 1830, si bem me re- 
coido. Disse-se nelle: « O exercito e marinha não 
podem deixar de merecer tambein a vossa attenção; 
aquelle carece de uma organisação vigorosa e rega- 
lar; esta requer algamas reforniíis indispensáveis. A 
situação geographica do Império aconselha, como 
prudente e necessário, a conservação de força tanto 
de mar, como de terra. » 

O de 1834 contém o seguinte; « A regência não 
pôde também deixar de chamar a attenção da as- 
sembléa geral sobre a necessidade de conservar 
sufflciente força de terra e mar, para repdlir qual- 
quer aggressâo. » 

A falia de 1836 disse : « 0 (xerci'0 exige str de 
novo organisado, removendo-se os obstacu'os que 
se oppõem á conservação da disciplina, que lho üá 
importância o vida. » 



102 SESSÃO DE 12 DE AGOSTO- 

A de 1838 disse: « O exercito e a marinha lèm 
prestado relevantes serviços á ordem o a liberdade, 
e maiores podemo prestar si os organisardes cora a 
força e com a disciplina que exige o seu nobre des- 
tino. » 

A de 1839 disse: « ...umsystema de instrucção pu- 
blica que habilite devidamente a mocidade para os 
impoitantes cargos, tanto na ordem civil, como na 
mijilar. » 

À de 1841 disse: « Espero que tomareis também 
em consideração a sorte dos meus fieis subditos, que 
no exercito e armada consagram suas vidas á defesa 
do Estado. » 

A de 1847 disse: « Cada dia se torna mais impe- 
riosa a necessidade de providenciar sobre o recruta- 
mento. » 

A de 1848 disse: « Recoramendo á vossa considera- 
ção o exame das leis que regulara as promoções para 
© exercito e armada, e a maneira de fazer- se o re- 
crutamento. » 

A de 1850 disse: « Chamo a vossa attenção sobre a 
necessidade de providencias que habilitem o governo 
a augmentar a força do exercito e marinha, e lhes 
dêrn organisação mais regular e vigorosa. » 

A de 1851*di-se; « Leis que melhor consultem o 
destino do exercito e marinha, são urgentes neces- 
sidades do presente e do futuro. » 

A de 1853 disse: « Os meus mini-tros indicar- 
vos-hão nos seus relatórios as medidas que julgam 
indispensáveis para melhorar a organisação do exer- 
cito e armada, assim como as que reclamam o bem 
estar destes leaes subditos do Estado e a segurança 
do futuro de suas famílias. » 

A de 1833 disse : « Recommendo-vos os projectos 
que pendem de vossa de'iberação, concernentes á 
creação de um concelho naval e á promoção dos 
officiaes da armada, bem como as medidas indis- 
pensáveis para melhorar a organistção do exercito. » 

A da 1856 disse : « O exercito o a armada recla- 
mam ainda de vossa sabedoria as medidas que em 
outra occasião vos recommendti. » 

A do snno passado disse: « O exercito e armada 
carecem de medidas que melhorem a sui disciplina, 
e de uma legislação criminal e de processo que 
afiance mais a certeza da prompta punição e a jus- 
tiça do julgamento. 

« Chamo também a vossa attenção para o projecto 
de lei concernente á promoção dos ofíiciaes da ar- 
mada, e que pende de vossa approvação, bo n como 
para a necessidade de modificar, segundo fôr mais 
conveniente, as disposições que regulam o recru- 
tamento. » 

Emflm, a do corrente anno disse:« O ônus do ser- 
viço militar exige que se reforme convenientemente 
o aclual systema de recrutamento. 

« Uma boa lei de promoções contihúa a ser uma 
das necessidades da marinha e guerra. » 

Já se vê pois que, desde que o throno pela pri- 
meira vez se occupou com os negocies do exercito 
até a presente data tem constantemente lembrado 
que se tracte de uma lei de recrutamento; que se olhe 
para o estado da disciplina, instrucção e organisa- 
ção das forças militares; que se cuide de melhorar a 
sorte de todos os militares, bem como de augmentar 
a força do exercito; que se considere a necessidade 
de uma legislação criminal, e do processo, etc. 

Que se ha feito, Sr. presidente, no sentido das 
prescripçoes que ficammenciouadas? Tem ogover- 
no prestado a devida consideração á reccmmenla- 

ções tão sérias e tão graves? Tem o corpo legislativo 
correspondido ao patriótico appelio que lhe ha o 
throno por tantas vezes feito ? 

Ainda ahi existem por satisfazer e consultar a 
maior parte das necessidades que começaram a pe- 
sar sobre o exercito desde a época de nossa rege- 
neração. 

Não havia então uma lei de recrutamento qna sa- 
tisfizesse as grandes necessidades do serviço; não 
haviam leis penaes , cuja' confecção fòra tantas 
vezes recomraendada; o exercito *não tinha uma 
organisação conveniente o regular; os militares não 
tinham ura montepio; as repartições, começando 
pelas mais elevadas, não tinham estatutos nem regu- 
lamentos ; o supremo tribunal de justiça reunia em si 
'attribuiçôes dos poderes legislativo°e judiciário; 
os arsenaes achavam-se desmantelados; nossas for- 
talezas e fortificações começavam a deteriorar-se; as 
diífarentes armas não tinham a devida instrucção 
apropriada e conveniente da lactica militar. 

Será hoje muito melhor o nosso estado, senhores? 
Ninguém o dirá! Os melhoramentos e reformas 
que temos usufruído, obscurecera-se á par das gra- 
víssimas necessidades que pesam sobro o exercito I 

Hoje, como então, não possuímos uma boa lei do 
recrutamento, base da todo o systema e organi- 
sação militar; hoje, como então, conscrva-so sem 
a devida o indispensável organisação o nosso pri- 
m-iro tribunal militar, ondo so acolhem as pri- 
meiras illustraçôes do nosso exercito ; não temos 
leis penaes; não temos uma boa organisação no 
exercito ; as suas forças so distrahem para serviços 
alheios de sua instituição; os seus ofíiciaes oc- 
cupam-se om exercer cargos de policia; os seus 
corpos em parle se conservam fixos, contra os in- 
teresses da disciplina e do serviço; os nossos bra- 
vos não têm ura monte pio; a tactica elementar 
porque elles se dirigem é um protesto de vergonha 
em as nossas instituições; carecera de reforma a se- 
cretaria do estado, o quarlel-mestre general, os 
coraraandos das armas, as pagadorias, os arsenaes; 
as nossas fortificações dcsapparecem; um horror do 
contos de réis se consomem sem notável melhora- 
mento para o exercito ; a lei do promoções, que 
tanto promettia de sua fiel observância, recebe uma 
execução sophistica e illusoria ; o principio do me- 
recimento so acha por tal modo interpretado, ou 
violentado, que pôde so afoutamento dizer que tom 
elle desapparecido das nossas promoções. 

0 Sr. D. Manuel : — A quem toca ,* elles quo 
respondam. 

O Sn. Miranda: — Elles executaram fielmente a 
lei de promuçôes. Esse celebre decreto do 29 de julho 
ó que, a pretexto do equilibrar, óu conciliar os dois 
princípios reguhdores das promoções, transtorna 
por tal modo o do merecimento, que o pédo fazer 
dosapparccer das escalas das promoções. 

O Sr. D. Manuel ; — Até ahi houve muita jus- 
tiça. 

O Sr, Miranda : — Esses a quem o nobre senador 
se refere fizeram muito. Si algum delles se tivesse 
achado no ministério por occasião da organisação 
dispendiosissima do um eiercito do observação, esto 
não so arriscaria a entiar em combate sem a devida 
instrucção elementar. 

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.) . 
A um desses so deve a lembrança do fazer alguma 
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cousa nessa sentido, bem como a deliberação de algum 
eífeclivo melhoramento introduzir. 

Os nossos corpos, senhores, não se acham ora me- 
lhor estado pelo que respeita á disciplina, a instruc- 
ção e á moralidide. Quando assim fallo, espero 
que se não conclua que pretendo ferir a generalidade 
delles. Sei fazer justiça a muitos, mas não posso dei- 
xar de desvendar toda a verdade acerca de outros. E' 

" bem possível que se diga que pracliço um acto in- 
conveniente; não importa, devemos ao paiz toda a 
verdade e lealdade; cumpre que se saiba tudo. Um 
esforço, a deliberação constante de fazer alguma 
cousa, podem rapidamente concorrer para melhorar 
a sorte de nossas instituições militares. 

Não foi debalde que pedi em dias de agosto do 
. anno passado que o senado me fizesse a graça de 

exigir do Sr. ministro da guerra a remessa dos* dif- 
ferentes relatórios das inspecções militires perten- 
centes aos annos de Í8oo, 1836 e subsequentes. 
Essas inspecções, devidas d lembrança de um nobre 
ex-ministro, o Sr. Manuel Felizardo, são o recurso 
mais profícuo que so pode empregar para bem 
avaliar-se o gráo de instrucção, disciplina e mora- 
lidade dos corpos, e alguma cousa em verdade ellas 
têm produzido. Succedeu porém que, apezar da in- 
sistência com que eu havia solicitado taes relatórios, 
e da reconhecida conveniência de se fazer uso 
delles, só nos fossem reme tidos uns dez, da modo 
que não me foi possível fazer um estudo minucioso 
e serio sobre tão importanta assumpto. 

O Sr. D. Mancel: — Mas o nobre senador está 
habilitado, para que informações? 

_0 Sr. Miranda: —Não obstante, Sr. presidente, 
não t?r eu sido habilitado devidamente por parte 
do governo para entrar hoje nesta questão mais bem 
esclarecidamente, posso todavia dizer alguma cousa 
a respeito do estado da moralidade, da instrucção 
do muitos dos nossos corpos. Para satisfazer a cu- 
riosidade do nobro senador pelo Rio Grande do 
Norte, principiarei por citar-lhe esse facto, de que 
nos deram notícia os periódicos do dia 10, occor- 
rido com o destacamento que da Santos linha de 
seguir para a colonia militar do Tielé. 

Sabe o publico, si é que o nobre ministro da guer- 
ra interino não está habilitado para nos contestar a 
verdade dessa noticia que os jornaes publicaram, 
que o destacamento que devia partir para a colonij 
militar do Tietó insuberdinou-se, practicando actos 
menos conformes á dignidade e a disciplina militar, 
levando, segundo se diz, sua insubordinação a tal 
ponto que até teria de sãcri ícaro seu proptio com- 
mandanle, a não se haverem dado em tempo as con- 
venientes providencias. Sabe-se mais que a causa 
única e etsencial deste procedimento tão desagradá- 
vel o rçprehensivel foi não se querer fornecer, ou 
antes não se haver prevenido com a devida ante- 
cedência sobre os, meios necessários para que essa 
desgraçada gente podesso também transportar suas 
mulheres e seus filhos. 

O Sr. D. Manuel ; —- Isso diz a folha. 
O Sr. Miranda : — Si porventura é para lamentar 

o fa to da insubordinação, devido á falta de preven- 
ção e do medidas apropriadas, que tão nscessarias 
se fazem, quando se tôm de remeíter para os diílo- 
rentes pontos do paiz cs necessários destacamentos, 
compostos na maior parte da pcior gente dos corpos, 

porque nenhum commandante quer desfazer-se da 
sua melhor gente  

O Sr. Marqüez de Caxias; — Apoiado. 
O Sr. Miranda ; — si se tem de lamentar esse 

ac:o de insubordinação da parte dessas desgraçadas 
praças, é ainda mais para lamentar que ellas podes- 
sem ter invocado como causa justilicãtiva de sen 
triste procedimento essa falta do auxílio com que 
deveriam contar.... 

O Sr. D. Manuel: — Causa justificativa? 
O Sr. Miranda : — .... para o transporte de suas 

mulheres e de seus filhos. 
O Sn. D. Manuel : — Tem causa justificativa 

uma insubordiQàçào ? 

O Sr. Miranda;-— Não disse isso, Sr. senador. 
O Sr. D. Manuel : — Não disse—causa justifica- 

tiva? 
O Sr. Miranda : — Não me comprehendeu. 
O Sn. D. Manuel : — Então explique-se. 
O Sr. Miranda : — Eu disseque, si era para lamen- 

tar o acto de insubordinação practícado por essas 
desgraçadas praças, não era menos para lamentar 
também a falta havida da parte da administração 
em não concorrer com os meios convenientes pára 
o transporte de suas mulheres e ffhos, falta quo 
foi a causa dossa insubordinação, facto com que a 
pretenderam justificar. 

O Sr. D. Manuel : — Agora vai melhor I 
O Sr. Miranda: — Ora, pensará com seriedade 

o nobre senador que eu seja homem capaz de justi- 
ficar uma insubordinação? 

Eu não digo que a causa fôsse justjficativa; digo 
sim, quo esses soldados a teriam tido como justifi- 
cativa. Obrigados a marcharem, deixando suas 
mulheres e seus filhos, çntenleram sem duvida que 
era isso um sscrificio que a auetoridade não devia 
exigir delles. Então, levados pela consideração do 
abandono em que se suppunham achar, se ílludiiúm 
a ponto de chegarem a desconhecer os deveres da 
disciplina. A causa do similhante desconhecimento 
do dever, o motivo occasional de similhante infeli- 
cidade, foi o procedimento de quem quer que fôsse, 
que não cumprira suas obrigações. 

0 Sn. D. Manuel ; — Ora, ó boa 1 

0 Sr. Miranda : — Interesso-me muito pela disci- 
plina e pelo bem do exercito, para que possa aueto- 
risar, ou favorecer actos-, ou palavras, que conduzam 
á insubordinação ou á anarchia. Bem depressa ver- 
me-ha o nobre senador, acceitando toda a responsa- 
bilidade das argumentações do honrado senador pelo 
Rio de Janeiro em refc*rencia a algumas expressões 
do nobro ministro da guerra, stigmatizal-as como in- 
convenientes o favoráveis a pensamentos anarchicos. 

O Sr. D. Manuel : — Nesse terreno está mal. 
O Sr. Miranda : — Não ha do ser Y. Ex. o juiz, 

porém sim o senado. 
O soldado devo ser obediente e cégo rospeilador da 

ordem o da disciplina, mas ao governo incumbe não 
lhe faltar com a protecção que lhe deve, e neste caso 
cumpiia-quo a, prolocção se estendesse a's familias-, 
único patrimônio quo esses infelizes possuíam. 

O Sr, D. Manuel: —V. Ex. sabe dsso com cer- 
teza? 
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O Sr. Miranda : — O nobre ministro acaba de ma- 
nifestar que não se acha habilitado para contestar o 
facto, que, narrado nos join.es desta côrle, ainda 
não foi desmentido. E' quanto me basta. 

Deixando, porém, este ponto, tenho de occupar a 
altenção do senado cora alguma cousa de ofllcial e 
positivo, e edeio que V. Ex. não podora ter a cora- 
gem de lhe recusar a sua fé. Vai V. Ex. ouvir a 
liistoria do estado da administração do um corpo 
que se acha por ahi em algum desses pontos do paiz. 
Não indicarei nem província, nem corpo, nem nome 
de pessoa alguma; referirei o facto e a data, e quem 
quizer que o commente como lhe parecer, porque 
não tenho em vista chamar o desfavor publico sobre 
quem quer que seja; não tenho interessa de com- 
promelter ninguém. Miuhas vistas e meu interesse 
são todos a bem da classe militar; e procurarei con- 
seguir este meu fim, sem que do aire a minha pala- 
vra com qualquer circumstancia menos conveniente. 

Em uma inspecção feita nos fins do anno da 1856 
se diz o seguinte: (íe.) 

« l.a Falta-lho toda a contabilidade. 
« Nunca existiram administrações do rancho e 

forragens. 
« üs dioheiros eram recebidos, e, como si de um 

monte corressem, dispendidos sem a menor fiscali- 
zação. 

« Os documentos justificativos do um mappa de 
despesas são outras tantas provas negativas. 

« O pessoal não é mais lisongeiro: o corpo não 
tem instrucçâo alguma e menos disciplina. 

« Os soldados acham-se em geral desmoralisados. 
Abandonados a si pioprios, foram-se habituando á 
xelaxaçào, pernoitando muitos fora e sem licença. 

« Foram-so tornando presa da policia ; mettidos 
por ella na cadôa, ahi-jaziam por não serem recla- 
mados. 

« Muitas vezes sahiam. para serem chibatados, 
menos por faltas de quartel, do que por delictos ig- 
norados ou não verificados no corpo. 

« Ha soldados castigados por tudo, e, pôde se dizer, 
por todos, porque do toda a pane se Ibe promo- 
viam castigos. 

« Somente de 2 de fevereiro de 1834 a 24 de 
agosto de 1855 contei 52 homens chibatados, mais 
de um terço do seu effectivo, em que entrara ca- 
detes, afora o que não ha escripto. Neste furor de 
chibatar por ordens, partes e queixas, a torto e a 
direito, e sem mais exames, teve logar a seguinte 
clamorosa arbitrariedade, reprovada por um t.ibunal: 

« O soldado da 1.' companhia.... servindo de 
guarda a dois galés, deixou-os fugir em 7 de setem- 
bro do 1854. 

« Foi preso e castigado com 400 chibatadas, di- 
zem no corpo que áexigencii da p licia, por serem 
presos da justiça, e depois ainda submeltido a con- 

0 celho de guerra e condemnado nas penas do art. 23 
dos de guerra. 

« Ao concelho supremo militar e de justiça pare- 
ci u ào atroz o procedimento havido, que, apezar de 
ser um dos pres 'S sentenciado a 20 annos de galés, 
reformou a sentença, e condemnou o soldado a 6 me- 
zes de prisão, cora a declaração muito expressa de 
ser similhante arbitrariedad/a causa da reforma da- 
quella. 

«As praças do corpo já não é permittido appare- 
cerem armada», ainda em serviço, por se opporern as 
ordens existentes a que assim andem, mesmo diri- 

gindo-se de algumas das guardas ao quartel a levar 
uma parte, ou a algum outro acto do serviço. 

« O soldado da è.1 companhia destacado na 
povoaçâo de a duas léguas da capital, tendo sido 
mandado receber o soldo para o destacamento, foi 
preso á ordem do bacharel chefe do policia, por vir 
armado, não obstante a qualidade da diligencia, que 
era nada menos que conduzir dinheiro , 

« Para compleiivo do dominio estranho no corpo, 
estenderam-se as exagor das pretenções da policia 
a querer que os offlciaes de ronda de vizita lhe dôra 
parte diaria do serviço da vespera. Quo na posse do 
todos estes abusos o exigisse , não ó do estra- 
nhar; mas sim que fosse satisfeita, como foi era 
tão disparatada exigência. 

«Não tem instrucçâo, não tem disciplina, não 
tem escripturação, não tem contas fidedignas 1 

« O commandanto.... não ó o predestinado no 
corpo para no corpo restabelecer o qtie íaltíi, 

« E' probo, e bem intencionado. 
« Assigna de cruz todos os documentos e papeis. 
« E' irresoluto e medroso, a ponto de suspender 

os castigos. 
« O major fazia o desfazia, creava e derogava, or- 

denava e negava pagimentos; tudo fazia sem o 
chefe saber. 

« O agente.... empregou os soldos das diversas 
ca^as em despesas estranhas ás suas especialidades, 
o que introduziu nas contas a maior confusão, por 
não poder apparecer legalmente. 

« O agente, apertado pela prestação das contas, 
declarou que, tendo dado ao major certos documen- 
tos de compras de objectos alheios ás especialida- 
des, se apoderára o mesmo desses documentos e os 
queimára, impossibilitando por essa fôrma, não sô 
a final liquidação, mas também o seu embolso. Que 
tendo organisado o seu mappa do rancho de abril 
com um saldo maior de 2003Í, entregara também 
para a conferência o borrão ao msjor, o qual, apos- 
sando-se egualraente deste, mandára pelo quarul- 
raestra confeccionar outro mappa, era que fizeram 
desapparecer o saldo, substituindo-o por um déficit 
de vinte e cinco mil o tantos réis. 

« O coramandante, confessando-se sciente do pla- 
no do major de falsificar mappas para cobrir déficit; 
concordando em desfalcar as suas caixas para sanar 
alheias faltas ; coadjuvando sem sentic-se os fieis do 
major, deu a medida mais justa de sua incapaci- 
dade. 

« Nas duas companhias de infantaria, o uniforme, 
de desbotado e remendado, já não tem feitio nem còr. 
Com fardeta e calças brancas, pois não hi uma sô 
calça azul, f iz' m o serviço era todo o rigor do inver- 
no, e sem capotes. Comprando a pouca roupa quo 
têm com o seu exíguo soldo, andam, póJe-se dizer, 
completimente nús. 

« Na ultima revista apresentaram quasi todas as 
praças a sua roupa em trouxas. 

« Os livros são cadernos irregulares, sem capas, 
sem formulis, mal assolados, salvo dois, que são li- 
vros, mis irregularmente escriptos. 

«Não ha livros pertencentes ao concelho de admi- 
nistração, o que ó logico, por não haver administra- 
ção de especie alguma. 

« São falsas todas as contas do corpo, menos a do 
hospital. 

« Não é verdadeira a carga actual do corpo. 
« O corpo está hoje reduzido a duas companhias, 

sondo ura offi.-ial e quatro subalternos. 
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O Sr. Viscosde de Abaeiií : — Qae corpo o esso? 
O Sr. .Mjranda : — L' um corpo que não tem nome, 

Sr. viscoode. 
O Sn. D. Manuel : — Essa inspecrão é do 1856, 

note-se bem. 
O Sr. Miranda: — Vá fazendo as notas que quizer, 

havemos de apreciar tudo. Quil é o interesse de V. 
Ex. ? não é o bem dt ciasse militar? 

O Sr. D. Manuel: — E' apreciar.... 
O Sr; Miranda : — lambem é o mea ; nisso não c 

mais ministonal, nem mais opposioionista do que eu. 
O Sn. D. Manuel : — Nestas questões não ha mi- 

nisterial, nem opposicionista. 
O Sr. Miranda : — Estimo muito. 
Creio que não pôde haver em paiz algum do mun- 

do que se pieze de ter um exercito, nem mesmo na 
Rússia, um corpo em que a moral, a corrupção, a 
delapidaçao e a indisciplina tenham chegado a ura 
estado tão desgraçado! 

Vou ler outro relatório, a respeito do qual tam- 
bém tenho a dizer que me esqueci do nome o^do 
corpo, mas posso afiançar que são dados ufílciaos 
os que cito. 

O Sr. D. Manuel : — Depois di;-S3 que o Sr. mi- 
nistro não toma providencias... 

O Sn. Miranda ; — Ede já tem estes esclarecimen- 
tos ; o paiz é que não sabe desses factos, e é por isso 
que me incumbo de lidos marafestar. Mas vamos a 
um outro corpo, e uaa corpo que não é dos mais ple- 
beus. (Lê) : 

« 2.a Grande mnnero de espingardas arruinadas. 
« Soldados acaphados m execução dos movimeiT- 

tos, e com pouca firmeza na fó mi. 
« Irregulari lade nas fôrmas e diiten-ões d ts < bje- 

ctos necassarios á limpeza e arranjo dos saldados ; 
máo quartel. 

Agglomerat.ão de sçis companhias em um vasto 
salão; não possuía as tarimbas pslo modelo deter- 
minado pelo g iverno. 

« Determinanlo-se que com as uraças presentes 
se gu rnecassem duas peças e se fizesse exercício de 
fog), apenas se apr- somou o capitão, pois que os 
domais ofticia -s so acham disttibuidts em differentes 
destinos fôra do corpo, ou meítno da guarnição, de 
que não podai ao ser dispensadts. 

« IVuoa aptidão dos soldados por falta do exer- 
cício. 

O Sr. D. Manugl : — De que anno é isso ? 
O Sr. Miranda : —De fias de 1836. 
O Sr. D. Manuel : —Estábom. » 
O Sr. Miranda : — Passarei a outro ; é ura 

corpo do pedestres {Lê.) 
« Não estava uniformisado, começan lo pelo com- 

manduute, que se apresentou de sobiecasacaazul sera 
a côr distiuctiva da companhia, com luvas de côr 
parda e a espada sera fiel. 

« O bonol do ajudante tinha uma lira decasimi a 
amarella em logar de galão, e a espada sem fiel. 

« Os soldados em gorai não tinham polainas. Os 
botões das presi:has das cartucheiras e escovinhas 
estavam fora de seus logares. 

« Faidamentos rotos ou remendai s, tendo só 
mente quatro ou cinco fardetas novas. 

« O corroame muito arruinado, sem asseio e sem 
biilho. 

« A companhia desde a sua croacão minei teve 
polainas, bém como outros mais objeotos de farda- 
mento, e até a data da primeira inspecção o coni- 
mandante não s,.bia o que devia Cjinpeíir a cada 
uma piaça. 

« Na segunda inspecção o commandante não se 
havia apresentado de calça azul, dizendo que a traça 
lh'a havia roido, etc., ttc. 

O Sr. D. Manuel:—De que anno é? 
O Sr. Miranda : — Da março de 1856. 
O Sr. D. Manuel:—Está bom, 
O Sr. Miranda: — Não se impaciente, Eça-me o 

favor de ouvir. Eu não estou censurando o Sr. mi- 
n stro da guerra, tíem disso me lembro, mas o farei, 
si se não toraarom as necessárias previdências para 
reprimir estes e outros f ctos mais, dequo lenho co- 
nhecimento. Foi para este fim que se creararn as 
inspecçõss; foi para este fim que exigi os relatórios. 

O Sr. D. Manuel; — Como esses f etos são do 
1836, os amigos de V. Ex. que se defendam. - 

O Sr. Miranda : — Não estou accus ndo pes- 
soa alguma, já disse. 

Ha um corpo, onde se dava como gasta maior quan- 
tidade de farinha, havendo em 3 ou 4 annos umadif- 
ferença de cerca do 7:000^ contra a caixa. 

Comparado esse corpo cora oinro do mesmo logar, 
via-se que todos os generos comprados o foram por 
maior preço do que no outro, resultando só em deis 
annos o prejuízo de cerca de 3:137^077. 

Falta de zalo na administração. 
Necessita de contínuos"exeicicios para chegar ao 

seu estado completo de perfeição. 
Quartel máo. A maior parle das praças dormia 

no chão ; as bar, as estavam inuiilisadas por velhas 
e quebradas. Dava-se a ffita de esteiras pedidas 
pelo commandaute para dois semestres. 

O Sr. D. Manuel : — Es!á curioso I 
O Sr. Miranda : — Taes são os factos que em 

pai te caracterisam na actualidade o nosso exer- 
cito. 

O Sr. D. Manuel: — Oi pedestres... coit dos! 
, O Sr. Miranda :—Não são pedestres, é corpo mais 
aristocrat.co. Agora vou t;r a inspecção deum corpo 
da côite, o note-se que este relatório é ji do 1837. 

O Sr. D. Manuel Venha mais isto. 
O Su. Miranda : — [Lê.) 
« 3.a Contas da raacho e fardamentos mal orga- 

nisarlas. 
« Não se encontraram 300 armas boas. 
c Faltaram absolutamente cantis, bornaes e mar- 

mitas. 
« Não tinham um só destes objectos no dia da re- 

vista. 
« Durante a inspecção , receberam armamento, 

fardamento eequipamento, mas ficou faltando grande 
quantidade de cantis emarmitas. 

« Não se púle conceber como ura corpo, quo t m 
uma administração zelosa e o seu equipamenw bom 
arrecadado e trâctado, sem ter sabido da eôi te para 
marcha e embarques, descarregue por consumo 
1,182 marmitas, 1,102 bornaes-o 870 cantis. 

« Ait gos ainda cm estado de prestarem muito 
smoiços, e ate inteiramente novos, atirados a ura 
canto. 

14 
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« Estes porém não se mencionam, porque acaba- 
ram o tempo de sua duração. 

O Sr. D. Manuel : — Não tem fim. 
O Sr. Miranda: — Quando não acabe hoje, conti- 

nuarei amanhan. O conhecimento de fados que res- 
peitem ao nosso exercito deve sempre ser agradavel. 

O Sr. D. Manuel:—Accusando-se com marrai- 
tas, com calças roidas pelas traças, 

O Sr. Miranda; —E V. Ex. já se occupou aqui 
com a h storia de uns palitos fabricados não sei por 
que presidente de província. Creio que estes objectos 
tèm mais importância e interesse do que a tal ques- 
tão do p litos V. Ex. está com effeito dando boas 
provas da consideração em que tem a infeliz classe 
militar! Assumptos'tão graves, e que tanta interes- 
sara ao bem-estar e á disciplina do exercito mere- 
cem porventura ser por V. Ex. acolhidos com re- 
flexões que tanto tendem á ridicularisal-os? 

O Sr. D. Manuel ; — O qi e eu d go é que V. Ex. 
não prcci-.aya fazer toda essa leitura, bastava re- 
sumir. 

O Sr. Miranda: — V. Ex. se incommoia com 
isso ? 

O Sr. D. Manuel: — Não, senhor. 
O Sr. Miranda; — O senado me honra cora a sua 

benevola attenção. E'quanto basta. 
O Sr. D. Manuel: — E' uma acciuaçao que está 

fazendo aos seus amiges que estiveram no rainisierio 
da guerra. 

O Sr. Miranda: — Ora, peb amor de Deus 1 Não 
eram commandanles de corpos! E demais a quem 
se deve o conhecimento destas e outras tão de- 
plorável o-currencias ? A ura de meus am gos 
inquestionavelmente se deve a instituição das ins- 
pecções militares, as quaes não sei si merecem o ap- 
plaáso de V.Ex. E'certo, porém, que o nobre mi- 
nistro da guerra está contente com ellas, e approvei- 
ta-se efücazmeute dos esclarecimentos que ellas mi- 
nistram. 

Elles, portanto, não são de cousa alguma culpa- 
dos. Além eis o o ultimo sahiu do ministério da 
guerra em tempo em que não podia ter t mado as 
cjuveuientes providencias sobre todas as cousas, 
sendo certo que, apezar de tudo, sua solicitude be- 
neficiara muitos ramos do serviço. A' quem está no 
ministério ha mais de um anuo é que compete ter 
tomado, o tomar as providencias que lhe parceeiem 
melhor-s. - 

Eu falki ha bem poucos dias com um inspoctor 
militar, o qual me dhsa que acabava de fazer a ins- 
pecção de uma certa companhia, á qual so uâo dava 
fardamenta ha 5 annos ! Ora, não é realmente por 
similhante meio que chegaremos á tar um hora 
exercito! 

* Muito se doeu o nobre ministro interino da guerra 
com a opioião do meu illustre amigo senador pela 
província do Rio de Janeiro, quando era uma das 
passadas sessõ; s disse que o nobre miuistro effectivo 
da guerra em sou relatório se havia servido, em re- 
lação ao exercito, de palavras, no seu modo de en- 
tend r, anarchicas. 

Eu, Sr. presidente, tomo a responsabilidade desta 
opinião do meu honrado amigo e a defenderei corno 
propiia. 

O Sr. D. Manuel; — Aqui não ha icsponsabili- 
dade. 

O Sn. Miranda; —Entendo com elle que não sé 
as palavras que se achara cousisnadas na relatório 
em relação ao objecto a que se referiu o nobre sena- 
dor" pelo Rio de Janeiro, masquasi tudo quanto disse 
o nobre ministro em referencia ao recrutamento, ó, 
sinão anarebico, pelo menos altamente inconve- 
niente. 

O Sr. D. Manuel;—Já se respondeu a isso cabal- 
mente. 

O Sr. Miranda: — Quem é que respondeu ? 
O Sr. D. Manuel : — 0 Sr. ministro e eu. 
O Sr. Miranda : — Ora ! respondeu 1 
O Sr. D. Manuel : — Ah ! 
O Sr. Miranda : — Assim ha do V. Ex. responder 

a tudo. 
O Sn. D. Manuel : — Não respondo com A , 

respondo com B. 
O Sr. Miranda : — Principalmente se responder 

com B. 
O Sn. ü. Mvnuel : — Para isso não é necessário 

grande conhecimento dos negocios militares ; basta 
saber poiluguez e ter senso commum. 

O Sr. Miranda : — Não estou fallando em inglez. 
O Sr. D. Manuel: — Digo que basta saber ana- 

lysaras palavras poituguezas. 
O Sr. Presidente : — Attençãu 1 
O Sr. Miranda : —Deixe-o fallar, Sr. presidente. 
O Sr. D. Manuel ; — Paliarei logo. 

•O Sr. Miranda: — O nobre minisiro da guerra 
eflectivo, traciando do recrutamento em seu relató- 
rio, disse as seguintes palavras, que fizeram objecto 
do reparo doillust e senador pelo Rio de Janeiro. 

« Tracti-se de gravar uma parte da sociedade em 
beneficio de outra, e de impor áquella a sujeição de 
todos os trabalhos, privações e sacrifícios, para ga- 
rantir ao geral dos cidadãos as commndidades, a abun- 
dância, a rigueza, a segurança e as mais vantagens 
da vida social. » 

A estas expresíões juntarei outras, quo tornam 
ainda mais transparente a imprudência do enunciado. 
Disso mais S. Ex. ; 

« Qaaesqaer que sejam afieis que se façam, não se 
poderá afiançar o seu infallivel resultado. A repug- 
nância da população d vida militar é tão pronun- 
ciada que a melhor lei do recrutamento, por mais bem 
concebida que seja, ha de encontrar prevenções e re- 
sistências. E é bem justificada aquella repugna-cia, 
pois nada ha que convide a sujeição ú dura vida de 
soldado. » 

O Sn. D. Manuel : — Leia para baixo. 
O Sr. Miranda: — Deixe-me primeiro expender o 

meu pensamento. 
Seuh rés, as palavras temerárias com que o no- 

bre ministro da guerra annuncioua possibilidade da 
resistência do paiz á uma lei de recrutamento qual- 
quer que emanasse do corpo legislativo, si não são 
anarchicas, si não tendem a favorecer a anarchia, 
são pelo menos, como já disso, altiraente incou- 
venieutes. 

O Sr. D. Manuel — Não apoiado dez vezes. 
O Sr. Miranda;—Sr. presidente,* não ha nada 
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mais sagrado, nem mais digno de apreço do que a 
liberdade. Aquelles que emendem que para raan- 
têl-a ou conqubtal-a é 1 cito lançar mão de to "os os 
recursos, alírontando nrsmo os maiores saciiíicios, 
sustentam p r certo a causa mais nobre, a doutrina 
maissaot'. Mas, pergunto eu ao nobte senador pelo 
llio Grande do Norte, no seio de sua família, á sua 
mesa, era presença de seus fâmulos e escravos, ad- 
vogará a causa da liberdade, fará sobresahir suas 
vantag ns, tecerá elogios aos esforços que tenderem 
á conquislal-a, á disputal-a ? 

O Sr. D. Manuel : — Que comparação tão boa ! 
O Sr. Miranda:—Sr. presilente, o direito de 

resistência ás ordens illegaes é um direito sagrado... 
O Sr. D. Manuel : — Bem se vò a má causa que 

está defendendo. 
O Sr. Miranda:— 6 um direito consagrado 

em nossas leis peuaes; mas V. Et. acharia pruden e, 
conveniente, que quem quer que seja, prin ápalmente 
collocado em posi,ão social miis elevada, proclame, 
desenvolva, sustente o direito de resisteucia ás ordens 
illegaes perante classes menos illustradas, perante as 
massas menos favorecidas da sociedade? Era taes 
circuinstâncias não seria um a to arriscado, uma 
imprudência a sustentação desse direito, assim como 
seria imprudeme a apologia do direito da liberdade 
no seio de nossas faradias? 

O Sr. Visconde de Uruguay:— Apoia Je. 
O Sr. Miranda; — A cinstituição, Sr. presidente, 

creio que não póle de xir de ser considerada como 
um dos maiores benefícios de que goza o paiz; a 
cila devemos a nossa «sistencia política, a paz, a 
prosperidade, a gronleza de que gozamos. Po sbem, 
ide explicar os preceitos constifucionaes n is quar- 
téis, dianto da força arraida ; ensinai-!he a apreciar 
a importância dos direitos gar nlidos em o nosso 
pacta fundamental, o vereis si ura tardio arrepen- 
dimento não virá f zar-ves sentir lodo o peso de 
vossa imprudência I 

O Sr. D. Manuel ; — Ora é boa ! 
O Sr. Miranda : — Quero com estas comparações 

mostrar, que assim com i seria imprudeule discutir 
sobre a liberdade no seio de nossas famílias, acon- 
fclhar ás massas o recurso ao direito de resistência, 
fallar á tropa menos esclarecida sobre vantagens e 
garantias constitucíomes ; as-ira lambem é impru- 
dente, perigoso e condsmnavel dizer-se em uma peça 
offlcúl como esta, ao paiz e á tropa : « Tos carrcgais 
f-om Iodos os ônus que resultam da dura tida de sol- 
dado I Vós estais condemnadus a snjjrer para que 
nós gozemos t E' bem justificável a vossa repugnância, 
a vossa resistência I» 

O Sr. D. Manuel : — Todos os dias se diz isso. 
O Sr. Miranda: — .... tós sois necessários para 

que nós nos sustentemos na alta posição política em 
que nos achamos! Sois necessários para que se man- 
tenha a fôrma do governo que existe! Sois, em fim, 
necessários para que vivamos na abundancia e no 
gozo de todas as felicidades! » 

Isso, senhores, ó imprudente, é, sinão anarchico, 
altamente inconveniente; (apoiados e não apoiados) 
e tal inconveniencii ainda sõbe de ponto, si se con- 
siderar o modo cotn que o Sr. ministro concluiu o 
topico do seu relatório a respeito do recrutamento. 

O Sr. D. Manuel ; — Quo bonita domonslração! 

O Sn. Miranda :— « A lei, que fizerdes, diz o relato-' 
rio, pódenão ser logo exeqüível pelaspreoccupações, ou 
sugestões oupelos hubilos populares em contrario; e si 
assim acontecer, não se poderá obter o pessoal para 
o exercito eentão ficará a nação indefesa. » 

Eu não concebo caso algum, senhores, em quo a 
nação possa ficar indefesa, em quanto a cada um de 
nos correr o .dever de a defender com as armas. 
(Apoiados.) 

O Sr. D. Manuel : — Isso é que é fallar com fran- 
queza e lealdade. 

O Sr. Miranda : — Franqueza própria do gibi- 
nete, própria para os homens esclaiecidos, própria 
para com ella se discutir com o nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte; mas não própria para com 
ella se fallar ás classes monos favorecida^, e rada 
ignorantis da sociedade... 

O Sr. Ferreira Penna : — Mas o relatório é di- 
rigido á assembléa geral. 

O Sr. Miranda: — E todo o paiz não olè? Será 
o relatório ura segredo para as classes a quem me 
refiro ? A mesma tropa não o lerá ? 

O Sr. D. Manusl : — Todos os annos dizemos isso 
na tribuna. O.-a, pelo amor deDeosI outra consa 
Sr. Miranda, deixe-se disso, vá par* diante. 

O Sr. Miranda: — Vou andando apezar da má 
vontade com que mo ouve... 

O Sr. ü. Manuel : — Pelo contrario. 
O Sr. Miranda: —.... e do incommodo que lho 

estou causando. 
O Sr. D Manuel; — A mim ?, .. 
O Sr Miranda A par da inconveniência dessi 

proposição consignada no artigo, com que me occu- 
pei, o nobre ministro da guerra expendeu ts suis 
doutrinas sobre o recrulamerito, e Coutrinas que 
não podem di ixar de suscitar um geral descontenla- 
menm, porque realmente se não cuncebe como pos- 
sam ellas compadecer-se com a natureza e particu- 
laridades do nosso paiz. 

S. Ex., rec irdando-se do seu projecto ds 1854, 
pretende que Ioda a massa do paiz se divida em ires 
partes; l.a, a que constitue a grande massa recru- 
lavel; 2.% a que constitue uma massa recrutavel , 
conscripta no valor duplo da força do exer.ito; 3.", 
a força do exercito. 

O Sr. D. Manuel : — Isso nào é para agora. 
O Sn. Miranda: —S. Ex. entendo que a massa 

recrutavel conscripta no valor duplo do exercito 
deve ser organisada e uniforraisada milítarraento 
tendo instrucção e disciplina como se fôsse 1." 
linha, e sendo considerada como reserva, comman- 
dada por officiaes honorários, seguramente daqueila 
classe que S. Ev. leve a lembrança de crear, quer 
quando tractou de suas promoções de Rraças, quer 
quando tractou de organisar suas escolas militares. 

Assim, pois, S. Ex., ao pas o que entende que 
não é possível elevar hoje a força armada alem 
de 16,000 homens, quando as exigências do ser- 
viço aconselham a sua elevação a muito maior nu- 
mero, entende também que é possível o recrutamen- 
to só para compôr um exercito de 36,000 pra- 
ças de reserva subordinadas e sujeitas á discipliua 
militar. 

E quer mais finda, pois pretendo que, além 
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dessa massa recnitavel de reserva, toda a mais po- 
tmlação, que estpja no caso de ser conseripta, fique 
também snjo.ta á uma organisaçao e disciplina. 

S. Ex., tendo tanjbem em aistas as doutrinas que 
hoje vogam cm Portugal, quer egualmente adoptar 
para o paiz alguma cousa dt lei de rectuíamento 
poriugueza, e então propõe que os voluntários sOara 
cssmptos dos castigos corporaes. 

Eu quizera que S. Ex., que assim syrapathisára 
com essa disposição da lei poriugueza, adoptasso 
também delia uma outra providencia, justame.ito 
cqu lia que substituiu a espada pela cbibata. Assim 
reiú mris conseqüente. 

0 Sr. D. Manuel : — Não tractamos disso agora 
O Sr. Miranda: — Neste ponto estí S. Ex. em 

contradicção com a doutrina da lei poriugueza, por 
que oda substituiu a espada pela chibata, e S. Ex. 
não só acaba com a chibata, que existe apenas de 
facto, mas qu-^rtimbem a cal) r com a espada, tanto 
em relação á guarda n citmal destacida, como em 
referencia á uma parte da própria força de l.a linhã. 

Passarei, Sr. presidente, a ocaipar-me agora com 
o decreto de 29 de julho de 1857, isto ó, c„in a 
comrais-mo de promoções. Já vejo quo o nobre senr- 
dor pela província doKi) Giaude do Nor.e ha do 
também di er que isto é j i um terreno safíioisntj- 
ni' nte explorado. 

0 Sr. ü. Manuel : — Exploradissimo. 
O Sr. Miranda: — Eu já sabii que o nobre sna- 

dor havia de dizer que esta questàe ó mate:ia velha, 
já discutida e resolvida, tanto por eile, como por 
V, Ex. j mas, Sr. ministro, eu houlem me haua 
comprmnettido a discutir com V. Ex., afim de de- 
monstrar quo a int-dligencia quo diu a lei está no 
caso dasor pia ferida á interpretação dada por V. Ex. 
E' o qua passo a fazer agora, s<m todavia nutrir a 
menor esperança da quo V. Ex. venln a concordar 
comigo, visto como está erafim collo-ado hoje na 
posxâo de ministro da guerra, e, domeis, o miais- 
texio é foüdario. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Sustento as minhas 
convicções. 

O Sr. Micanda:—A questão é, em primeiro logar, 
s ber S. Ex. si a actual commissão, composta do .ju- 
dante-general e de móis dois gsneraes adjuntos ao 
?judanto-general. é ou não umi commissão, e, sendo 
uma commissão, é ou uãa o restab lecimenlo da 
commissão de promoções de que tracta o decreto de 
março de 1851, exp*edilo para execução da lei de 
promoções. A questão ó s iber, em sogunio logar, si, 
resolve ido-se que com eíTeito é uma commissão do 
promoções, estava ou não nas forças da auctoris'ção 
dida ao governo o nomear novamenie uma commis- 
são de similhante naturezi. Ha, portanto, duas ques- 
tões, as quaes foram de prcven.ão esclarecidas, ou 

.antes oisc tidas pelo nobre ministro da guerra em 
'seu rel torio, sendo agoia repelidas pelo honrado 

ministro inleiino. 
O Sr. ü. Manoel : — Esclarecidas, disse bem. 
O Sr. Miranda: — E disse bem, porque o Sr. mi- 

nistro da guerra interino, ie'erindo-so aquelie rela- 
tório, disse quan o ha via a dizer-se sobre a matéria. 

O Sr. D. Manuel : — Não ó só isso; discutiu per- 
feitameutc. 

O Sr. Miranda:—V. Sr. ministro, respon- 

dendo ao nobre senador pelo Ilio do J.tnoiro, quer 
na sessão de ante hoalem, quer na do hontem disse 
pouco mais ou menos o que havia dito o Sr. Coelho 
em seu relatório, isto é, que a commissão bojo com- 
posta dos Srs. ajudante general e dois adjunetos não 
é propriamente uma commissão; que esses dois ge- 
neraes foram dados ao ajudante general para lhe 
servirem de auxithres nos trabalhos preparatórios 
das escalas de promoções; que pcrcoasequencia 
não constituem elles três reunidos uma commissão, 
tal quanto valia a o atra commissão, isto ó, a ex- 
tiucta commissão, segundo a phia!e do Sr. ministro • 
da guerra. 

Quando, porém, contimu V. Ex., a reunião desses 
auxiliares podesse importar hoje como que a mesma 
commissão, em tal caso o gaverno não estaria inhi- 
bido do a restabelecer, porquanto, achando-se d yatro 
do prazo da auctorisaçáo marcada pira poi-r rs- 
fannar a organisaçío da creaçã) do ajudanle-general, 
era seu direito f 'zer desapparecer o que não tósso 
conveniente, danlo nova natuteza á entidade paia 
cuja orginisação havia sido auetorisado Vamos 
primeira questão. 

A reunido, palavra de que se servo o nobre minis- 
tro da gafrra no seu deciet) de 29 de julho dp 1857, 
a reunião do ajudante general aos duis g moraes quo 
lhe foram dados para auxdiares, é e não [iode doi- 
xar de ser uma commt são do promoções.... 

O Sr I). Manuel: — Ora, c boa. 
O Sr. Miranda.... é e não pode deixar de ser uma 

commissão auxiliar incumbida de fazer os trabalhos 
preparatórios para as escalas de promoções, que de- 
vem sor submettidasá consideração do nobre minis- 
roda guorraf 

O Sr. Souza e Mello : — D mais ó questão do 
palavras. 

O Sr. D. Manuel : —Tambom é verdade is-p. 
O Sr. Miranda : — Si porventura os dous gone- 

raes dados por adjunetos ao ajudante general tives- 
sem apenas por incumbência o exercer na secreta- 
ria da guerra do ajudante general funeções relati- 
vas .aos trabalhos preparatórios dis escalas de pro- 
moçô s, desempenhando o pap-d do empregados do 
uma ordem superior, mais elevada cm relação 
aos outros empregados dessa socr.:taiia ; si o aju- 
dante general, recebendo, orno pareceu hou- 
tem iniiiar o nobre ministro da guerra, es;es tra- 
b.lhos preparatórios, tivesse de os tomar em sua 
única e especial con-ideração para, depois do ns 
fizer s us, os endereçar ao conhec mento do Sr. 
ministro da gueira, figurando elle de ajudante-ge- 
neral, eu diria que esses dois genoraes eram com 
effeito auxiliares do ajtt lante-general, isto ó, quo 
esses dois aiijuutus eram seus empregados de or- 
dom eleva ia, aquém elle encanegira o exame e 
coordenação dos primeiros trabdhos. (Apoiados } 

Mas não é esta a operação quo se veníica, senho- 
res. Quem examina os documentos; quem colhe os 
esclarecimentos convenientes, quem prepara os tra- 
balhos das escalas, quem os submettc ao conheci- 
mento do governo é a reunião dos tres... 

O Sn. Marques de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda: —... tanto quanto ora a reunião 

d s outros tres. 
O Sr. Mabquez de Caxias: — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — üs tres constituem uma cnli 
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da )o moral que se não pú Je distinguir, assim como 
também os outros três constituiara uma egual e só 
oniidade. Não ó o 9r. ajudante general quem leva 
seus trabalhos sobre escalas ao conhecimento do 
Sr. ministro; são os três... ( 

O Sh. D. Manuel : — Não pos-ro concordar com 
Eso. 

O Sn. Miranda : — Pois não concorde, está aqui, 
ou vou ler. 

O Sn. D. Manuel : — Também li, não é isso. 
O Sn. Miranda: — Deixe-me ontinuar no fio da 

minha argumentação, permitta-me a tranquilü lade 
indispensável; a mateiiaé muito importante; inte- 
ressi ao modo por que o governo procede na intel- 
ligencia, na execução das Pis; e de mais, também 
interessa ao meu amor proprio, como jurisconsulto 
que sou. Para a interpretação da lei, tanto direito 
tem o Sr. mimstro da guerra, como eu ; mas, si 
entre nós' dois ha alguém que tenha mais obriga •- 
ção do a melhor entender conforme as regras di 
hermenêutica, esse alguém sou eu. 

O Sr. D. Manuel: — Não sei. 
O Sr. Miranda: — Posso errar, mas tenho mais 

ob. igaçao de acertar no que respeita á apreciação 
das leis. 

O Sr. D. Manuel : — Nego. 
O Sr. Miranda: — V. Ex. nega até a existcnch 

de Jesus Christo. [Risadas.] 
O Sr. D. Manuel : — Como! isso não se diz nem 

por graça, ó um absurdo, é attribuir-me uma blas- 
phemia, uma herezia. 

O Sr. Miranda:—Falia, desabafa emquanto d-s- 
cansoum pouco. 

O Sr. ü. Manuel: — Só si V. Ex. é capaz disso; 
eu não. Já viu um despropósito egual a este, Sr. 
pres dente ? Ora, é bóa ! Si V. Ex. é capaz de ne- 
gar a existência de Jesus Ctuhto, eu não; parece 
que está aqui folgando... 

O Sr. Miranda :—Então dá licença que contiaue ? 
O Sr. D. Manuel : — Não dou licen.a. 
O Sr. Miranda : — Pergunto si dá licença que vá 

cum a questão ^or diante. 
O Sn. ü. Manuel: — Repillo esse despropósito. 
O Sr. Presidente ; — Atlenção ! 
O Sr. D. Manuel; —E essa, Sr. presidente! 
O Sr. Miranda: —Creio que não oíT udi ao no- 

bre senador ; não fiz mais do que empregir um modo 
muito commum e usado para responder a quem tudo 
está disposto a negar. 

O Sr. D. Manuel; — Esse modo de íallar não é 
do um hamem illuslrado, é dos ignorantes, é do vul- 
gacho. 

O Sr. Miranda : — Diga tudo quanto quizer, serei 
tudo, e então não retiro mais a expressão. 

O Sn. D. Manuel; — Que me importa a mim que 
retire ? 

O Sr. Miranda : — Agora rão: tenho dito. 
O Sn. D. Manuel: — Protesto contra ella como 

bomcatholico que sou, e é quanto basta. 
O Sr. Miranda : — Dizia eu, Sr. presidente, que 

fiucm Lva as escalas dc promoções á.consideração 

do Sr. ministro da guerra, não é o ajudante general, 
é sim a reunião do ajudante general e dos dois 
adjunetos, assim como também era a reunião ou 
composto dos tres officiaes generaes quem anterior- 
mente practicava egual serviço. 9 

O Sn. D. Manuel: —São questões de palavras. 
O Sr. Miranda:—Assim como a com missão de 

promoções anteriormente tinha á sua disposição não 
só os empregados da secretaria da guerra, mas ató 
os empregados da secretaria do ajudante general... 

O Sr. Ü.Manuel:— Podéra não ter. 
O Sr. Miranda:— Assim também hrje se acham 

á disposição da nova comraissâo.e só delia, esses mes- 
mos empregados subilternos. Eu vou ler as p la- 
vras de que se serviu o regulamento, para que fique 
bem consignada a iléa de que os dous adjuuctcs não 
coadjuvam o ajudante general no senldo do meros 
empregados de repartição, mas sim no do partes 
essenciaes e componentes do tudo de que também é 
parle o ajudante general. O todo é que é o único en- 
carregado de fazer esse trabalho. Diz o art. 7 do de- 
creto ; [lê]. 

« Art. 7.° Para organisação das escalas de pro- 
moção,da que tractao§ -2.° do art. I.0 do regulamen- 
to approvado pelo decreto n. 1831 de 31 de janeiro 
do corrente auno, o governo aomeatá no mez de 
julho de cada auno um conselheiro de guerra cu 
vogai do concelho supremo militar, _e um outro 
ofucial general, os quaes se reuni.ão ao ajudante- 
goneral. » 

São as mesmas expressões do ait. 33 do regula- 
mento para execução da lei de promoções. Diz o 
art. 12: [lê.] 

« Ait. 12. A secr taria da guarra e a repartição 
do ajudante general prestarão todos os esclareci- 
mentos que fõrtm necessários para o bom desempe- 
nho dos serviços acima mencionados. 

Deste aitigo s9coíic'u6 que, si acaso a secretaria 
do ajudante goueral cão fosso posta á disposição da 
nova commissão por um artigo expresso, ella não 
leiia ebrigfção de dar esses esclaiecimaatos. Si o 
ajudante general neste caso fôsse a única entidade 
coaujuvada apenas pelos d-is adjun.tos desde que 
tem á sua disposição a sua secretaria e todos os seus 
elemeutos, poderia servir-so delia por força tle sua 
auetotidade no preparo das escalas de promoções. 
Vejamos agora quaes são as attribuições: são todas 
quantas pertenciam á commissão cieada em virtude 
do regulamento de 1851: e é tão poderosa a com- 
misião hoje creada, que, além dessas attribuições, 
tem aiuda outras importantíssimas, que são sórneuto 
privativas delia. Diz o decreto ; {!e.) 

« Art. 8.° Assim reunidos, procederão a todos os 
trabalhos preparatórios,exames dos documentos, re- 
lações de conducta e mais circumstancias precisas 
para a orgíinisação das escalas de promoção, que, 
alé os últimos dias do mez de outubro, devem ser 
submettidas á consideração do ministro da guerra. 

« Art. 9.° Além dos trabalhos que ficam designa- 
dos, incumbe-lhés: 

« § l." 1'ropôr em cada anno, "avista das infor- 
mações e assentamentos relativos aos cfiiciacs do 
exercito, quaes os que, na fôrma do art. 26 do regu- 
lamento que baixou com o decieto n. 772 de 31 de 
março de 1831, achando-se inhabilitsdos de bem 
desempenhar os seus deveres ms armas cu corpos 
a que pertencem, devam ser transferidos paia o 
corpo do estado-maior-dc segunda classe. 
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« § a." Organisar annualmente, «vista das in- 
íorniações e actas de iaspecçao de saú Io, uma re- 
lação dos ofQciaes de 1.* classe do exercito que, 
achando-se nas circumstancias do § 1.° art. 2.° do 
decreto n. 260 do 1.° de dezembro de 18Í1, üevara 
ser passados 1 aggregados ás armas que pertencem. 

« §3.° Orgauisar egualmente uma outra relação 
dos ofliciaes que, tendo permanecido por mais 
de um anno como aggregados ás differentes armas, 
nos exames de sanidade por que passarem, na fôrma 
do aviso circular de 15 de abril de 1852, fôrem jul- 
gados no caso da serem reformados, segundo a dís 
posição de § 1." do art, 9.° da lei n. (518 de 18 de 
agosto desse mesmo anno. Nestas relações será men- 
cionada a qualidade da lesão, ou moléstia, se incurá- 
vel ou curavel, e em que tempo, com declaração dos 
annos de serviço e mais circumstancias concernentes 
a cada um dos relacionados. » 

CoDsegirnteraente a commissão.hoje creada tem 
como attribuiçôes expressamente 6u>s attribu ções 
que nem pertenceram á outra commissao, nem per- 
tenceram ao ajudante general. Taes são as funcções 
marcadas nos tres primeiros paragraphos do ait. 9 
do decffto de 29 de ju'ho de 1857. E' pois a mesma 
commissão, porque as afribuiçoes que lhe foram 
conferidas são concebidas nos mesmos teroaos; é a 
mesma commissão, porque o ajudante-generai não 
pode por si só desempenhar os trabalhos que se 
achavam determinados no regulamento da 1831; é 
ainda a mesma commissão, porque, demais a mais, 
além das antigas attribuiçôes, tem as tres importan- 
tíssimas atttibuiçõss dos tres parag'apho3 do att. 9. 

O Sb. Souza e Mello : — EHa jl fnha parte de 
alguma dessas attribuiçôes. 

G Sr. Miranda : — Aqui isso mesmo se refere. 
Portanto, si querem dar a esta reunião dos tres of- 
íiciaes generaes o titulo de commisião de promoções, 
dèm; si querem dar o titulo de commissão organisa- 
dora dos trabalhos das escolas de promoções, dôm; 
mas o certo ó que as funcções desta comiuissão e sua 
natureza caracleiUtica são uma e a mesma cousa 
que as funcçõts e a natureza característica da ex- 
tincta commissão, como disse o Sr. ministro da 
guerra, porque a lei serve-se a respeito de uma e 
outra das mesmas pilavras, incumbindo a uma e 
outra as mesmas e ilenlicas fuiicçõ?s. 

Quando o caracter de duas euramusões ó o mes- 
mo, as mesmas as fun;çôes que exercem, e idênti- 
cos os membros que as constituem, acho inqualificá- 
vel a lembrança de dar á uma o titulo de commissão, 
e á outra o caracter de empregados auxiliadores. 

Agora passarei á 2.J questão. Vencido, como creio 
que se não pode deixar de reconhecer no sentido da 
minha argumentação... 

O Sr. D. Manuel Pois não 1 
0 Sr. Miranda ... que a reunião dos tres ofü- 

ciaes constitue a commissão de promoções... 
O Sr. Ministro da Marinha :— Resta-me accres- 

ccntar uma consideração, portanto não dei o nego- 
cio como liquido. 

OSh. Miranda;— Si V. Ex. quer fallar... 
O Sr. M inistro da Marinha ; — Depois. 
O Sa. D. Manuel : — Ha de fallar logo, deixe 

estar. 
O Sn. Miranda :— Estou bena satisfeito 1 Os meus 

raciocínios sompte fizeram alguma sen^ção aò no- 

bre ministro I Elle tem ainda que observar! Ainda 
bom 1 Vencido pois, como diz'a, no sentido da mi- 
nha argumentação, que esse (jpmposto ou reunião 
dos tres ofliciaes generaes consutue uma commis- 
são, e uma commissão para tractar de preparar os 
trabalhos das escalas para promoções, resta exami- 
nar si o Sr. miui tro da guerra, restabelecenSo essa 
coraraissão, feriu ou não a auetorisação que lhe 
fôra conferi ia na lei da forçr de terra do 1856. 

O assentodamatéria calei de30 d i julho de 1856, 
lei expressa em dizer com as seguintes terrainantes 
palavras: [lendo] « Fica o governo anctorisado a sup- 
primir o commando das armas dg, curte, e a commis- 
são encarregada dos trabalhos preparativos dás promo- 
ções, creando o logar de ajudante general do exercilo 
em substituição. » A lei auetorisa, pois, a fazer duas 
suppressões simultâneas, e a crear em substituição 
das duas entidades supprimidas uma nova entidade, 
aajudante general I 

O Sr. Marqüez de Caxias : — Apoiado." 
O Sr. Miranda: — O governo ficou auetnisado 

a crear o cargo de ajudanle-general si quizesse sup- 
primir ao mesmo tempo o commando das armas da 
côrte e a commissão do promoções. „ 

O Sr. Marqübz de Caxias ; —Foi assim que en- 
tendi. 

O Sn. Miranda : — Note V.. Ex. o o senado qno 
esto fóra o pensamento o estas foram as expressões 
de que se serviu o nobre ex-ministro da guerra, o 
Sr. mnrquez do Caxirs, quando, dirigindo-se ao 
corpo legislativo em 1856, pediu e justificou a crea- 
ção do cargo do ajudante-generai. 

O Sr. Marquez de Caxias:—Apoiado. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Está salvo o pen- 

samento do Sr. marquez de Caxias cora a reforma 
que f i feita. 

O Sn. Miranda : — Lá irei, esteu na estrada. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — O pensamento 

do Sr. marquez de Caxias foi mais bem executado 
do que S. Ex. desejava. 

0 Sr. Miranda : — Pôde serl S. Ex. o Sr. mar- 
quez de Caxias fez sentir ao corpo legislativo a ne- 
cessidade de crear uma entidade que fosse a pri- 
meira m jerarchia midtar, e em cujas mãos se con- 
centrasse toda a inspecção, todo o governo,toda a 
organisação de todo o exercito ; S. Ex. dizia então 
qi.e, creada essa entidade, tornar-se-hia desnecessá- 
ria a existência de um commando das armas na 
côrle. 

O Sn. Marquez de Caxias; — Que se chamava 
sinecura. 

O Sr. Miranda; —Porque todo o expediente mi- 
litar, todo o detalhe do serviço então havia de pas- 
sar indispensavelmente para o ajudante -general. E 
como também essa auetoridade, na altura em que ia 
ser collocada, não podia deixar do ter o mais pleno 
conhecimeato dos circumstanci s dos seuscomman- 
dados, entendeu-se que a organização das escalas do 
promoções não podia sem absurdo deixar de sor fei- 
ta or elle, com todos os elementos á sua disposição, 
sob sua reíponsabilidade. 

Portanto, a intenção do corpo Icgislalivo foi subs- 
tituir o commandanto das armas o a commissão do 
promoções pelo ajudante-generai. Quer da letra da 
lei, quer do seu espirito, que nesto caso não pólo ser 
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sinão o pensamento manifestado no preâmbulo jus- 
tificativo de que se^eervira o Sr. ex-ministro da 
guerra, não se pôde deixar de deduzir clara e mani- 
íestaraente a opinião que sustento. 

O Sr. D. Manuel ; — O preâmbulo é que ha de 
servir de regra a nôs legisladores? 

O Sa. Miranda: — Então sempre tenho dito al- 
guma coisa nova, e estimo muito que assim aconte- 
cesse, porque até agora a questão apenas se achava 
discutida na mente do nobre senador pelo Uio Grande 
do Norte. 

O Sr. D. Manuel : — V. Ex. é quem disse isso 
hontcm. 

O Sr. Miranda : — O nobre senador disse que o 
Sr. ministro e elle tinham discutido de modo tal a 
questão que se não podia prescindir de dar como 
sanccionado o procedi nento do Sr. ministro da 
guerra; mas agora, em vista destas minhas humil- 
des observações, V. Ex. [dirigindo-se ao Sr. minislro 
da guerra interino) diz que tem mais argumentos 
a odorecer, afim do combater-me. 

O Sn. D. Manuel : — Eu ? 
O Sr. Miranda : — Si tenho a opinião do Sr. mi- 

nistro da guerra interino, para que a de V. Ex. ? 
V. Ex. não pôde deixar de consentir na promessa 
que S. Ex. o Sr, ministro se dignou de fazer-me. 

O Sn. D. Manuel : — V. Ex. disse-me hoje, em 
particular, que não tinha mais nada que dizer, por- 
que os Srs. Cândido Borges e Manuel Felizardo ti- 
nham esgotado a discussão. 

O Sr. Miranda: — Pois V. Ex. traz para aqui o 
que eu lhe digo em particular ? 

O Su. D. Manuel : — Quando não é segredo... 
O Sr. Miranda: — Eu d;sre realmente que estava 

com pouca vontade de fallar, por-quanto os meus 
iUustres collegas os Srs. Cândido Borges e M.nuel 
Felizardo haviam ffilado tão amplamente, previ- 
nindo muitos dos meus argumentos, que eu m o me 
achava com-forças para tomar mais parte na discus- 
são depois de haverem elles discutido com toda a 
illustra'ão que os caracterisa. Emfim, sempre tomei 
parte na discussão, e creio que não mal, porque 
V. Ex. se incommoda... 

O Sr. D. Manuel : — Até aqui tem ido pessima- 
mente no tal negocio da anarchia ; V. Itx. foi peior 
do que o p imeiro orador. 

O Sr. Miranda:—E aproveito com satisfação o 
ensejo que me oílerece o nobre senador, para, por 
ello, fazer constar aos Srs. Cândido Borges e Manuel 
Felizardo qual a opinião que em particular fiz da 
maneira brilhante com que derrotaram as doutrinas 
do nobre senador pelo diio Grando do Norte. 

O corpo legislativo disse ao Sr. ministro da guer- 
ra : « líu vos auctoriso a supptimirdes uma e outra 
cousa; mas, si o flzerdes, creareis em subitituição o 
cargo de ajudante-general. » Ptrgunta-se: o gover- 
no podia, creaudo o cargo de ajudante general, sup- 
piimir só uma das duas entidades cuja suppressào 
simuHanea eqüivale á subsiituição feita pelo cargo 
de ajudaule-general ? Esta é que é a questão. O no- 
bre ministro diz que sim; mas as palavras da lei são 
por tal modo claras que não podem dar em resultado 
wsa iliaçào que S. Ex. deduz; a lei é muito po- 
sitiva, 

« Eu vos auctoriso, diz ella, a extinguir a coramis- 

são de promoções e o commando das armas, 'e a 
crear era substimição o cargo de ajudante-general » 
Não dá o direito de extinguir uma das duas cousas, 
deixando Subsistir a outra, q creândo para substitui- 
ção a cousa extineta aquillo que foi concedido para a 
substituição da ambas. Isto é tão claro que me sor- 
prende realmente que haja quem o possa contes- 
tar. Si, apozar da letra expressa da lei; o seu es; irito 
devesse ser invocado, corào meio de poder apreciar 
o seu preceito, então dever-se-hia recorrer ás razões 
da mesma lei, e essas razões não são sinão aquellas 
que estão no relatório do Sr, ex-ministro da guerra, 
e que foram sustentadas na discussão daquella época. 

O Sr. Ministro da Marinha; — Eu hei de mostrar 
que o pensamento do Sr. marquei de Câtias está 
petfe taraente executado; que faltava alguma cousa, 
que o Sr. general Coelho completou. 

O Sr. Marqüez de Caxias . — Pôde ser. 
O Sr. Cândido Borges : — Elle não diz isso ! 
O Sr. Ministro Da Marinha : —- Mas eu hei do 

mostrar. 
O Sr. Miranda : — Et eril mihí magnus Appollo! 

Disse o nobre ministro, que o governo tem o direito 
de, dentro do anno da auetorisação concedida pelo 
corpo legislativo, modificar ou revogar seu propvio 
acto. Creio quô foi este o argumento de que se serviu 
o nobre ministro. Mas S. Ex. a este respeito argu- 
menta de um modo que rae conlrista, e que eu não 
posso deixar de considerar algum tanto sophistico. 

Sim, senhor, quero conceder por um momento 
que o governo tem o direito de voltar atraz para inu- 
tilisar essa reforma, que póle mesmo modifical-a 
dentro do prazo raaicado pela auetorisação, Que 
resulta dahi? Importará essa concessão o direito de 
dar como regulamento executor da lei, de dar como 
a ;to auclorisado pela mesma lei ura acto que tem 
por fim restabelecer o que ella própria mandou 
que se extinguisse ? 

Si a lei mandou que se extinguissea commissãode 
promoções ; si o direito do governo apenas podia vi- 
gorar, viver, durante o tempo da auetorisação, sendo 
o ac o da extlocçào feito em virtude da mesma aue- 
torisação, podia o governo, por exemplo, modificar 
a organisaçào da repartição do ajudante general; po- 
dia mesmo dar-lhe ou tirar-lhe attribuições; mas 
não podia, não devia restabelecer aquillo quo a lei 
mandou expressamente que se extinguisse. 

O Sr Ministro da Marinha: —Tome nota V. Ex. 
do que disse: podia tirar-lhe ou dar-lhe atlri- 
buiçòss. 

O Sr. Miranda: — Sim, senhor, sustento o prin- 
cipio que enunciei, e foi o seguinte.... 

O Sr. Ministro da Marinha: — Sem alterar o 
pensamento da lei. 

O Sr. Miranda ; — Não disse isso. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Adopto a res- 

tiicção. 1 

O Sn. Miranda : — Eu não respondo pelas restric- 
çôps que V. Ex. impõe ao menor. 

Eu disse que concediao direito de argumento para 
modificações nas attribuições, mas disse-o servindo- 
me das palavras—quero conceder.—Argumento por 
hypothese, e para combater o nobre ministio no seu 
mesmo terreno. Nao so receba como opinião minha o 
que por ora não digo que o seja. 
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Si o governo entendia quo dentro do anão da sucto- 
risação podia restabelecer o que a lei mandou extin- 
guir, então o governo devia extinguir a repartição 
do fjudante-general, e restabelecer completamente 
a commissao de promoções, e o commando das 
armas, 

O Sn. Marqoez de Caxias:— Apoialo. 
O Sr. D. Mandei. :— Não fazia mal. 
O Sr. Miranda : — Não sei se faria mal ou não; o 

que sei é que, desde que o governo não se limitou a 
letucara repartição do ajudante-general, desde que 
não serestiiogiu a alterar as allribuiçòes dessa re- 
partição, desde que entendeu que polia ir além, e 
portanto us ir da auctorisição no sentido mais largo ; 
declaro que o mais que podia fazer ei a restabelecer 
o passado, mas nunca supprimir uma das entidades, 
deixando subs stir a outra ; declaro que o governo 
excedeu-se des oohecendo o preceito da lei. Não 
devo, porém, não posso, não tenho razão para dizer 
que para essa transgressão de leihouvesse concorrido 
o Sr. ministro com o menor indicio de deliberarão 
menos leal. Foi essa a sua intelligeacia. 

O Sr. ministro da guerra assim o entende, e eu 
enteado o contrario, e comigo concordam mui boas 
auctoridades. Exponho o meu peusatnen o como eu 
entendo, mas sempre no intuito de melhor servir á 
mesma causa commura. 

S. Ex., defendendo este acto do seu illustra colla- 
ga, disse que era de esperar que o s :nado, esta cor- 
poração composta de homens practicos e illustrados, 
que sentem e sabem apreciar o valor de todas as 
difficuldades, que a cada momento se encoatram no 
expediente dos negocios, em vez de csiiiurar este 
acto do governo, o recebesse com todas as attenções e 
com toda a benevolência. 

Eu estou mesmo fazendo jus iça a e.sa especie de 
imprecação que,nos dirige o nobre ministro; ao 
mesmo passo quo condemno o acto por altontato- 
ria da lei, faço justiça ao nobre minútro da guer- 
ra, considerando que S. Ei. não o praticara com 
intenção manifesta de violar uma lei do seu paiz, e 
uma lei relativa a um ponto tão importante das ins- 
tituições militares; des.ipprovar, porém o. acto, e 
deixal-o passar sem a menor observação, seria in- 
conveniente; a tanto não posso chegar/tanto não es- 
tá na força dos meus dsveres. O sen.do es d pois no 
seu direito quando, por intermédio de alguns dos 
seus membro', faz levantar uma censura, sem que o 
possa demover delia quaesquer considerações da ba- 
nevolen ú, com que costuma acolher o conhecimen- 
to de todo e qualquer acto que tenha por motivo 
ura reconhecido zelo pelo serviço. 

Como estou tractando da commissão de promo- 
ções, desejo dizer ainda alguma cousa a respeito 
do mesmo decreto de 29 de julho de 18d7 no que 
respeita a douctrina con iguada em um dos seus 
artgos relativamente ao principio de merecimento, 
e depois farei a applicaçâo á promoção do dia 2 de 
dezembro. Si me restar tempo, farei mais algumas 
consideraçõesíobrediversos outros assumptos; sinão, 
guardarei para amanhan o muito que me resta a 
dizer. 

O Su. D. Manuel :— Vai longe... 
O Sn. Miranda:—,0 art. 6." do projecto a que 

me re tiro diz o seguinte : (té) 
« Art. 6.° Sempre que o governo, em qualquer 

promoção entender que, além da metade das vagas. 

quo é obrigado a preencher pelo principio de sn- 
liguijade, não ha indivíduos eq> namoro sufíleiento 
que, no seu conceito, estejam no caso de ser es- 
colhidos por merecimento, e que t"nha por is-o de 
exceder o numero dos que forem promovidos i e'o 
principio de antigüidade, eutender-se ha que o ex- 
cesso dos promovidos por este ultimo principio 
representara os que deveriam sel o por meteci- 
menlo, som que por isso nas promoções seguintes se 
deva alterar a regra do art. 4.° » 

O governo entende por este artigo que, desde quo 
em.qualquer promoção houver triumphado o prin- 
cipio de antigüidade, preenchendo-se as diílerentes 
vagas com os offlciaes mais antigos, com preterição 
do principio do merecimento, por se entender quo 
não ha indivíduos com merecimento sufficiento 
para serem contemplados, essas vagas dão-se por 
bem preenchidas, não se altera a regra do art. 6.°, 
o não fica ao ofdcial preterido o direito de em tempo 
posterior queixar-se contra a preterição. 

Eu acho quo esta'regra, em desharmonia cora os 
arts. 4.* e 5.°, mata o principio do merecimento, 
visto como naquelle anigo pretende o governo equi- 
librar os dois principios, fazendo com que em urna 
promoção posterior sempre se dà ind mnisação ao 
principio vencido na promoção anterior. 

lendo o governo estabelecido naquelles artigos a 
doutrina de equilíbrio, e firmando agora no art C.0 

uma doutrina inteiramente opposta, não applicando 
aquella em toda a sua extensão ao caso do raereci- 
mento, e f zando com que o offlcial preterido não te- 
nha direito a reclamar, entendo que mortalmente se 
fere o principio do merecimento, dando se ao gover- 
no uma aberta para sempre attender ao principio de 
anirguidade com preterição do outro. 

0 nobre ministro da guerra, publicando este de- 
creto,. teve em vista, além da perfeita execução da 
lei de promoções, reparar os desvios occorridos nas 
dilTerentes promoções anteriores, afim de indemni- 
zar o principio qno nessas promoções houvesse sido, 
vencido, e então estabeleceu como regra que, si nas 
promoções anteriores um dos principios fõsse ven- 
cido, nas promoções posteriores se procedesse cem 
a devida egualiade, para quo esse principio fõsse 
indemnizado. 

Mas S. Ex , ao mesmo tempo que conside ava 
que poderia ter havido abusos nas p omoçôes contra 
o principio do merecimento, trancava a porta aoi 
ofíi iies que fossem preteridos quanto a este princi- 
pio, fazendo com que ficassem sanecionadas as pre- 
terições feitas contra o mesmo principio, e de modo 
que, ao passo que se dá nos precitados o direito do 
reclamação ao principio venciio, por este artigo se 
tranca a porta a quaesquer reclamações que teriam 
por objecto conseguir do governo uma justa repa- 
ração. 

Para demonstrar quo esta doutrina do governo, 
sanccionada no art. 6.° e no art. 5.° §§ 1.» e 2." não 
foi observada na primeira iramediata promoção quo 
se fizera; a qual teve logar no dia 2 de dezembro de 
1837, eu farei uma synopse dosofficiaes promovidos 
no 1.° de dezrmbro do annoparsado; mas desejo antes 
disso dar a leitura doa arfig s á que me retiro, (lê) ; 

« Art. i." Quando em qualquer das sobrtditis 
cl sses o numero de vagas fõrimpar, além da melado 
do máximo numero par contido na totalidade dessas 
vagas será preenchida mais uma, ora pelo prin -ipio 
do merecimento, ora pelo da antigüidade, aliernada- 
raonte, e do modo que, si na promoção de ura armo 
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Br essa vaga excedente preenetida por um dos prin- 
cipies, deva sôl-o, em compensação, pelo outro piin- 
cipio na primeira das'seguintes promoções em que 
se dor numero impar nessa mesma c!ass*e. 

« Art, 5.° A disposição do artigo antecedente será 
executada do modo seguinte ; 

« § 1." Quando nas promoções feitas depois da 
lei n. 585 de C da setembro do 1850 tiverem sido 
as vagas de ofíiciaes superiores suppridas com egual- 
dado iantp pelo principio do antigüidade como pelo 
do merecimento, a sobrciita disposição se executará 
no sentido litteral em que está conce'bida. 

« § 2.° Quando porém em qualquer das ditas 
classes lenha desegualmente pteponderado, nas pro- 
moções já feitas, um dos priscipioã sobra o cutro, 
cm compensação nas futuras promoções, sempre 
que o numero do vagas fôr impar, ã vaga exce- 
dente á metade do máximo numero par será preen- 
chida pelo principio que tiver silo prejudicado nas 
ditas promoções anteriores, e atsim se continuará 
até que na respectiva classe as vagas venham a ficar 
sappridas com egualdade pelos dois principio?, pro- 
cedendo se dahi por-diante segundo a regra geral 
estabelecida no artigo antecelente, » 

Da leitura de simühantes artigos se deduz quo o 
pensamento o fim do decreto fura reparar injusti- 

, ças, indemnizar pretenções; a practica, porém, de- 
monstra o contrario. 

Na classe dos majores, por exemplo, o principio 
do anliguidade estava para com o outro na razão 
do 14 para 4 ; no entanto foi nomeado msjcr ef- 
íoclivo o capitão mais antigo. ■ 

Na classe dos oroneis ua arma do cavaüaria es- 
tava o principio de antigüidade para o da mereci- 
mento na razâo de 5 para 1, o foi nomeado coro- 
nel o tenente-coronel mais antigo. 

Na classe dos teneates-coron is da mesma arma 
primava ainda o merecimento, mas do duas nomea- 
ções h-itas uma ainda fui por antigüidade. 

Na classe dos majores da mesma arma a antigüi- 
dade estava na razão de 8 para C; mas dos dois no- 
naeadqs ainda o foi um ptr antigüidade. 

E não ó tudo. A promoção excedeu do quadro, 
pois sc fizeram nomeações do ofúciaes além das ne- 
cessidades da organização. Nomeou-se cinco slfe- 
res de infantaria, e outros tantos do cavallaria som 
a menor necessidade. 

O equilíbrio, portanto, recommcniado no art. 5.° 
§§ 1.0 o 2.°, e do alguma sorto garant do no art. G.?, 
tlesappareceu logo na primeira promoção, para cujo 
melhor desempenho sc havia expedido esse decreto. 

Ainda mais: essa promoção fm, segundo disse a 
imprensa a que ha pouco so referira o nobro suia- 
dor da província do llio Grande do Noite, tão in- 
justa para com a classe militir, oíTendeu tantos di- 
reitos, levantou tantos clamores, que além das irre- 
gularidades que acabo de notar, filhas da inobser- 
vância da leio do decreto, so notaram lambemos 

• soguintes factos : Houve duas promoções, umi pu- 
blicada nos jornaes de 3 e 4 do dezembro e outra 
publicada em ordem do dia do 10 desse mez. 

Quando eu digo que houve duas promoções, é 
Porque a promoção publicada na ordem (fo*dia de 
10 de dezembro, não c justamente a que foi publi- 
cada nos jornaes do 3 e 4 desse mez. 

O Sn, Ministro da Marinha : — A da ordem do 
•íia ó a authenlica. 

O Sr. Miranda :— Quem confrontasse essas duas 

promoções acharia as seguintes irregularidades: Na 
primeira promoção deixaram de ser nomeados dois 
tenentes, que depois apparecersm na segunda, pu- 
blicada na ordem do dia 10; deixaram da ser no- 
meados dois alferes, que também apparecersm na 
segundo, na qual so fizeram mais dois 2.03 tenentes 
no 3.° batalhão de artilharia a pé, e um capitão no 
4.° batalhão da cavallaria, No corpo de Matto-Gros- 
so foram, na corrigenda, despachados mais dois te- 
nentes o mais dois alíeres, No 8.° de infantaria foi 
depois egualmento nomeado um capitão. No 12° da 
mesma arma também foi, na segunda, nomeado um 
capitão. O mesmo so deu ainda com eguai posto.no 
IS" da mesma arma. 

Desta sorte, confrontando-se as duas promoções, 
appareccu na segunda um numero citraordínario do 
ofíiciaes quo não tinham silo contemplados na pri- 
meira. 

Mas o que eu-noto de mais irregular na segunda 
promoção, e aquillo para quo eu chamo miis a 
attencao do nobre ministro, ó o facto de terem sid'» 
promovidos com excesso do quadro os cinco alferes da 
infantaria o cinco de cavallaria, sem haver necessi- 
dade para isso, isto c, a promoção foi por tal modo 
feita quo o numero dos promovidos excedeu ás ne- 
cessidades do exercito, alterando-se o quadro com o 
augmento de mais dez alferes. 

Dit-se-me-ha talvez, para legitimar este excesso, 
quo estes ofíiciaes foram nomeados por causa das 
companhias provisórias que deviam partir para a 
província da Matto Grosso. Creio, porém, que pos o 
afoutamento responder a isto, dizendo que as com- 
panhias provisórias não pertenciam ao quadro do 
exercito, o poitanto não podia o govarno nomear 
ofíiciaes que não fossem para satisfazer ás necessi- 
dades do serviço. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda: — Essas companhias provisoríss, 

das qnats apenas uma, brganisada no Paraná, partiu 
paru Mattp-Grosso, sendo as outras'disiolvidas, rão 
podiam justificar a cioação deofüoisos além do nu- 
mero marcado nos respectivos quadros. 

Xcnho ainda deíazsr uma outra observação, para 
a qual chamo a attenção do nobre ministro,*que tal- 
vez com uma simples explicação possa desfazer o 
escrúpulo com quo lueto. * 

Eu entendo que foram nomeados dois 2.08 tenen- 
tes de engenheiros sem deverem sòl-o; foi nomeado 
2.° tonouto de engenheiros, no dia 2 do dezembro, 
um indivíduo a cujo merecimento ou faço justiça, 
mas quo contava a sua praça apenas do dia 17 *do 
dezembro do 1855, não tondõ portanto os dois anncs 
de praça recommendados na lei de promoções. 

Foi ainda nomeado um outro 2.° tenente, a cujas 
qualidades também não posso recusar-me a fazer 
justiça, cujas notss declaram que também não tinha 
os 2 annos de praça, porque esta so devia contar 
do dia 19 . do mesmo mez. Vò pois Y. Ex. que ne- 
nhum delles tinha os dois annos do praça marcados 
na lei de promoções, do modo que podessena ser pro- 
movidos sem ofibusa da leio dos direitos de terceiros. 

Aspromoçõ-sportantododia 2 dedezombro foram, 
no meu entender, ofLnsivas, qutr dos interesses do 
exercito, quer dos interesses dos indivíduos não pro- 
nv, vidos, occorrendo além disso que ellas também so 
fizeram notáveis.por contraiiarem completamente os 
principies que haviam sido sanccionados no decreto 
do 29 de julho de 185/. 

15 
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Sr. presidente, visto que traeto de promoções, 
perrailta V. Ex. qus diga alguma cousa a respeito 
das promoções médicas, nas quaes também entendo 
que S. E.t., alem do faltar a observância devida ás 

■leis e aos regulamentos, oílendeif de uma maneira 
muito positiva e espantosa os interesses de muitos 
distinetos membros da classe mediei. 

Esta matéria foi muito amplamente discutida na 
camara dos Srs. deputados; e eu, para poder con- 
siderar o objecto do uma maneira conveniente e que 
nada deixe a desejar, mesmo porque offereço a V. 
Ex. occasião de sustentar os actos a respeito de cujo 
merecimento vacillo... 

O Sr. D. Manuel: —Vacilla? duvida categori- 
camente. 

O Sr. Miranda : — Vou encarregar-me do ler ao 
senado a opinião do nebre ministro da guerra ma- 
nifestada naquella camara em um dheurso com que 
procurou justificar-se daquillo a que alli se chamou 
inobservância e violação do regulamento que regu- 
lou a matéria. 

S. Ex., em resposta aos oradores que se encarre- 
garam do discutir um similhante assumpto, disso: 
« A lei de promoções não ccmprehendo os offlciaes 
do corpo de saúde, é para os corpos do exercito; a 
promoção no corpo de saúde não so regula pela lei 
de promoções; eu tenho o direito da escolha; não ha 
lei expressa que ra'o vedasse. Não havendo na parte 
relativa ao pessoal regra anterior á que me restrin- 
gisse, lancei mão do direito legitimo o discricionário 
que me compete. O regimento não estava era exe- 
cução; as leis obiigam desde que se traduzem em 
factos. Não havia lei de promoções que estabelecesse 
o que se pretende. » 

A opinião, pois, do nobre ministro era quo a pro- 
moção medica não podia ser regulada pela lei de 
promoções, quo a lei de promoções não respeitava 
ao corpo de saúdo; que não havia lei anterior que 
expoz^sso cousa alguma sobre a matéria; que na 
execução do regulamento elle tinha poder discricio- 
nário para nomear a quem quizes e. 

Argumentando com um acto practicado por um de 
seus dignes antecessoro» em ralação á matéria, elle 
disse : « Do mesmo modo procedeu o meu ante- 
cessor o Sr. marquez de Caxias... 

O Sa. Marquez de Caxias:—Não apoiado. 
O Sr. Miranda ;— nomeando um cirurgião 

mornas mesmas circumstancias que os que nomeei.» 
O Sr. Marquez de Caxias : — Esse tinha direito 

pei feito na lei. 
O Sr. Miranda: — Pergunto eu, senhores; Será 

porventura procedente a opinião de S. Ex. mani- 
festada pebs palavras que acabo do referir? Mo pa- 
reci quo não. Eu contesto a opinião de S. Ex., quando 
diz que, tendo de executar o regulamento podia fa- 
zel-o discrieionariamente, nomeando a quem bem 
quizesse; conteilo sua opinião, quando diz quo ne- 
nhuma lei anterior regula a promoção medica ; 
contesto sua opinião quando diz quo a lei de promo- 
ção não pólo ser trazida para regular a promoção 
medica. 

Minha opinião é muito ao contrario que a matéria 
das promoi.ôes medicis já se achava regulada desde 
1849 e 1830, havendo leis a que S. Ex. so deveria 
cingir, si porventura não te desse a nova organisação 
publicada por um de seus antecessores. 

S. Ex., executando o regulamento, não pedia obrar 

tão discricionanamcnto como (pz, dovia cingir-so ás 
formulas raarcadts, quer no mesmo regulamento, 
quer na lei du promoções a que o mesmo regula- 
mento mandava recorrer. 

Para que a matéria fique bem esclarecida, e visto 
quo já expuz a opinião succinta o clara do nobre mi- 
nistro da guerra, tomo a liberdade de citar e pedir 
que se transcrevam todas as disposições do lei, que 
conduzem a mostrar quo o acto de S. Ex. não podia 
deixar de ser pautado por uma regra qualquer, 
regra que existia e não foi observada. O art. 3.° do 
decreto do 19 de abril do 1849 dizia: [lèj. 

« Os facultativos de saúde terão direito ao acccsso 
dos postos superiores, quando se Pzerem dignos por 
sua maior antigüidade militar, á par de bom com- 
portamento, conhecimentos profissionais, e peifeito 
desempenho das commissões do que forem encarre- 
gados. » 

Aqui está o pfincipio da promoção sanccionado 
neste decreto, piomoção fundada na antigüidade. 
Qualquer que íôsse o regulamento dado, si nesse re- 
gulamento o governo tivesse julgado conveniente 
estabelecer nova regra do promoções, em que os 
serviços adquiridos pela antigüidade não houvessem 
mais de ser attendilos, conformo determinava o de- 
creto d0 l9 de abril, ainda assim nunca deveriam 
ser desattendidos os direitos adquiridos sem a mais 
clamorosa injusliça. Mas temos ainda o regulamento 
n. 763 da 22 de fovoreiro do 1831, o qual no art. 19 
diz o seguinte : [lê.] 

« Os cirurgiões, graduados alferes, poderão ter a 
gradu-ção de tenentes depois de dois annos de ser- 
viço eflectivo. A mesma condição é exigida para os 
l.os cirurgiões, graduados tenentes, passarem á gra- 
duação de capitães. Para o acco.-so a cirurgiões-mó- 
res de brigada o do divisão são precisos três anuos 
do eífectivo serviço nos postos anteriores. » 

Esto regulamento foi organisado sobre as mesmas 
bases quo prevaleceram para a confecção da lei do 
promoções para o exercito, foi feito, muito poucos 
mezes dtpois, e quaú ao mesmo tbmpo que o regu- 
lamento dado pura a execução da lei de promoções 
e nesse regulamento, além de marcar-se o principio 
de antigüidade como o regulador das promoções, 
exigiu-se mais, do mesmo modo quo na lei do pro- 
moções para o exercito, o sarviço de dois annos cf- 
feclivos para a protrOjão a tenentes, e a do 3 an- 
nos para a promoção a cirurgião do brigada ou do 
divisão. 

O art. 30 desso reg .lamento ainda ó cutra garan- 
tia, e dispõe o seguinte: [lê). 

« Os cirurgiões do exercito que por cccasião do 
so organisaro corpo de saúde não forem nelle con- 
templados por qualquer motivo, e se não acharem 
comprehondidos nas disposições do alvará do 16 do 
novembro de 1790, serão reformados com o soldo 
correspondente aos annos que tiverem do serviço. » 

Do maneira quo este mesmo regulamento do 
1851 tanto quiz garantir os direitos adquiridos pelos 
officiaex do corpo de saúde, que determinou ex- 
pressamente que aquolles que não podessem ser 
comtemplados na nova organisação por qualquer 
motive, dque não podessem ser reformados segundo 
as disposições do alvará do 16 de novembro do 1790, 
o fossem com o soldo correspondente aos annos quo 
tivessem do serviço. 

Até aqui so vê que de 1849 ale 1831 a matéria nas 
promoções médicas se achava bem regulada, com 
garantia manifesta o evidente do todos os direitos c 
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iutoresscs da classe módica, provmindo-so aténaor- 
ganissçâo, que delia se fez, o caso de não deverem 
ser cllcs abandonados, mas sim reformados, quando 
fôsso isso julgado conveniente ao serviço, reformados 
ou em conformidade do alvará de 16 do novémbro 
de 1790, ou comosannos que tivessem. 

Antes de ir adiante, e para respondei já a uma 
consideração de deGsa a que ha pouco mo referi, 
trazida á discussão da camara dos Srs. deputados, 
relativamente á nomeação do Sr. Dr. Manuel Feli- 
ciano Pereira do Carvalho, eu direi quo o nobre 
marquez de C.xias foi quem nomeou ao Sr. Dr. Ma- 
nuel Fcliciano Pereira de Carvalho.... 

O Sr. Marquez de CaxUs,: — Do que mo honro 
muito.... 

O Sr. Miranda: — .... direi quo S. Ex. não fez 
ossa nomeação em virtude do arbítrio. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Não, de certo. 
O Sr. Miranda : — Fel-a em virtude das dispo- 

sições do decreto de 19 de abril do 1819 quo acaba 
de' citar. O artigo dessa decreto ó expresso em dizer 
o seguinte; « O cirurgião-mór do exercito será o 
chefe de saúdo do exercito, o sua nomeação depende 
somente da capacidade pira o bom desempenho do 
serviço. » 

Ora, ninguém deixará de concordar, todos reco- 
nhecem, como si reconheceu na camara, e cemo aqui 
não é possível deixar desa reconhecer, que a nomoa- 
ção do Sr. Dr. Manuel Feliciauo Pereira do Carvalho 
foi tal que não podia deixar de fazer calar qualquer 
pequeno iuloato de censura que so pretendesse fazer 
contra o Sr. ex-ministro da guerra {apoiadosJ; o 
tanto quo o merecimeuto, a opacidade o serviços 
desse distineto professor foram hontem aqui invoca- 
dos para legitimar, creio eu, a celebração do um 
contracto feito para fornecimento de drog*as ao hos- 
pital militar. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Ninguém con- 
testa. «■r: 

O Sr. Miranda : — Si tivesse pois havido ura arbí- 
trio, as qualidades do nomeado seriam ifin motivo 
sufíiciento para attonuar qualquer censura; mas esse 
arbítrio não se deu. O Sr. ex-ministro da guerra não 
fez a nomeação do que tracto, porque entendesse que, 
tendo do executar um regulamente, polia exeqcer 
ura poder discricionário, mas tão somente porque a 
lei lhe dava o poder discricionário para o fazer como 
quizesse, uma vez que a única limitação que esta- 
belecia ora a capacidade da pessoa nomeada. 

Depois dessas leis reguladoras da promoção medi- 
ca, leis com as quaos sempre o governo seconformou 
na nomeação dos médicos que tinha do promover, 
voiu o regulamento de que se tracta,organisado pelo 
nobre ex-ministro da guerra, o qual om seu art. 8." 
diz o seguinte ; [lê]. 

« A promoção dos cirurgiões do exercito so fará 
segunio os princípios estabelecidos na lei n. 585 do 
6 do setembro de 1850, e no regulamento para sua 
execução, approvado por decreto n.772 de 31 do 
março de 1851, na parto que fur applicavel á espe- 
cialidade. » 

Portanto vê-se quo não só havia lei quo regulava 
a promoção medica até o momento era que se publi- 
cára o rogulamento do corpo de saúde, mas aic que 
o mesmo regulamento do corpo de saúle declarava 
positivamento quo essa promoção fêsso regulada 
polo principio da lei do promoções feita para o exer- 

cito, bem como pela doutrina do regulamento ex- 
pedido para a execução dessa lei. O regulamento do 
corpo do saúde, pois, não fez mais do quo mandar 
observar as mesmas regras que já se achavam em 
execução desde o decreto do 18Í9, sendo que desdo 
então a promoção medica não fôra feita arbitraria- 
mente, mas sim baseada sobro princípios de reco- 
nhecida justiça. 

O quo, porém, dispõe a lei do promoções mandada 
oxecniar pelo regulamento de saúde ? Alei diz o se- 
guinte no artigo 4.°: (lê.) 

«Nenhum official poderá ser promovido até o 
posto do capitão inclusive sem ter dois annos do 
serviço om cada posto, c nem terá accesso aos pos- 
tos superiores, sem ter tres annos completos na- 
quelle em quo se achar.» * 

O regulamento do corpo do saúdo do exercito diz 
no art, 5.°; «Ninguém poderá ser admillido ao 
quadro do corpo de saúdo si não no posto do 2.° ci- 
rurgião tenente. » 

O art. 6.° permitte a entrada no posto de 1.° 
cirurgião áquelles que tiverem dozo annos de clinica 
o ao menos dois annos do bons serviços de cam- 
panha. 

Está visto portanto quo em conseqüência já do 
dever ser a^promoção medica feita em conformidade 
com a lei de promoções, já porque expressamente 
determinam os arts., 5.° o 6,° do novo regulammto, 
a promoção medica não podia ser feita como fui cora 
preterição manifesta de muitos membros desta classe 
illuslre. 

O governo em logar de fazer recahir a nomeação 
ora pessoas que tivessem dois annos de sorv ços, ou 
om logar do promover aos pastos superiores pessoas 
que já tivessem os postos inferiores, prcteiindo 6 
cirurgiôes-raorcs de brigada o 22 capitães, nomeou 
um cirurgião-mór de divisão e dois cirurgiôes-moros 
do brigada! 

Contra essa preterição flagrante clamou a im- 
prensa, contra essa p^etarição flagrante clamaram 
os dignos oradores quo na camara dos senhores de- 
putados discutiram a maioria; o ficou estabele- 
cido que em realidado se havia offendido, não só 
os interesses do tantos médicos preteridos, como os 
priucipios mais evidentas das leis que acabo do 
citar, leis que foram consideradas como não exis- 
tentes, doclatando o Sr. ministro que tinha o poder 
de executar o regulamento como quizesse, porque o 
regulamento não se podia considerar como em exe- 
cução sinão depois de traduzido om factos. 

Mas S. Ex. so esqueceu então de que sua doutrina 
relativamento á traducção da lei em factos não po- 
dia já ter applicação alguma, visto que o regula- 
mento de saúde, que linha sido publicado em março 
de 1837, já tinha lido execução vinte dias ante*s, 
com a nomeação para 2.° tenente do ura paisano, 
que não podia ser nomsado por não ter o tempo 
marcado na lei. Não cito o nome de pessoa al- 
guma, sou amigo de alguns desses facultativos, re- 
conheço a aptidão e honradez de todos elles; não 
é por esse lado quo condemno a nomeação ; não te- 
nho nada com as qualidades pessoaes dos promovidos; 
o meu único fim ó protestar contra a inobservância 
da lei, porquo esta não auetorisava sirailhanlcs no- 
meações, nomeações quo desafiaram contra o nobro 
ministro a susceplibilidido do um numero immen-o 
do médicos que se achavam na província do Mio 
Gran io do Sul, os quac dirigiram ao throno uma re- 
presanla.ao parcce.não fura apresentada ao 
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governo, mas quo consta dos jornaes, e é a se- 
guinte: [lê) 

« Senhor! — Os abaixo assignados, ofílciaes do 
corpo de saúle do exercito, o om ccmmissãa no cor- 
po de exercito de observações na prorinciade S. Pe- 
dro do Rio do Grande do Sul, TÒm aos pés do throno 
imperial pedir justiça contra as preterições que aca- 
bara de stílrer pelas promoções dos facultativos para 
o hospital militar da. côrte, as quacs tiveram logar a 
21 de outubro do anno proximo passado. 

« O rarrarrcha nunca se engrandeee tanto, Senhor, 
como ouvindo as qceix s de'seus subditos, o procu- 
rando applicar-lhes balsamo consolador; o por sem 
duvida que os supplioantss não o virão buscar tícbaldo 
no cspHto rectro que preside os actos do governo do 
Y. M. Impethl. 

« Os supplicantcs, Senhor, foram victimas deum 
freto que interes-er deve fedr a classe militar, o que 
dssgraçadamente não só os rebaixa perante ella, como 
a seus próprios olhos, raRando-liies ainda cm flor 
qualquer esperança de accesso. 

« E' verdade, Senhor, que os supplicantes presu- 
mom estar dando provas do patriotismo na cnm- 
missão cm quo sctualmento se achara, o, merco do 
D u-, sua dedicação não ha de resfriar um sómo- 
naento ; pois ainda possuem corações quo sabem pal- 
pitar pota patria, cm cujas aras oslào promptos a 
spcriücar qualquer interessa individual ou de classe, 
e Y. AI. I. sempre os encontrará fumes no seu posto 
do honra. 

« As promoções contra quo os supplicaotes po- 
dem reparações, Senhor, não se fundam om ki al- 
guma, e apenas o art. 99 do regulamento do 7 dc 
março do anno proximo passado podo amparar o 
direito do um dos cirurgiões-móres de divisão que 
já tinha graduação militar; o outro não devia ser 
nomeado por fôrma alguma, que nem ao menos se 
pedia soccorrer ao art. 100 de combinação com cs 
arts. õ e 6 do citado regulamento, só applicavel a 
uta dos cirurgiões-móres de brigada, quo neste 
sentido requerôra ao governo impei ia!. 

« Devo notar-se, Senhof, que o outro promovido 
a cirurgião-mór de brigada fazia parto do exercito, 
mas por isso mesmo não lhe era dado para sou ac- 
cesso atropcllar a legislação respectiva, sendo que o 
art. 8.° do referido regulamento determina que a pro- 
moção dos cirurgiões do exercito far-se-ha pelos 
princípios estabelecidos na lei n. 583 de 6 de setem- 
bro de 1830. o no regulamento para sua execução ap- 
provado por decreto n. 772 da 31 de março de 1831, 
que no art. 4 ° mandam serem precisos 3 annos para 
o accesso de capitão a major, quando só vinto oito 
dias bastaram para o feliz promovido. 

« Nem se argumente, Senhor, com os at ts. 40 
o 42 do sobreáito regulamento de 7 do março, quo 
cm nada favorecem o snppesto direito dos promovi- 
dos. Estes raesraos artigos já os consideram nomea- 
dos dentro da orbita das leis, sendo orla a razão por 
que um 1.° cirorgíão-lenento não devia ser anteco- 
dentemente 2.° cirurgião do hospital militar da córte, 
para se não dar o faclo do vôl-o passar cm poucos 
dias dujucllo ao posto do major, a mo: os quo se an- 
mpoihain as nocoisijades de uma nova organisa- 
çao, que so servem para abrir feridas prcjudicirca 
a lei. 
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« V. M. I. queira altonder, Senhor, ao modo por 
que foi desprezado o direito dos supplicantcs, quo, 
confiados em V. AI. I., não trepidara um instante 
era suppôr que o governo imperial lhes ha do fazer 
plena justiça, para o que não só encontram guarida 
no magnânimo coração do V. M. E, como também 
no art. 10 do já citado regulamento de 7 de março, 
pelo qual ó o governo auetorisado a augmentar o 
quadro dos offimcs do corpo de saúde do exercito. 
Além disto, pôde o mesmo governo considerar os 
promovidos como aggregados, até que por suas anti- 
güidades possam ter accesso, e desta srto promover 
aquelles a quem comp.lir, para o que encontrará 
poderos no§ 8.° do art. 3o da tei n. 802 de 39 do 
julho do 1836, cujo pra;o só expira a 30 do junho 
futuro. 

« V. M. I.'não pódc desejar ver nas fileiras do 
exercito brasileiro, que deiende o throno" imperial, 
quo derrama seu sangue pelas instituições liberais 
do paiz, offlciaes desmoralisidos; e os supplicantes 
assim reputsr se hão si o governo de V. M. I. não 
altender ao valor das razõ s acima apresentadas, 
elevando-os perante o mesmo exercito da raannra 
por que o reclamara com loío o direito suas habilita- 
ções, dedicação o serviços. 

« Os supplicantos do tão longe, na fronteira sul 
do Imporio, beijam a augusta mão do V. M. I., 
o pedom aV. M. L deforimeato na fôrma requerida, 
pelo quo — R. M. 

«Acampamento do corpo de exercito de observa- 
ções na margem esquerda do Ibicuhy, 25 de março 
de 1858.—Manuel Joaquim do Abreu, 1.° cirurgião ; 
Dr. Justmo Josó Alves Jacutinga, 1.° cirurgião; 
Dr. Manuel Adriano da Silva Prates, 1.° cirurgião ; 
Dr. Jonathas Abbott Filho, 1.° cirurgião; Dr. Eer- 
nardoJorc do Figueiredo, 1.° cirurgião ; Dr. Fran- 
cisco Joaquim de Souza Paraíso, 2.° cirurgião ; Dr. 
Polyenrpo Antoaio Araponga do Amar 1, 2.° cirur- 
gião, Dr. Cyro Jo é Pedrosa, 2.° cirurgião ; Dr. João 
Josó do Carvalho Filho, 2.° cirurgião; Dr. João Al- 
bano de Souza, 2.° cirurgião ; Dr. Francisco de Sou- 
za o Oliveira, 2.° cirurgião; Dr. Prudencio de Brito 
Cologype, 2.° cirurgião ; Dr. Laurindo José da Silva 
Ilabello, 2.° cirurgião. » 

Já vô pois V. Ex., Sr. presidente, quo a promoção 
medica não podia deixar de fazer estremecer a todos 
os idustres membros dossa honrada corporação, dos 
quacs uma grando parto, como acabo de manifestar, 
tomára a liberdade do dirigir ao throno uma repre- 
sentação. 

Mas os Srs. ministro da justiça, Manuol Folizardo 
o marquez do Caxias mo estão p*edindo, quo não con- 
tinuo ; e eu, para fazer a vontade a SS. EEx., visto 
qua a hora'está muito adiantada, vou terminar, pro- 
meltendo continuar araanhan. 

Vcriíicando-so não haver casa, fica adiada a dis- 
cussão ; e, retirando-se o Sr. ministro com as mes- 
mas formalidades com quo fóra recebido, o Sr. pre- 
sidenta dá para ordem do dia da seguinte sessão ; 

Continuação da discussão adiada, o o resto, das 
matérias já designadas. 

Lcvand-sc a sessão ás 2 1/2 horas da tardo. 
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Sessão de 13 ele agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sdmmario. — Piimeira parte da ordem do dia.— 
Dispensa a dois esüidantes. Discursos dos Srs. 
Ferreira Penna, visconde de Jequílinhonha, Jo- 
bim e marquez de Olinda. Votação. — Seganda 
parto da ordem do dia.—Fútapão de forças de terra. 
Discursos 'do Sr. ministro interino da guerra e Mi- 
randa. 

A's 11 horas da raanhan o Sr. presidenlo abre 
a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a actã da anterior, é approvada. 
Não ha expediente. 
Lô-so e fica sobre a mesa a redacção da reso- 

lução do senado concedendo doze loterias onnuaos, 
por tempo do Ires annos, á Impeiial Academia de 
Musica e Opera Nacional. 

E' apoiado o romettido á commissão de fazenda, 
a pedido do seu auetor, o projecto do Sr. visconde de 
Albuquerque, depositado sobre a mesa na sessão de 
9 do corrente mez, determinando que o governo res- 
tilua ao banco do Brasil as notas ou bilhetes do 
mesmo banco, que subsliluiram egual valor de notas 
cu bilhetes do thesouro. 

Compareceram no decurso da sessão mais cinco 
Srs. senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.' 

DISPENSA A DOIS ESTUDANTES. 

Continua a l.a discussão da proposição da camara 
dos deputados sobro a dispensa pedida por Luiz Fran- 
cisco do Murinelli, etc., com a emenda da com- 
missão. 

O Sr.. Visconde de Jequitinhonua : — Qual é a 
emenda? 

O Sr. Ferreira Penna : — Por parto da commissão 
satisfarei á pergunta do nobre senador que deseja 
saber o objecto da emenda por ella ofíerecida. A 
proposição da camara dos deputados/enviada ao se- 
nado cm 1837, linha por fim permiltír que o estu- 
dante Luiz Francisco de Murinelli se matriculasse 
no 3.° anno da faculdade de medicina do Rio de Ja- 
neiro, o que não se havia verificado cm devido tempo 
pela única razão de não se julgarem validos para 
este eíTcito os exames de preparatórios que elle fez 
peranto a faculdade de direito de S. Paulo, como já 
expliquei em outra occasião. 

Sobro isto nada havia resolvido o senado quando 
so encerrou a sessão do 1857, o tendo entretanto o 
impetrante concluído os estudos do 3.° anno e pas- 
sado a freqüentar o 4.° como ouvinte, dirigiu ulti- 
mamente um novo requeiimenlo desta camara, pe- 
dindo não só que so approvasse a mesma proposição, 
tuas também quo fôsse ampliada, afim de poder elle 
matricular-se no 4.° anno, logo que fôsse approvado 
tios exames do 3.° Julgando a commhsào attendivel 
osta pretenção, propoz o seu deferimento por meio 
da emenda de quo agora se tracta. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionii.v : — Sr. presi- 
donto, não desejo concorrer paru demorar a passa- 

gem desta proposição; mas o que desejava ó que 
ella terminasse aqui para mais facilitar o deferimento 
ao poticionario. 

Eu acreditava que, uma vez admittido ePe á ma- 
tricula do 3.° anno, por cuja falta não se tinha po- 
dido matricular no 4.° annò, devia ipso fado ser 
admittido a matricular-se também no 4.° anno, feito 
o examo do 3.° 

O Sr. Jobim : — Isso ó o que não se declarou. 
O Sr. Visconde de Jeqüitinuonha: — Masgu d:go 

quo dentro da permissão para matricular-se no 3." 
anno estava envolvida a permissão para matricular-se 
no 4.°; por isso que, si o estudante não se tinha ma- 
triculado no 4.° anno, é porque não tinha obtido li- 
cença para so matricular no 3.,°; mas, uma vez 
removido este obstacule-, devia-se entender dentro 
do espirito da concessão dada pelo corpo legislativo 
lambem a concessão para n matricula do 4.° anno, 
sem ser necessário uma emenda que vai protelar 
ainda o deferimento deste peticionario. 

Si a proposição fôr emendada aqui, tem de voltar 
á outra camara, pode não haver tempo para deci- 
dir-se, attendendo-so á época era que nos achamos, 
e ficar outra vez o peticionario inhibido de poder 
matricular-se no 3.° e no 4.° anno, obrigado por 
conseqüência a vir na sessão seguinte pedir nova 
concessão, porque lhe faltará então a matricula do 
3.° anno. Agora, si elle se não podesse matricular 
no 4.° anno por outro motivo quo não fô-seaquelle 
quo faz objecto do sua petição dirigida ao senado, 
então não estava uma concessão envolvida na outra; 
mas, não se dando esta hypothese, a licença para a 
matricula no 4.° anno esta envolvida na licença para 
a matricula no 3.° 

O Sr. Jobim ; — Não apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonua :—Não apoiado, 

porquo? V. Ex. permitia quo eu diga que nós somos 
mais formulistas do que amigos do direito. Eu digo 
quo dentro da permissão para a matricula no 3." 
anno está comprehendida a permissão para a do 4.°, 
salvo si houver outros embaraços quo não aquelle 
allegado pelo pelieionaiio, o da falta da matricula o 
exame do 3.° anuo. Eis aqui como eu raciocino sem 
mc importar com as formulas, porque a formpla aqui 
não serve de nada. 

Não me quero oppôr á resolução; pelo contrario, 
desejo quo passa. E' verdade que na 1." discussão 
expuz as duvidas que tinha de se estabelecer uma 
excepção quando se não estabelecia a regra; de so 
dar uma concessão quando o nobre director da es- 
cola de medicina conhecia que, sinão os primeiros, 
os regulamentos posteriores diíQcultivam a legalida- 
de dos exames feitos nos cursos jurídicos; mas agora 
que o nobre senador reconhece que, tendo esses exa- 
mes sido feitos çm época anterior a esse regulamenio, 
não estavam comprehendidos "na regra geral, já ne- 
nhuma duvida tenho a respeito. 

Quanto ás razões que assistem a esto peticionario, 
já fui particularmente informado da sua justeza pelo 
nobre director da academia de medicina, o portanto 
hoje não tenho a menor duvida de votar pela reso- 
lução; mas o que digo óque acho inútil a emenda. 

O Sr. Jobdi : Sr. presidente, não sei como se 
pôde considerar lógica a conclusão que o nobre se- 
nador quer tirar; isto ó, que, uma vez admittido o 
estudanto a matricular-se no 3.° anno, está ipso fado 
admillido a mát icula do 4.° 1 
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Ha uma disposição regulamentar quo diz muito 
expressamente que a matricula não podo ter logar 
sioão até ao fim de março; como pois este estudante 
se ha de matricular fora dessa época, si a resolução 
não auctorisar expressamente o governo para isso? 
Nem o governo, nem o director da escola podem 
consentir nisso sem infracção do regulamento. 

Tenho de dar uma explicação ao nobre senador, 
porque talvez houvesse algum*engano nas primeiras 
que lhe dei. 

A respeito deste alumno dão-se circum-tancias 
quo o tornara digno da consideração do corpo legis- 
lativo, e vem a ser as seguintes: Quando dm 1852 
ou 1853 elle se apresentou na escola do medicina 
com intenção de seguir o curso medico, e fez os exa- 
mes necessarjps, aconteceu que, sendo ap pro- 
vado em todas as matérias que então eram exigi- 
das, foi reprovado unicamente em uma. Ora, já se 
vê que este alumno tinha certo direito adquirido. 
Neste tempo veiu o regulamento do 1856, no qual 
exigiram-se mais preparatórios, e este estudante 
viu-se obrigado a freqüentar muitas outras matérias, 
e foi estudai-as em S. Paulo, sendo que de alguma 
sorte parecia que elle estava esempto dellas. 

O Sn. Visconde de Jequitikhokba : — Antes do 
2.° regulamento. 

O Sr. Jobim : — Antes mesmo do regulamento do 
1854. Estou dizendo que em 1852 ou 1853 elle fez 
na escola de medicina, todos os exames exigidos, foi 
reprovado em uma matéria, e freqüentando o curso 
pharmaceutico, teve depois, para ser admittido á 
matricula na esco'a de medicina, de passar por no- 
vos exames, quando podia ser considerado esempto 
delles, e então foi estudar essas matérias no curso ju- 
rídico de S. Paulo, nas quaes foi lá approvado; 
mas, quando já esses exames não eram admitliJos 
na escola de medicina. 

Eis aqui as circumstancias quo militam era favor 
deste estudante e fazem com que elle seja digno de 
attenção. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha O único em- 
baraço que eu acho é o seguinte. Pódo o governo 
não raciotinar como eu, o então ficava inutili- 
zada a resolução; mas, si o nobre ministro do im- 
pério, que se acha presente, declarar que enten- 
de que, uma vez removida a difficuldade para a ma- 
tricula de 3.° anno, deve-se entender também re- 
movido o embaraço para a do 4.°, eu voto contra 
a emenda. Mas eu, logicamente raciocinando, não pos- 
so deixar de considerar a concessão para a matricu- 
la do 4.° anno envolvida na do 3.°, não havendo ou- 
tros embaraços sinão aquelle que é pretextado, isto 
é, de falta de matriculado 3.° anno. 

O Sr. Ferreira Pensa: —A disposição dos esta- 
tutos é muito expressa. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Não se op- 
põe á esta intelligencia ; não era possível. 

O Sr. Ferreira Pknna : — Seja qual fôr o motivo. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha: — Emfim, Sr. 

presidente, si o nobre ministro do império não racio- 
cinar como eu, voto pela emenda; mas, si o nobre 
ministro concordar comigo, voto contra, porque 
assim facilito mais a passagem da resolução. 

O Sr. Marquez de Olinda (ministro do impé- 
rio]:— ^r. presidente, eu não posso dar á reso- 

lução que se discute a extensão que quer dar o 
nobre senador. 

Esto peticionario requereu o anno passado per- 
missão para ser admittido á matricula do 3.° anno 
e nada mais; mas, como por falta de tempo não 
foi attendido, por isso viu-se obrigado a requerer 
este anno permissão para matricular-se também 
no 4.° anno, o que não pôde fazer em tempo com- 
petente por não ter sido admittido á matricula o 
exame -do 3.° anno. 

Eu, comquanto se diga que quem faz a primeira, 
faz a segunda, todavia não entendo que a permissão 
para a matricula noá.0 anno esteja,envolvida na per- 
missão para a do 3." Portanto entendo quo a emenda 
ó necossaria. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: — Então voto 
por ella. 

Encerrada a discussão, procede-se á votação, o ó 
approvoda a resolução com a emenda da commissão. 

E' apoiado e sem debate approvado o seguinte re- 
querimento : « Requeiro dispensa do interstício para 
que sejam discutidas na sessão do amanhan as pro- 
posições que já tiveram 2.a discussão, concedendo 
favores aos estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite, 
Pedro Calazans, Francisco Benedicto, Luiz Francisco 
de Murinelli o Felippe diMoitade Azevedo Corrêa.— 
Mafra. » 

. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Conlinúa a discussão do art. 1.° o seus paragra- 
phos-da proposta do poder executivo fixando as forças 
do terra para o anno llnaneiro de 1859—1860. 

O Sr. Saraiva [ministro da marinha e interino 
da guerra): — Permitii o senado quo eu ainda 
occupo sua attenção, para fazer algumas breves re- 
flexões em resposta ao discurso do nobre senador 
pela província da Matto Grosso; meu único fim ó 
explicar os factos para que o senado possa delles for- 
mar ura juizo perfeito o seguro. 

O honrado senador pela província de Matto-Grosso 
discorreu hontera baseando-se em um principio, quo 
elle julgou incontestável o corto, e ó que nós não 
temos exercito. Não obstante partir deste principio, e 
julgal-o incontestável, o nobre senador ainda dca-se 
ao trabalho de o procurar demonstrar com diversas 
considerações que fez ao senado. Disse elle que não 
temos exercito, porque esto se acha desmoralisado 
o desorganisado; porque sua administração é péssi- 
ma; porque não temos uma lei do recrutamento, 
que é a base da organisação militar; porque emfim 
o corpo legislativo não tem attendido a nenhuma 
das reclamações ou a quasi todas as reclamações 
feitas pela corôa nas diversas fallas de abertura. 

O Sr. Miranda : — Não estabeleci essa proposição 
cora lanta amplitude; V. Ex. não apreciou bem o 
modo por que me exprimi; mas vá V. Ex. discu- 
tindo como quizer, que ou irei protestando, como 
meio de restabelecer os factos. 

O Sr. Ministro da Marinha: —Quando o nobre 
senador se manifestou desta maneira acerca do exer- 
cito, eu julguei que S. Ex,, tão entendido como ó 
nessa matéria, procuraria examinar o fim para que 
so deslina a nossa força armada, o depois desceria a 
considerar a natureza o especialidade das armas do 
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que so comp5e o exercito, assúm como das organi- 
sações cspeciaes que possue, para mostrar ao senado 
que o mesmo exercito não pode preencher os fins 
a que se destina. 

O Sn. Miranda : — Não cheguei ao mérito dos re- 
cursos, porque suspendi o discurso. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Eu esperava que 
o nobre senador descesse aanalyse da administração 
superior e inferior do exercito, para mostrar que 
com a que temos não será possível conseguir a dis- 
ciplina, nem a fiscalização das quantias com clle dis- 
pendidas; esperava que e nobre senador examinasse 
as principaes armas que formam o todo do nosso 
exercito, para mostrar que cada uma deüas não pode 
bem satisfazer aos Uns especiaes da sua*instituição 
militar; esperava que o nobre senador mostra;*s0, 
portanto, que as especies em que se divide a nossa 
infantaria, a qual corresponde a infantaria do exer- 
cito franccz e póle denominar-se pesada e ligeira, 
não tem uma organisação tal que se possa prestar 
ao fim que se destina; esperava uma demonstração 
idêntica relativamente á cavallaria e á artilharia ; 
esperava emflm que o nobre senador, entrando na 
administração dos nossos arsenaes, mostrasse que 
ella é péssima, inefficaz, incapaz do fornecer um 
materi:! conveniente.... 

O Sr. Miranda : — Está me desafiando para tudo 
isso. 

O Sn. Ministro da Marinha :—.... mas nada disso 
fez o honrado senador pela provinna de Matto 
Grosso ; porquanto, estabelecendo a proposição de 
que não temos exercito, limitou-se, para provar esta 
proposição, a ler ao senado dois ou Ires relatórios 
da inspecção de dois ou tres corpos, e um facto de 
insubordinação de algumas praças em marcha. 

O Sr. D. Manuel Apoiado, foram as únicas 
provas. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Mas o nobre 
senador, ao passo que sc encarregava do êxhibir as 
provas da sua proposição, dava uma resposta 
áquillo mesmo que ello referia ao senado. E' assim 
que, quando o nobre senador acabou de lêr esse re- 
latório, que tanto desabona a disciplina de um do 
nossos corpos fixos, disse: « Parece que vejo um 
corpo do exercito russo. » Eu digo que o nobre se- 
nador com esta observação única o simples que fez, 
respondeu a toda essa pa*rte do seu discurso; porque 
o nobro senador não poderá contestar-mo que a 
Rússia, si não ó a primeira nação do mundo, não 
pode ter como rival sinão a França, e a França sim- 
plesmente pela disciplina do seu exercito e pelo espi- 
rito de que sempre se acha animado o pevo francez; 
porque quanto ao mais, o exercito russo occupa o 
primeiro logar. 

O Sr. Miranda: — A comparação que fiz foi 
neste sentido ? 

O Sr. Ministro da Marinha : —Si o nobre sena- 
dor quiz dar a entender com suas observações que 
só no exercito russo se practicam actos dessa 
ordem.... 

O Sr. Miranda: — Vá por ahi. 
O Sr. Ministro da Marinha : — que as inspec- 

çõjs militares da Rússia dão conta de fados mais 
graves, não só de indisciplina, como de péssima ge- 
rencia dos negocios militares.... 

O Sr. Miranda: —Vá por ahi. 
O Sr. Ministro da Marinha: —....si o nobre se- 

nador reconhece que na 1." potência militar do mun- 
do esses factos se dão em grande escala, para ser 
procedente a sua argumentação devirá concluir con- 
tra o exercito da Rússia, e provar que a Rússia não 
tem exercito; mas si esses factos de insubordinação 
e de má gerencia administrativa dão-se nos exercites 
mais bem organisados, o que se segue ? Segue-se qua 
se devem dar em maior escala nonosso exercito, que 
não pôde vangloriar-se de ter chegado ao gráo de 
perfeição que têm attingido os exercites europeus. 

Mas, senhores, será verdade que os poderes do 
Estado nada tenham feito para approximar da maior 
perfeição a instituição militar do Brasil ? 

O Sr. D. Manuel : — Quasi todos os annos. 
O Sr. Ministro da Marinha: — Eu creio que o 

nobre senador involuntariamente, sem intenção, 
desconheceu todos os serviços prestados ao exer- 
cito, não só pelo parlamento, como por distinetos 
ministros da guerra, entre os quaes se acham al- 
guns nomes que têm assento no senado. 

O nobre senador sabe que, logo no principio da 
independência do Brasil, o nosso exercito teve da 
ser completamente organisado; e si não podemos des- 
vanecer-nos de termos tido nesse tempo um exercito 
regular, porque todas as tradições gloriosas fica- 
ram de um momento para outro desmanteladas 
pela separação da metrópole, não poderemos afflr- 
mar que desde então não possuissemos uma força 
militar muito regalar. O nobre senador sabe que 
logo após a independência foi a organisação do 
exercito melhorando gradualmonte, até quê uma 
época desastrosa para o Império veiu influir pode- 
rosamento em sua disciplina. 

O nobre senador sabe quo depois da revolução de 
1831 o exercito ficou quasi que aniquilado. Mas o 
pensamento cardeal das camaras e do governo, logo 
depois, foi reorganisal-o, e o governo encetou esse 
trabalho, não tanto pela necessidade de defesa da 
honra o do pavilhão nacional perante o estran- 
geiro, mas para suffocar os elementos poderosos 
de anarchia que existiam no paiz; houve pois 
um grande mérito da parte dos nossos estadistas 
nesta reorganisação, porque esse mesmo espirito 
de anarchia que tinha desmantelado o exercito, dif- 
ficultava a sua reorganisação, e, entretanto, todas 
essas difficuldades foram vencidas pela perseverança 
do nosso governo, do maneira que em pouco tempo 
nos achamos habilitados para com a força militar 
de que dispunhamos debtllar todas as revoltas, ex- 
tinguirtodes os elementos de desordem, e collocar o 
paiz na situação lisongeira em que hoje se acha. 

O Sn. Miranda :— Gloria ítos bravos do exercito, 
apezar do tudo. 

O Sr. Ministro da Marinha: — O nobre senador 
ainda conlinúa a responder ao seu discurso. O nobro 
senador, disse « Gloria aos bravos do exercito. » 

O Sr. Miranda : •— Apezar de tudo. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Entretanto não 

deve desconhecer que, para quo o exercito podessa 
ter bravos, podesse completar toda a sua missão 
podosse collocar o paiz nas circumstancias em quo 
nos achamos, podesso ter illustraçôes como aquellas 
que vejo diante de mim, era preciso que tives=e uma 
organisação, sinão a mais perfeita, ao menos muito 
regular. 
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O Sr. Miranda : — Contra isso protesta o proprio 
Sr. ministro da guerra. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Já vè pois o 
nobre senador que a sua opinião ó insustentável. 

O Sr. Miranda: — E' sustentável com a própria 
opinião do Sr. ministro da guerra. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Somente pódo 
ser apoiada pelos espirites que querem sempro o 
melhor, que entendem que todas as cousas devem 
attingir logo ao gráo de perfeição, sem atlenderem 
a todas as circumstancias que d*if3cu!tam similhante 
aperfeiçoamento. 

O Sr. D. Manuel ;—Todos reprovaram essa par- 
te do discurso do nobre sonador pela província de 
Malto-Grcsso. 

O Sr. Miranda ; —Todos ? V. Ex. 
O Sr. D. Manuel : — Pergunto a seus amigos. 
O Sr. Ministro da Marinha: — O nobre senador, 

queé um espirito tão practico, que tem feito estudo 
acurado destas matérias, não devia ser o pessimista 
que hontem tractou da orgmisaçâo militar do exer- 
cito; pelo contrario, devia achar-se mais habilitado 
para não esquecer-se completamente de tolo o nosso 
passado, de todas essas glorias adquiridas pelo nosso 
exercito em virtude da tal ou qual perfeição a quq 
tem attingidosua organisação. 

Mas, ainda bem que o nobre senador nos fez a 
mais completa justiça, quando nos disse que as suas 
observações não continham censura alguma ao go- 
verno actual. 

O Sr. Miranda : — Nem á pessoa alguma. 
O Sr. Ministro da Marinha: — S;ria por certo 

a mais grave das injustiças, si o nobre senador qui- 
zesso rosponsabilisar, pelo quadro negro que des- 
creveu, os ministros actuaes. Todcs os factos quo o 
nobre sensder enumerou se deram antes da actual 
administração. 

O Sr. Miranda;—Não qu:z censurar adminis- 
tração alguma; mo exprimi a este respeito com 
bastante clareza. 

O Sr. Ministro da Marinha;—Os factos quo o 
nobre senador trouxe a consideração do senado pro- 
vam antes que a organisação da nossa administração 
superior do exercito já tem atlingido alguma perfei- 
ção ; elles proram que as iospecçôes militares esta- 
belecidas por lei já tôm contribuído para pôr o go- 
verno a par de todos os abusos, habilitando-o a cor- 
rigil-os. 

O Sr. Miranda ; — Reconheci isso, e Cz justiça ao 
Sr. Manuel Felizardo. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Quaes foram os 
abusos? Falta do fiscalização na administração do 
um corpo foi o primeiro e mais grave que o nobre 
senador mencionou; subtracção dos dinheiros per- 
tencentes a um corpo, desmcralisação de algumas 
praças por falta de energia da parte dos chefes que os 
commandavam, o emprego exagerado do castigo da 
chibata, isso tudo no corpo fixo da província do 
Paraná, e a respeito de outros corpos falta do ar- 
mamentos novos e de alguns objectos dc equipa- 
mento. 

O Sr. D. Manuel;—Cest piíoyable! 
O Sr. Miranda : — E tudo o mais quo consta das 

inspoeçoes. 

O Sr. D. Manuel : — Algumas calças roidas po-* 
Ias traças, etc. 

O Sr. Miranda: — Alguns palitos também. 
O Sr. D. Manuel: —As calças roidas foram ou- 

tra prova. 
O Sr. Miranda: — E os palitos também foram 

outra prova. 
O Sn. Ministro da Marinha : — Senhores, o 

exercito não se acha no estado em que o figurou o 
nobre senador, e para que o senado se convença do 
que acerca da disciplina dos corpos podemos dizer 
que nos achamos em bom estado^ referirei ao se- 
nado a maneira por que anteriormente o gov rno 
tomava conhecimento desses factos, o a maneira 
por que hoje tem conhecimento delles. 

Anteriormente, o resultado das inspecções era 
rcmettido ao governo, e esto ouvia a respeito delhs 
o das providencias adoptaveis aos ofticiaes-genoraes 
que compunham a commissão de promoções. Si eu 
commetler algum erro na referencia *dos factos, 
peço aos nobres senadores que sabem da repartição 
da guerra se dignem corrigir-me. Avista de íim 
juizo proferido por essa commissão, depois de 
acurado examo de todas as circumstancias, o go- 
verno tomava todas as providencias que lhe pa- 
reciam acertadas, removia o commandante accusado 
pela inspecção; 0, si o caso não ora do remoção, 
limitava-so a leprehonder o commandante, mandava 
fornecer os objectos necessários o que faltavam, 
mandava rosponsabilisar os offlciaes quo eram a 
causa da distracção e desvio dos dinheiros do corpo, 
e fazia o mais que era de mister fazer. 

Actualmente, porcm,aumaauctoridado militar su- 
perior, collocada em todas as circumstancias devidas 
para tomar conhecimento desses factos, ó que está 
confiado o trabalho de ler, examinar todos os relató- 
rios das inspecções, o pedir ao governo todas as pro- 
videncias que dependem da alçada do mesmo governo, 
e que não podem ser dadas por esse funccionario. 

Ora, posso assegurar ao nobra senador quo todas 
as providencias pedidas a este respeito pelo ajudante 
general, em conseqüência das inspecções feitas du- 
rante a nossa administração, tòm sido tomadas pelo 
minislro eílectivo da repartição da guerra. Não 
ha pois motivo para tão graves apprehonsõos, roco- 
nhecendo se no Sr. ajudante general o maior zelo, 
como todos Iho reconhecemos. E ó de suppor-se, o 
bem, que depois da organisação forte que so deu á 
administração superior militar, todos esses factos 
diminuirão, si não poderem desappareccr do lodo 
ainda. 

O Sn. Miranda Ao menos V. Ex. confessa. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Nem posso negar, 
O Sr. Miranda : — Bem. 
O Sr. Ministro da Marinha — Comprehen ie o 

nobro senador quo neste ou naquello corpo não so 
possa dar factos de iudisciplina e do ma adminis- 
tração ? 

O Sr. D. Manuel : —Factos isolados. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Si a nossa or- 

ganisação militar não c ainda tão forte o tão com- 
pleta que possa obter a cessação do todos os fuetos 
dessa ordem.... 

O Sr. D. Manuel : — Nem quo o ttsse. 
O Sr. Ministro d,\ Marinha: —... seguo-sequo 
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o corpo legislativo deve habilitar o governo com 
novos meios para conseguir esse fim, si isso íôr pos- 
sível, pecque não é possivd que a previdenc:a hu- 

' mana possa evitar sempre todos os males. 
Taes factos, senhores, nada provam contra o 

no^so exercito; e tanto é assim, que o nobre sena- 
dor apenas pôle referir factos de indisciplina no 
corpo fixo de uma província pequena, o apenas fa- 
ctos de miséria ou falta de objectos necessários á 
uma companhia de pedestres. Pois o nobre senador 
não sabe que as companhias de pedestres fazem um 
serviço muito especial, e que osso mesmo serviço faz 
com que não possam estrr sempre bem armadas, 
bem equipadas, sendo que dellas nem se podo espo- 
rar a disciplina dos outros corpos do exercito ? 

A especialidade do servPo das companhias de pe- 
destres, a natureza da organúaçao dessas compa- 
nhias, a falta do vantagens para 'seus ofliciae?, tudo 
isso concorre para o estado em que se achara, que 
não póio ser argumento procedente para demonstrar 
a situação do exorci o. 

O Sn. Miranda :— E as outras armas? 
O Sr. Ministro da Marinha;— Como das censuras 

feitas a uma companhia, quo quasi não pertence 
ao exerci:o, o nobre senador pòdo deiivar Censu- 
ras contra o exercito, quo é difierente dessas com- 
panhias, e mesmo até certo ponto dos corpos fixos, 
sobro os quaos também recahiu a censura do nobre 
senador 1 

O Sr. Miranda : — Fazem parte do exercite. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Ainda appollo 

para o espirito posidvo e p actico do nobre senador. 
File, tão ònleudido nestas matérias, ha de reconhe- 
cer uma circumslancia, que não péde deixar de ser 
conhecida em nosso paiz, e vem a ser que nosso 
exercito não pôde ser un forme. Nós temos o exer- 
cito regular, o exercito por excellencia combatente, 
O qual é composto 'dos corpos que não fazem esses 
serviços de policia, o outros serviços que são feitos 
pelos corpos fixos e companhias dê pedestres. 

Quanto á filta do armamento, o nobre senador 
deve saber que esse defeito se acha h je corrigido 
era parte, e brevemente' será no todo, pelos novos 
armamentos que se mandou vir da Europa. Quer o 
nobre senador que b dos os corpos estejam comple- 
tamente armados? Não pódo dar-so mesmo o caso, 
Sr. presidente, de não ser necessário que um bata- 
lhão tenha armamento novo para o seiviço ordina- 
lio? Quantas .vezes nossos altos funccionarios não 
guardam o armamento novo por economia? Todas 
osjas considerações não devem pesar em um espirito 
reflectido, como c o do nobre senador? 

O Sr. D. Manuel ;— E' a opposição. 
O Sn. Ministro da Marinha - Eu não chamaria a 

attenção do senado para taes censuras, ti não panis- 
sun de uma pessoa tão veisada em uegocios militares, 
porque ceriamtute quasi todos os nobres senadores 
estai ao convencidos da maneira por que essas eousas 
se fazem em nosso paiz E por isso limito-me a fazer 
estas ligeiras observações, parque me persuado de 
que o senado não partilha cs escrúpulos, as apprc- 
hensões do nobre senador. 

O Sr. D. Manuel Ninguém partilha. 
O Sr. Ministro da Marinha Vou explicar o 

facto a que o nobre senador alludiu relativamento co 
u-stacamenio que ia para a colonia do Ticté. 

Em virtude de uma requisição do ministério do 
império, ordenei ao quartel-general quo mandesso 
um bom ofíicial, um offici-l da prestimo, do mérito, 
com trinta praças para a pmvincia de S. P. ulo, 
afim de que esse ofíicial, recebendo as ordens do 
presidente daquella província, partisse para a vil- 
la da Constituição, o se reunisse ao ofíicial de ma- 
rinln que é conimandanto daquella colonia militar. 

Confesso ao senado quo deixei ao arbítrio do Sr. 
ajudante general a expedição de todas as ordens ns- 
ccssarias, para que essa minha deliberação fôsse exe- 
cutada. O senado comprohonde que, quando hou- 
vesse esquecimento de minha pai te, podia ser elle 
tolor. do, porque nesses 15 eu 20 dias não tenho dis- 
posto sioão de poucos momentos pata a repartição da 
guerra. O ajudante general mandou essa força, a 
qual partiu para Santos, devendo achar era S. Paulo 
todos os meios necessários para a conducção das mu- 
lheres e filhos dossoldados. Não so preveniu a viagem 
de Santos para essa cidade; o eíflcial porém devia ter 
bastante bom senso para ver quo o governo a ppiova- 
ria qualquer deliberação quo elle tomasse nesie sen- 
tido. Mas teve escrúpulo de gastar sem crdom expres- 
sa, e por isso deu-se o faclo que o nobre senador re- 
feriu, o qual se passou do seguinte modo ; 

Houve desconfiança de que as praças não estavam 
contentes»com esse procedimento do comraan^antc, 
isto é, houve alguém que denunciasse so commsn- 
dante esse descontentamento dos soldados; e elle, 
receiando qualquer manifestação que os soldados 
podessem fazervmasquenão fizerem, entendeu dever 
desarmar alguns a quem se attribuia qualquer de- 
sígnio menos digno da disciplina militar. 

Foram pois tomadas Iodas as providencias para que 
se não podesse dar algum acto de insubordinação, o 
nada mais occorreu. E' de crer que o illuslre presi- 
dente de S. Paulo tenha providenciado já sobre tudo, 
o de fôrma a nada mais dever receiar-se. 

Entretanto mandei investigar por um concelho a 
realidade da denuncia que essa ufficial teve relati- 
vamente ao descontentamento de alguns de seus sol- 
dados. 

Portanto, senhores, admitlo a censura do nobre 
senador a esse respeite, porque na realidade eu não 
previ.... 

O Sr. Miranda : — Não censuro a V. Ex. 
O Sr. Ministro da Marinha :—....quem deu a 

ordem fui eu, e não me occorreu recommendar quo 
se dessem cavalgaduras para a conducção das mulhe- 
res o filhos dessas praças, de Santos a S. Paulo, e não 
tive quem isso me recordasse. 

O Sr. Miranda : — Si eu tivesse censurado a V. 
Ex., retiraria agora a censura. 

O Sn. D. Manuel : — Depois do estar escripla...» 
O Sr. Miranda : — V. Ex. falia como ministro, o 

eu exponho os factos como homem da opposição. 
O Sr. Ministro da Marinha : — A previdência do 

ministio devia ir ató esse ponto, e confesso que 
incorri na censura: peço porém que me relevem 
essa pequena falta. 

O Sr. D. Manuel Emquanto as faltai f rem 
dessa insigniflesneia, esiá bem-o governo. Esses ó 
que são os crimes I 

O Sr. Ministro da Marinha ; — O honrado seca- 
dor pela previncia de Maito Grosso, não consideran- 
do esgotada a discus ão acerca da commissão df 

Kl 
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promoções, ainda volloii á carga. Creio que o nobre 
senador polo Rio do Janeiro íez todas as coasiiera- 
çõ- s que era possível fazer acerca de similüanje as- 
snmpto, o que eu dei também a resposta,... 

O Sn. D. Manuel : — Apoiado. 
O Sn. M nistro da Marinha : — ... quo minlia 

fraca ioteiligencia podia suggerir, e por isso pouco 
poderia adiantar relativamente aos pontos em quo a 
discussão versou. Mas hontem o nobre senador, não 
direi que considerou a questão por um lado novo, 
mas deu-lhe uma forma tal, que nós çomprchende- 
mos melhor o pensamento dos honrados senadores 
sabre essa matéria. 

O nobre senador disse: « Eu concordo (nem podia 
deixar de concordar) que o governo podo voltar 
atráz. » 

O Sn. Miranda: —Perdão, o que eu disse foi 
— quero concordar,— tanto que V. Ex. insistiu. 

Sr. D. Manuel; — E' a o.iinião do senado. 
O Sr. Miranda : — Más por ora não ó a minha 

opinião. 
O Sr. Ministro da Marinha:—Eu apresentarei 

ao senado uma consideração muito valiosa. Quando 
o snno passado o honrado Sr. ministro da guerra viu 
censurar-se a sua repartição pela ultima reforma 
feita, quando alguns deputados na camara impugna- 
vam a vantagem dessa reforma'fazendo as censuras 
mais acres  ■ ' 

O Sr.D. Manuel: — Censuravam «ham. 
O Sr. Ministro d a Marinha : —... o Sr. ministro 

disse; « Não preciso de uma auctorisaçâo nova a esto 
respeito, porque não entendo, como vós, que essa 
reforma seja prejudicial ao paiz; entendo apenas que, 
como todas as cousas humanas, ella tem e deve lar 
defeitos; mas esses defeitos serão corrigidos á pro- 
porção que a experiência demonstrara necessidade 
dessa correcção, e, para corrigi-os, eu tenho na lei 
uma auctorisaçâo que não expira sinão em junho do 
anno seguinte. » Isto foi o quo disse o Sr. ministro 
da guerra; a emenda que havia sido apresentada dan- 
do lhe auctorisaçâo pira essa reforma foi retirada, 
o, porconsequencia, a opinião da S. Ex. fui appro- 
va ia pela camara. 

Portanto já vè o nobre senador que a camara dos 
deputados é seguramente da mesma opinião que o 
Sr. ministro da guerra; e, si muitas vezes um mi- 
nistro pode tomar a responsabilidade de um acto, 
com muito mais facilidade, cora muito mais con- 
íhnça o deve fizer quando vô quo esse acto tem por 
si a maioria da «amara dos deputados. 

O Sr. Miranda; —E contra uma grande por- 
ção do senado. ' 

O Sr. D. Manuel ; —Que grande porção? V. Ex.?... 
O Sr. Miranda (ao Sr. ministro ) : — Attonda 

Y. Ex. que eu concordei em hypotheso; agora 
argumente contra a propoiição que emitti. 

O Sr. Ministro d a Marinha : — Bem, vamos 
reduzir a questão a ura terreno mais estreito, cm 
que o possamos rosolvor. O nobre senaior disse ; 
« Eu conco-do por hypothese cm que o governo po- 
dií dar o tirar no decurso da lei annna as attribui- 
ço.asdo Modante-gencal » ; e o nnbre senador pe'e 

- „ Jauoíro eccrescentou ; « Na hypothese quo nro otiondesse o pensamento da lei. » Eu admiPi 
pirtonto a proposição do h'>nraJo secador por Matlo 

Grosso limitada pela outra do nobre senador pelo 
Rio de Janeiro. Vejamos dgora si posso defondor 
o acto, mostrando que o Sr. minis ro, podendo tiiar 
as attribuiçoos do ajudante general, não tirou ne- 
nhuma quê importasse ofíensa do pensamento da 
lei. Si eu mostrar que o Sr. ministro não tirou 
nenhuma Bttribuiçâo do ajudante-gencral, segus-so 
quo não houve nenhuma cíTcufa da lei. 

Prescindirei da maneira por que considerei a ques- 
tão no primeiro dia ; prescindirei demostrar quo a 
auctorisaçâo continha duas partes; que o governo 
podia fazer o ajudante general somente centro do 
exercito, sem lhe dar asattríbuições da commissão do 
promoções, porque auclorisação é faculdade para 
fazer ou deixar de fazer uma cousa. Vamos ao po1 to. 

Qual foi o pensamento que o nobre ex-ministro 
da guerra manifestou ao corpo legislativo? Foi dar 
unidade de fiscalização, unidade de movimento, uni- 
dade do disciplina ao exercito bras leiro; e, como o 
ajudante general era a pedra angular desse edifício 
n^vo quo se ia crear; como o ajudante general devia 
estar a par do todos os serviços dos ofdciaes, dsvia 
estaraparde tudo, o nobre ex-ministro da guerra 
considerou, s considerou muito bem, quo essa ent - 
dado devia ser aquslla que tivesse de entrar m or- 
ganisação das promoções do exercito ; e tivesse de 
entrar, não por ser uma graduação superior, não 
por ser um homem do merecimento, mas pelo facto 
do trazer para a organisação das promoções a ex- 
periência do primeiro funccionario encarregado 
de dar unidade á fisialisação, ao movimento o á 
disciplina do exercito, e bem informado de todos os 
serviços prestados pelos ofileiaos; de maneira que o 
ponsunento caid al da lei foi aproveitar a expe- 
riência do homem que podia ter mais experiência 
dessa matéria.... 

.0 Sn. D. Manuel : — Muito bem. 
O. Sn. Ministro da Marinh a : — Não podia ser 

outro o pensameoti do nobre ex-ministro da guerra, 
cujo bem senso practico todos reconhecemos. 

O Sr. Miranda : — De sei ta que prefere a conve- 
niência á expressão clara o positiva da lei I 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Estou defendendo 
o acto do meu nobre collega com o pensamento da 
lei. (Apoiados.) Digo que desde que essa experiência 
está aproveitada, desde quo a entidade creada entra, 
não direi como parto única, mas integrante da com- 
missão de promoções, o pensamento cardeal da lei 
está preenchido. 

O Sr. Miranda : — E a letra da lei violada, sup- 
plantada. 

O Sr. D. Manuel: — Qual supplantada! Supplan- 
tando está o Sr. ministro aos senhores. 

O Sr. Ministro da Marinha :—Estou argumen- 
tando na hypothese, que ji não se controverto, de 
que o ministro podia reviver a mestra commissão ; 
esteu mostrando qim, revivendo a commissão ,não 
destruiu o pensamento da lei. 

Mas agora o que fazem os dois membros da com- 
mtsião? Pela entrada destes dois membros para 
formarem uma commissão nora, (admitto que soja 
commissão neva).... 

O Sr. Miranda:— Não pude deixar do admittir. 
O Sr. Ministro da Marinha : — ... pergunto ou, 

essa conamissão faz mais ou faz menos do qiíe fazia 
a outra ? 
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0 Sn. Miraota: — Faz mais. 
0 Sn. Ministro da Marinha: — Por íssj dei hon- 

Ism ura aparte em que dizia que o nobre marquei 
da Caxias, aucíor do regulameato, cão executaria 
tão perfeitamenieseu pensamento como foi executado 
pelo meu honrado colega. 

O Sr. Marquez de Caxias:— Pode ser... 
O Sr. Ministro da Marinha:—FallanJo deste 

modo não faço nenhuma offensa ao nobre senador, 
sou dos que fazem mais justiça ao merecimmo do 
n bre marquez; mas não póíe S. Ex. prever tudo, 
nem de antemão dizer os melhoramentos que a expe- 
riência deve indicar para seus actos, mesmo os me- 
lhores. S. Ex., que quiz aproveitar a experiência 
aiministraliva dessa entidade militar que creou, 
não podia querer embaraçar quaesquer providencias 
futuras, que podassem tornar mais beneScos os ellei- 
tos de sua reforma. Assim pois o meu collega não 
fez maisdovjue, aproveitando a exparienria daillus- 
tre Sr. ajulante-general, dar-lhe auxiiiares distinetos 
que concorressem também, e muitovantajossmente, 
para um perfeito trabalho acerca de pronaoções; ora, 
ainda não foi contestade que esses dois otficiaes ge- 
neraes de que tractamos, por sua independência, por 
suas elevadas patentes, são os mais habilitados 
paia coadjuvar o ajudante general nesse serviço, 
para mesmo conco rer com elle, como querem os 
nobres senadores, na organisação das escalas de 
promo.ão; está visto que, aproveitando-se também a 
experiência desses generaes, fez-se com que o serviço 
se tornasse mais perfeito e completo, porque foi 
tudo aproveitado O que havia do bom, quer no sys- 
tema antigo, quer no systema moderno, de maneira 
que hoje o que existe é o que ha de melhor. 

O Sr. D. Manuel: — Muito bem! a isso não se 
responde. 

O Sr. Ministro da Maríniu:—Respondendo ao 
honrado senador pela província de Malto-Grosso, 
deixo do reproduzir os argumentos que já apre- 
sentei. 

O Sn. D. Manuel (ao Sr. Miranda)Volte ainda 
ás promoções. 

O Sr. Miranda ; — Hei de voltar. 
O Sr. D. Manuel;—lia de levar uma derrota. 
O Sr. Miranda: —E' sempre gloriosa, quando 

pugnamos pela fiel execução das leis. 
O Sa. D. Manuel :—Está um bom pugnador. 
O Sr. Ministro da Marinha; — Uma accusação 

gravo ainda foi feita pelo nobre senador ao Sr. mi- 
nistro effeclivo da guerra, na maneira por que fez as 
promoções. O nobre senador leu o regulamento de 
29 do julho de 1857 e disse que o pensamento desse 
regulamento não linha sido aUendido na promoção 
do dia 2 de dezembro. Vou historiar ainda o que se 
passou, para que o senado comprehenda a questão. 

Os nobres senadores sabem que a lei determina 
q to noá postos supoiiores as promoções sejam feitas, 
prcenchendo-se metade das vagas por antigüidade e 
outra metade por merecimento. Ora, dá-se ás vezes 
o caso do não se poder attender bem aos dois prin- 
cípios, quando se choea a um numero impar, e não 
se pode achar um termo médio para a promoção se- 
gundo ambos os principies. Dahi resultará que, 
quando o numero das vagas era impar, seguia-se á 
dibitrio, ora o principio da antigüidade, ora o do me- 

recimento, segundo o ministro entendia conveniente. 
Dava-se mesmo o caso do preencher elle em uma 
mesma classe maior numero do vagas por antigüida- 
de', ou só me n te-por merecimento, deixando para nas 
promoções futuras restabelecer o equilíbrio dos dois 
princípios. 

O Sr. ministro da guerra effectivo, enxergando 
perigo nessa maneira de proceder, quiz fixar as 
althbuições do ministro a similhanto respeito. Per- 
gunto eu : is'o não c louvável? Peifeitamente louvá- 
vel. O ministro que estava na possa de um arbítrio 
foi o proprio que abriu mão desse arbítrio, e estabe- 
leceu um principio para elle e seus suceessores res- 
peitarem. Portanto já se vê ijue o acto do Sr. minis- 
tro da guerra ó muito digno do louvor, é ura acto do 
um homem a quem cada vez admiro mais, porque 
não examino nenhum de seus actos quo não encon- 
tre a sua razão, e esta sempre fundada no interesse 
publico. 

O Sr. D. Manuel : — E' um homem muito hábil 
pelos seus talentos e conhecimentos; e queremos 
casacas censural-o. 

O Sr. Ministro da Marinha; — O regulamento 
não determinava que, quando o numero dss vagas 
fós;e impar, o principio quo estivesse credor do 
outro fôsse pago na primeira occasião; havia urna 
especie da couta corrente, e o pagamento dos saldos 
dependia da vontade do ministro. O Sr. Coelho 
disso porém no seu regulamento: « Quando fôr pre- 
enchida per antigüidade uma vagá; o excesso do maior 
numero par contido no numero impar das vagas, 
logo na promoção seguinte so deve inderanisar o 
principio do merecimento, do maneira que haja 
sempre perfeito equilíbrio entro os dois- principies, 
e não se possa a arbítrio tomar um só e n esmo 
principio por conta das promoções futuras. Vejamos 
si o meu nobre collega procedeu na ultima pro- 
moção de conformidade com esse seu pensamento 
contido no regulamento que promulgou. 

Disso o nobre senador que, na classe dos coronéis 
de cavallaria, o principio de antigüidade estava para 
o de merecimento na razão do 14 para 4. Isto ó 
exacto; mas o nobre senador accroscentou : « Entre- 
tanto fui promovido por antigüidade a coronel um 
tenente-coronel » Nisto ó que ha engano da parto 
do nobre senador. 

O Sr. D. Manuel:—Como sempre; porquo 
não tem informações, ou vai bsbei-as em fontes pouco 
puras. 
• O Sr. Miranda:—Bem sei que na publicação 
'da ordem do dia do 10 so corrigiu isso. 

O Sr. Ministro da Marinha; —A ordem do dia 
é que interpreta fielmente o pensamento do ministro, 
ccorrige qualjuer esquecimento que se tenha dado; 
é a' peça authcntica, o o nobro senador recorreu í 
outra.... 

O Sr. Miranda: — Recorri a ambas. 
O Sr. Ministro da Marinha : — por isso disso 

que tinha sido promovido por antigüidade.... 
O Sr. Miranda:—Era o mais antigo. 
O Sr. Min stro da Marinha : — um homem 

que tinha sido promovido por merecimento, embora 
fõsse o mais antigo, porque o senado sabe que o 
mais anl go podo ter merecimento. Vamos á outra 
consurs. 

■ Na classe dos tenentes coroncis da mesma arma, 
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disse o nobre senador, predominava ainda o prin- 
cipio do merecimento; mas das duas nomeações 
feitas, upafuipnr antigüidade. Eis-aqui o rmbro 
senador respondendo cam as suas próprias paiavras 
á censura que dirigia ao Sr. mioi-tro da guerra. Si 
o pensamento do ministério era o equilibrio, e si 
havia duas promoções a fazer, como é que o Sr. 
ministro podia deixar do proceder como proce- 
deu ? O seu regulamento declara terminantomento 
quo, quando for par o numero das vagas, sempre 
uma metade ha de ser preenchida par mereci- 
mento, e outra metado por antigüidade. 

O Sn. Miranda ; — E o equilibrio ? 
O Sn. Ministro da Marinha : — O equilibrio sé 

se verifica quando ha numero impar ; quando o nu- 
nero é par, segue-se invariavelmente o preceito da 
lei. Onde esiá pais o objecto da censura ? 

O Sr. D. Manuel ; — Muito bem, Sr. ministro; 
dirrote ma esla oppcsição. 

O Sn. Ministro da Marinha Vejamos ainda 
si o nobre senador foi mais feliz nas outras censuras. 

O Sn. D. Manuel;—O Sr. Miranda estava hon- 
tem nos seus máos dias. 

0 Sr. Ministro da Marinha : — Na classe dos 
majores da mesma arma, disso ainda o nobre se- 
nador, o principio do antiguilado estava para o 
de merecimento na :azão do li para í; o entre- 
tanto foram nerm^dos dois, um por antigüidade 
o outro por merecimento. On,senhores, si fôsse ura, 
ou três, cu cinco o numero das vagas, sim, porque 
havia numero impar, e então deveria predominar o 
principio do antigüidade, isto é, o excesso do maior 
numero par contido no numero das Vagas devia ser 
promovido, attendendo-se a esso principio. O no- 
bre senador ainda responlea por si mesmo á cen- 
sura que fez: e assim tudo o mais, O nobro senador 
quer que so restabeleça o equilibrio do uma vez, o 
que não podo ser, pois ha do so proceder a respeito 
de conformidade com o regulamento ultimo. 

ü resumo publicado pelo Jornal não menciona 
uma accusação ajue o nobre senador produziu por 
ler o governo confir nado no posto do 2.° leneiíte 
do engenheiro; a dois alferes alumnos, quo ainda 
não tinham dois annos do praça. 

Examinemos a legislação a este respeito, afim do 
vêr si o nobre senador foi mais feliz nesta censura. 

O Sr. Miranda : — Não quiz citar os nomes. 

O Sr. Ministro da Marinha : — São os dois pri- 
meiros alferes-alumnos promovidos. Não tinham 
dois annos, disso o nobro senador; e ó certo, por- 
quanto assou taram elles praça, um em 17, e o outro 
a 19 do dezembro do 1835, e a promoção foi a'2 do 
dezembro de 1837; faltavam porconseguinte ainda 
15 oy 17 dias! Ora, eu como juriscensulto podia a 
respe to citar um principio muilo corrente de direi- 
to, mas nãó quero valer-me do minha profissão para 
defender o ministério da guerra. 

O Sr. D'. Manuel: — Apoiado; (rindo-se) essa 
foi hom achada. 

O Sn. Ministro da Marinha:—Diz o art. 6.° 
do regulamento de 31 da maio de 1851': « Os postos 
de alieres ou 2.03 tenentes serão preenchidos pelns 
alteres alumnds, na conformidade do deereio n. 40í 

1 iv (''3 Vamos a vôr osso di- crcto. Diz el.c [lê): «Ari. 13. Os que tivorern dois 

annos approvados plenamente o se houverem dis- 
tinguido nos exercícios practícos com applicação o 
aproveitamento, serão promovidos ao pos-to de 
alfores alumnos cora os vencimentos do soldo cor- 
respondente ao mesmo posto; mas só poderão pas- 
sar a eíTectivos os do cavallaria e infantaria depois 
de terem ura anno do serviço eíTectivo nos corpos 
das armas a que pertencerem o os de arlilharia « de 
engenharia, depois de quatro annos approvados. » 

Note-se quo o principio que regula ó differente. 
Esses moços tinham quatro annos de estudos, com 
approvações plonas, porconseguinte quatro annos 
de praça, segundo uma provisão do concelho supre- 
mo militar, quo manda contar como tempo do st- 
viço os annos quo se estudam com aproveitamento 
nas escolas militares, por tanto Eram promovidos 
na conformidade da lei. 

O Sr. D. Manuel : — Nem appareco um aparto 1 
O Sr. Ministro da Marinha : — Mas o nobre se- 

nador continuou a lòr o art. 6.° que estabeleço a 
maneira de sc proceder á promoção dos cadetes o 
outro». Diz a lei: ( lè) « Art. 6.° Os postos 
do alfores ou 2.°' tenentes serão preenchidos pelos 
alferes alumnos, na conformidade do art. 15 do de- 
creto n. 401 do 1.° do março de 1845, pelos cade- 
tes quo tiverem servido como inferiores por tempo 
do se s mezes ao menos, e pelos sargentos, tendo to- 
dos elles 18 annos completos do edade, ccnvenionto 
robustez, boa coniucla civil e militar, o alóm disto 
dons annos pelo menos do praça eíTectiva. » 

Note-sa agora o engano do nobre sonador: a lei 
diz; « Os alferes alumnos devem, ser promovidos 
segundo o decreto tal, » o ilepois, tractando dos ca- 
detes o sargentos, estabelece a regra da promoção 
destes, o então diz: « Devendo ter todos elles dous 
annos do praça; » do sorto quo o nobro senador 
ontondeu quo a palavra— todos —devia comprehea- 
der os alferes alumnos quo tom sua promoção regu- 
lada p"or outro decrelo; ó uma promoção* que ostá 
sujeiti a um principio especial. 

O Sr. Miranda : — Havemos de vôr, si lá che- 
garmos. 

O Sr. D. Manuel : — O quo valo é ser ainda con- 
dicional,—si lã chegarmos. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Vò pois o senado 
quo o nobre senador fez realmente uma injustiça ao 
meu nobre collega, entendendo quo eüo violou a lei. 

Agora quanto a outra censura. E' exacto, sonh®- 
ro», que foram nomeados cinco alferes de mais; o 
nobre senador accrescontou porém: « Sem necessi- 
dade » o isto é o que se nega ; porquo essas nomea- 
ções foram feitas para as companhias provisórias ; o 
o nobre senador comprehendará quo sua argumen- 
tação não tem essa importância quo lhedeu.... 

O Sr. D. Manuel: — Nem força. 
O Sr. Ministro da Marinha quando sou- 

ber que os cinco alferes nomeados já s > acham no 
quadro, e já ha mais vagas; além de quo posso citar 
precedentes no mesmo sentido: ainda na penúltima 
promoção foram promovidos cinco alfores do mais, 
quando não havia essa necessidade Sas companhias 
provisórias. O nobro senador sabe quo e.m circum- 
stancias extraordinárias o ministro náo pode ser cen- 
surado com justiça, do augmcniar o num. ro dos al- 
feres, porquo esso augmento se pódo realizar do mo io 
quo não prejudique o quadro, como no caso vertente, 
u a lei u que quiz foi não ter oflidacs som emprego 
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nos corpo?, o nas duas classes, depois de cessadas as 
circurmtancias graves. 

O Sn. D. Manuel ; — Isso é responder com o es- 
tudo de uma noite ao estado de tres cnezes. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não era conve- 
niente que as companhias provisórias estivessem sem 
officiacs ou os tivessem emprestados. Portanto, o 
nobre senador fez uma censura muito grave e sem 
fundamento algum. 

Si a acção ministerial deve ser tal que nem nas 
circurastancias extraordinárias os ministros possam 
fazer alguma cousa mais que não oíTeada o pensa- 
mento da lei, então declaro que em muitos casos o 
governo se vera embaraçado para fazer o serviço, 
quando se derem essas circurastancias, sem oílender 
direitos. 

O que a lei quer, como dis e, é que os quadros, 
depois das rircumstancias extraordinárias, Qquem em 
seu estado normal. 

O Sr. Miranda:—Como é que podem ^flear em 
estado normal, si se augmenta o numero*dos ofíi- 
ciaes ? 

O Sr. Ministro da Marinha : — Comprehendo 
bom que isso se possa dar, como se deu. 

O Sr. Miranda : — O facto deu-se, e V. Ex. de- 
fendeu-so com a necessidade. 

O Sr. Presidente ; — Attenção ! 
O Sr. Ministro da Marinha : — Senhores^a ques- 

tão do corpo do saúde já c tão antiga que tenho 
receio do abusar da paciência do senado tractando 
dolla; mas eu responderei somente a uma observação 
feita pelo nobre senador. 

Disse S. Ex.: « Vós não podeis allegar a razão de 
não estar ciecut?da a lei nova, porque já ha 20 dias 
antes fizestes uma nomeação. » Ora, este argumento 
ó improcedente para todos os quesabem a maneira 
por que so txecuta um regulamento ou lei; o regu- 
lamento não so executa em um só dia, executa-se 
por pârtes, e só se considera perfeitaraento execu- 
lado qusndo todas as nomeações estão feitas. 

O Sr. Miranda: — Foi um dos muitos argumen- 
tos que apresentei. 

O Sn. Ministro da Marinha: — Os outros já têm 
sido considerados por mim. 

O Sn. Miranda : — Mas V. Ex. nào respondeu 
a elles. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Si não valenras 
respostas que tenho dado, não posso apresentar ou- 
tras novas, porque seria repelir-me. 

O Sn. Miranda : — Eu hei de responder a tudo 
quanto V. Ex. tem dito. 

O Sr. D. Manuel : — Não póie fazel-o com van- 
tagem. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não duvido que 
o nobre senador responda e se convença mesmo de 
que o fará victoriosamente; mas eu também tenho 
consciência de ler mostrado ao senado pelo menos 
que o nobre ministro da guerra foi demasiadamente 
escmpuloso em todos os actos que practicou, que 
razões fortes e imperiosas pesaram no seu espirito 
e dominaram sempre seus actos. 

Si o senado entender que um eu outro acto é irre- 
gul r, está no seu direito; mas o que eu posso asse- 
gurar é que, embora o nobre senadxir acho que esto 

acto é irregular, todavia deve fazer justiça ao nobro 
ministro da guerra, porque deve estar convencido 
que o nobre ministro não practicou ura só acto sem 
exame, sem consciência de que cumpria o seu dever. 

O Sr. Miranda; — Já hontem fiz essa justiça ao 
Sr. general Coelho. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Não sei si Y. Ex. 
fez mais algumas observações. 

O Sr. Miranda : — Terminei o meu discurso com 
a representação dos médicos do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não foi recebida 
pelo governo; além disso é uma opinião de officiaos 
e de pessoas que não podem nem têm direito de en- 
trar no exame dos actos do governo. 

O Sr. Miranda:—Como queixr. 
O Sr. Ministro da Marinha .—Não houve queixa: 

nem se poliam queixar, porquanto eram capitães o 
tenen'es que, representavam contra a promoção de 
um tenente-corpnel, que em nada lhes prejudicava. 

Concluo aqui as minhas obscivações, o senado mo 
desculpe si por diíferentes vezes lhe tenho roubado 
alguns momentos de attenção. 

O Sr. Miranda pronuncia um discurso que publi- 
caremos no appendice. 

Dada a hora fica adiada a discussão ; e, retirando- 
se o Sr. ministro, o Sr. presidente dá para ordem do 
dia da seguinte sessão: 

Discussão de redacçãoque se acha sobre a mesa. 
Terceira discussão das proposições da camara dos 

deputados ; l.a, auetorisando o governo para man- 
dar matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira 
Leite no 5.° anno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro, Pedro deCalazans no 4.° anno da facul- 
dade de direito do Recife e Francisco Benedicto de 
Souza Barboza no2.° anno da de S. Paulo; 2.a, auc- 
lorijando o governo para mandar matricular no 3.° 
anno da facullado do meoicina do Rio de Janeiro o 
estudante Luiz Francisco Murinelli, e no 3.° anno da 
faculdade de direito do Recife Felippe Moita do 
Azevedo Corrêa, com as emendas que passaram na 
2.1 discussão, e as outras matérias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e um quarto. 

Sessão de 14 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Primeira parte da ordem do dia. — 
Dispensa a diversos estudantes. Votação. Dis- 
cursos dos Srs. Ferreira Penna e visconde de Je- 
quitinhonha. Votação.—Privilegio para lavrar mi- 
nas de carvão de pedra na província do Rio Grande 
do Sul, Discursos dos Srs. Cansansão e marques 
de Olinda. — Segunda parto da ordem do dia. — 
Fixação de forças de terra. Discursos dos Srs. 
visconde de Albuquerque, ministro Interino da 
guerra, Miranda, Souza e Mello e barão de Pin- 
daré. 

A's 10 horas o 3 quartos da manhan, o Sr. pre- 
sidente abie a sessão, estando presentes 30 Sis. 
senadores. 

Lida a acla da anterior, ó approvada. 
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Não ha expediente. 
Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs 

senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

DISPENSA A-DIVERSOS ESTUDANTES. 

Segue-se a 3.* discussão da proposição da outra 
camara auctorisando o governo para mandar matri- 
cular no 3." anno da faculdade de medicina do Rio 
da Janeiro o estudante Luiz Francisco Murinelli e no 
3.° anno da faculdade de direito do Recife o estudan- 
te Felippe da Motta de Azevedo Corrêa, com as 
emendas que passaram na 2.a discussão. 

O Sr. tiscoNDE de Jeqüitinhonha : — A emenda 
da commissão comprehendo os dois artigos ? 

O Sr. Ferreira Penna : — A proposição da ca- 
mara dos deputados contem dois artigos: o 1.° re- 
fere-se ao estudante Murinelli, a respeito do qual 
já dei informações ao senado ; o 2.° tem por ob- 
jecto a matricula do estudante Felippe da Motta de 
Azevedo Corrêa na faculdade de direito do Recife-. 
A' cada ura destes artigos offereceu a commissão 
uma emenda. 

Aproveito a opportunidade para dar mais algu- 
mas explicações, com o fim do prevenir qualquer 
duvida que se possa suscitar na outra camara, posto 
que, a meu vêr, estej r concebido em termos bem 
claros o parecer da eommissão; 

O art. 2,° da proposição tinha por fira permittir 
que o estudante Motta se matriculasse no 3.° anno; 
mas o senado nenhuma deliberação tomou sobro isso 
até o encerramento da sessão de 1857. Era maio 
proximo passado foi aqui apresentado e remettidoá 
commissão de instrucção publica um requerimento 
do mesmo estudante, pedindo a decisão deste ne- 
gocio, o pelo exame dos docuraeatos com que elle o 
instruiu, veiu a commissão a conhecer que a sus 
pretenção em 1857 tinha por objecte a matricula do 
4.° anno e não a do 3.°, pois que das matérias deste 
j havia feito acto, no qual foi approvado. Passando 
eu a averiguar a causa da discrepância que se notava 
entre os documentos e o teor da proposição da outra 
camara, fui informado de que a deliberação por cila 
tomada tivera por única base uma simples emenda 
ou artigo additivo, apresentado por um dos seus 
membros quando se discutia o projecto relativo a 
Murinelli, e assim tornou-se evidente que o equi- 
voco consistiu em mencionar-se nessa emenda o ter- 
ceiro em vez do quarto. 

Estando, pois, provado pelos documentos a que 
mo tenho referido que em 1857 este estudante não 
pôde matricular-se no íAanno, como pretendeu, por 
haver chegado ao Recife poucos dias depois de fmdo 
o prazo que os estatutos marcam, estando também 
provado que isto aconteceu por motivos independen- 
tes de sua vontade, entendeu a commissão que pra- 
cticava um acto, sinão de rigorosa justiça, pelo 
menos de bem entendida equidade. oíTerecondo a 
emenda, por meio da qual se lhe permitto fazer acto 
do 4.° anno e matricular-se no 5 0, cujas aulas tem 
esualmente freqüentado como ouvinte. 

Não havendo mais quem peça a palavra, approva- 
se a resolução com as emendas, sendo estas remet- 
tidas a commissão de redacção. 

Entra em 3.2 discussão a proposição auctorisando o 
gy\erno para mandar matricular os estudantes Pe- 

dro Nolasco Pereira Leite no 6.° anno da faculdado 
de medicina do Rio de Janeiro; Pedro do C dazans 
no 4.° anno da faculdade do direito do Recife; o 
Francisco Benedicío do Souza Barboza no 2.° anuo 
da de S. Paulo. 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia : — Sr. presi- 
dente, o senado ha de recordar-se que na primeira 
discussão desta resolução eu disse que, examinando 
tstes papeis, só encomrava requerimento do estu- 
dante Pedro Nolasco Pereira Leite com alguns do- 
cumentos a elle juntos, e não encontrava nada re- 
lativo aos outros peticionarios. 

Devo dêdarar ao senado que, examinando os an- 
mes da camara dos Srs. deputados (que também 
foiam examia'ados pelo nobre senador por Minas Ge- 
raes, membro da commissão de instrucção publica), 
achei que os outros estudantes fjram contemplados 
nesta proposição em virtude de requerimento de 
alguns deputados; não sirva portanto de embaraço 
ao senado para adoptar-esta resolução o não appa- 
recerom documentos. E eu da minha parte devo dar 
esta explicação, porque, quando tomei parto na pri- 
meira discussão, como que impuguei a proposição, 
porque não havia requerimento das partes nem do- 
cumento algum que justificasse a pretenção. Nos 
annaes da camara vem extensamente feita essa dis- 
cussão, o eu creio que, referindo-mo d opinião do 
nobre senador por Minas Geraos, que tambom exa- 
minou osso debite, posso asseverar ao senado que 
houve minucioso exame ácorca desta concessão; as 
circumstancias foram todas avaliadas, e a camara 
concedeu a licença cora conhecimento de causa. 

Tendo eu impugnado a proposição porquo não 
tinha documento, era obrigado a declarar o resul- 
tado desse exame, avista do qual voto pela propo- 
sição sem a menor ditficuldado. Mas desde já de • 
claro ao senado que de hoje om diante estou muito 
disposto a votar contra estas o outras pretenções, a 
não se darem circumstancias muito importantes 
o urgentes. E faço esta declaração em consequ :ncia 
da relaxação que vão tendo os estatutos das escolas 
pelo que diz receito á matricula; e porque é ne- 
cessário que se estabeleçam regras de severidade a 
este respeito, para que não haja dosegualdade entro 
os proprios escolares, uns apressara-se a compare- 
cerem om tempo, o outros csqueccm-se dos seus de- 
vores, ficam om suas casas diveitindo-so, o depois 
vão freqüentar as aulas o conseguem ser matricu- 
lados. 

Agora não sei si disto resulta (amhem algum in- 
coiftoniente'r.-laiivamenlo á disciplina das aulas; 
isto ó, nao sei si o estudante que não está matricu- 
lado o que apenas freqüenta as aulas como ouvinte, 
está debaixo da mesma disciplina, a que está sujeito 
o estudante matriculado; si c chamado ás lições, si 
emíira tem obrigação do estudar tanto como aquollo 
que se acha matriculado. Ora eu creio, estou mesmo 
convencido, que os estudantes não matriculados não 
estão debaixo da mesma disciplina que os matricu- 
lados ; o então pode-se dizer (não cora certeza, mas 
cora muita probabilidade) que as vantagens que ad- 
quirem aquclles somente com a freqüência não são 
as mesmas que adquirem estes. 

Ora isto é um gramjo inconveniente  

O Sn. Ministro do Império ; — Grandíssimo. 
O Sr. Visconde de Jeqüitinhonha : — Por isso ó 

que eu declaro désdo já ao senado quo de hoje om 
diante hei do mo oppòr a taos ccucessõcs, salvo 
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aquollas nxccpções que forem lão emergentes que 
arrastem minha consciência e destruam meus es- 
crúpulos. 

Não havendo mais quem peço a palavra, encena- 
se a discussão e approva-se a proposição para subir 
a sancção imperial. 

CARVÃO DE PEDRA. 

Continua a l.a discussão, adiada na sessão de 13 
do mfz passado, da proposição da referida camara 
approvando as condições com que foi concedido o 
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e 
explorar outras, na província do S. Pedro, com o 
respectivo parecer da commissão deemprezas pri- 
vilegiadas. 

Dada por finda ai.* discussão, passou a proposi- 
ção para a 2.', na qual entrou logo, começando se 
pelo art. 1.°, com as emendas da sobreiita cem- 
missão. 

O Sr. Cansaksão de Sinimbu' :—Sr. presidente, 
desejo mandar uma emenda ao art. 1.° da resolução 
que se discute. Pela leitura do contraclo feito pelo 
governo imperial com os concessionários da em- 
preza de lavrar carvão fóssil na província de S. 
Pedro, houve uma disposição, em virtude da qual 
esses cessionários eram obrigados a indemnizar os 
cofres públicos das despesas feitas até agora com 
essa exploração. 

Tendo o contracto sido remeltido á commissão de 
emprezas privilegiadas, esta, tomando o negocio cm 
sua illustrada consideração, julgou conveniente fa- 
zer lhe algumas alterações, e entre essas a seguinte ; 
era vez dos encargos a que os cessionários estavam 
obrigados por virtude do contracto, isto é, de indem- 
nizar os cofres públicos das despesas até agora feitas 
por ellescdm a exploração e lavra das minas, de vo ;- 
derem os emprezarios e'u a companhia que por elles 
fòr orgamsada o carvão que ao estado fòr necessário 
para o custeio dos navios e ofiicinas nacionaes, c un a 
diílVrença de 20 0/o menos sobre o preço por que o 
carvão fòr vendido aos particulares. As ligeiras obser- 
vações que tenho deoíferecer ao parecer da commis- 
são versam unicamente sobre este ponto, porque 
com o mais estou conforme. 

Entendo, Sr. presidente, que uma empreza nova 
que se organisa com um fim tão mil qual seja esta, 
que ó a única em torno do Impsrio, e cujos resulta- 
dos ainda não são bastantemenle conhecidos, poden- 
do se mesmo receiar que pelo menos, antesde muito 
tempo, não sejam tão vantajosos, como se poderia 
presumir, visto como ainda não se obteve a melhor 
qualidade do carvão e não se poda já calcular as des- 
pesas que se firão para profundar a escavação no 
intuito de descobrir as camadas mais perfeitas, igno- 
rando-se por isto mesmo qual a extensão do merca- 
do em que o carvão que é actualmonle lavrado pode 
ser vencido, deve receber do governo a mais ampla 
protecção. E pois tomo a liberdade do propor que 
a condição do venda desse combustível ao governo 
cora a diminuição do mercado, como propõe a illus- 
trada commissão no seu parecer, seja reduzida a 
10 0/0, si todavia o governo não se oppõe a esta li- 
geira modificação; e, como se acln presente o Sr. 
ministro doitnperio, desejaria que S. Ex. tivesse a 
bondado de dizer-me, si julga que ha a'g ima desvan- 
tagem na reducção que proponho. 

Entendo que são emprezas de quão governo não 
'tevo tirar outros lucros sinão aqueües quo em be- 

noficio da industria do paiz devem resultar do desen- 
volvimento e prosperidade dessas mesmas emprezas. 
A illuslração do senado mo dispensará da entrar em 
iunga demonslração para provar de quanta vantagem 
seriaaexploraçãodeuma minadecarvão depedra que 
possa, sinão satisfazer, ao menos auxiliar a nossa 
navegação a vapor já tão oxtensa. Ainda m-smo 
quando o carvão, cuja lavra pretende a companhia, 
não sirva sinão para uso da navegação interna da 
província do Jlio Grande, c de simples intuição 
que, ssndo essa província dotada pela Providencia de 
vastos lagos e exlensaslínhas fluviaes.que se prestam 
a uma excellente navegação a vapor, sentindo ella 
falta de outro combustível, e lhe sendo difficil, pela 
mí condição de sua única Barra, importal-o dos por- 
tos estrangeiros, digo eu quo ainda quando o carvão 
fóssil de suas minas não servisse sinão para uso do 
sua própria navegação, seria razãomuito valiosa para 
que o governo animasse, como tem feito, por todos 
os meios ao seu alcance a lavra desse combustível, 
e certamente não poderá conseguil-o por meio mais 
efíicaz do que concedendo algumas vantagens á com- 
panhia que para esse fim so organisou. 

Eu pois, Sr. presidente, tomo a liberdade do propôr 
a seguinte emenda á condição 3.* do parecer dá 
commissão. Em logar de 20 %—diga-se 10 •/„. 

No mais estou concorde com o parecer da com- 
missão. 

E' apoiada e entra em discussão a emenda do Sr. 
Cansansão de Sinimbú. 

O Sr. Marquez de Olinda [ministro do império): 
Sr. presidente, esta mina foi explorada á custa do 
thesouro, e por isso é justo que elle seja indemni- 
zado das despesas que fez; a mesma companlra re- 
conheceu isso e propoz osystoma de pagamento, que 
era mandar-sa calcular as despesas feitas até a época 
em que se deu por concluída a exploração, para ser 
paga, e isso foi adoptado pelo governo* Entretanto 
a commissão apresentou outra base, que mo parece 
preferivel. A mina continua a sar lavrada por conta 
do governo, com muito poucos trabalhadores e com 
muito pouco material, porque, não lendo elh do ser 
lavrada pelo governo, não convôm empregar grandes 
capilaas nessas maquinas, nem ter muito pessoal. 

Concordo com a emenda do nobre senador; acho-a 
muito attendivel, porque com a taxa de 20 7,, 
não poderá a companhia tirar grandes lucres e talvez 
não tiro nenhum. Coma já disse, a mina coutiaúa a 
sar lacrada por conta do governo, e isto pela neces- 
sidade de acudir á navegação interna, que precisa 
desse carvão; em attonção a esta circumstancia foi 
que o governo mandou continuar a lavrar a mina; 
mas não pôde a companhia pagar essa despesa com 
tamanho ônus. 

Esta mesma companhia pediu concessão para ex- 
plorar a mina do Tubarão, a qual já foi explorada 
por ordem do governo. Ueconheceu-se que é um ex- 
cellente' mineral, mas appareceu uma grande difíi- 
culdade que é a conducçao do carvão para o merca- 
do, carvão que, posto no Rio do Janeiro, anda 
pelo duplo e talvez mais do preço do carvão es- 
trangeiro. Para procurar melhor meio de transpor- 
te, esta companhia tem de gastar bastante dmhe;ro • 
c ura beneficio que ella faz e de que não tirará oro' 
veiro nenhum, si accaso não conseguir utria con- 
ducçao faril para os portos do mar. E isto é uma cir- 
cumstancia quç falia em favor da companhia 
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Eu aproveito a occasião para íilbr em um ob, 
jecto que me ir esquecendo; quero fallar a respeito 
das datas e terrenos mineraes. 

Tendo de resolver sobre a matéria e não encon- 
trando lei ou disposição alguma sobre ella, adoptei 
as bases que se acham expressas no decreto do 12 de 
outubro de 1847, e estimo ver que a commissao do 
senado se contormasmcom a 7.acoadiçaoalli mencio- 
nada, cujo teor é o seguinte: cada uma data {min-jral) 
será de 141,730 braças quadradas, segundo a base 
de 225 braças quadradas por trabalhador e estabele- 
cida no § 3.° do srt. 6.° do alvará de 13 de naaio de 
1803, tomando-se o termo inedio de ttab^Vhidores 
segundo o § 2.° do art. 7.° do mesmo ahará. 

Si porém fôr do camo de pedra, tem o dobro 
deste numero de braças. Na concessão de datas de 
terras diamantinas se observara a legislação geral. 
A razão (jue tive para adoptar este numero de bra*- 
cas eu vou expôl-a. Tendo cu do fazer uma dessas 
concessões, quiz saber qual era a extensão de uma 
data mineral, e isto me parecia fácil, porque não ó 
d'âgora que se empregam trabalhos desta ordem, e 
de terras mineraes tem -se feito milhares de conces- 
sões. Saiba-se agora que não me fui possível saber 
qual é essa extensão. Fiz todos os exames na secre- 
taria, consultei o thesouro, mandei saber das com- 
petentes auctoridades na província de Minas-Geraes, 
onie me parecia que isto devia ser corrente, eem 
resultado hão achei sinão duvidas; tudo se vai regu- 
lando por practicas e por opiniões. Tudo isto pro- 
vêm de muitas leis que têm sido feitas, e que nao 
têm sido executadas, mas que nao tendo sido exe- 
cutadas são todavia consideradas como em vigor por 
outras posteriores. Daqui resultou variar a.practica, 
e desta practica formarem-se certas opiniões. 

0 fallecido Sr. senador Maia foi o que conse- 
guiu firmar com mais alguma estabilidade uma 
opinião, e esta é a que se professa no thesouro. Mas 
isto não passa de opinião, e não é seguida cons- 
tantemente em Minas-Geraes, e menos em outras 
províncias; no Ilio Grande do Sul, por exemplo, 
onde a data se reputa ser o triplo do que se calcula 
em Minas. Neste estado de cousas, querendo eu 
fixar, ainda que provisoriamente, a extensão de uma 
data, que me parecia muito singular fizer-se uma 
concessão sem se saber de que, consultei a sessão 
do império do concelho de estado. Mas como se 
fazia urgente uma decisão qualquer, servi-me das 
regras da lei de 1803. Nesta lei faz-se dillerença 
entre mineração por um indivíduo só, trabalhando 
cora seus pro*prios recursos, e mineração por com- 
panhias. No primeiro caso regulava-se a data pelo 
numero de braças, na razão do 15 braças em qua- 
dro por trabalhador, e no segundo por um numero 
nunca menor de 232 trabalhadores, e nem maior de 
1,008; não vem agora para o caso explicar esta 
proporção que a lei marcou. 

Avista destas duas disposições daquella lei, o que 
restava era determinar o recurso de braços para a 
concessão : eu o fiz tomandq o meio termo dntre os 
dois recursos da mesma lei para o caso da compa- 
nhia, e o resultado deste calculo foi o que se acha 
no decreto da concessão. Cumpre notar a coinci- 
dência deste recurso estar em relação com a subdi- 
visão da légua como observa a secção. 

1 p 1,ase n^0 será perfeita nem eu a dou como tal. llasta considerar que a lei não contava sinão 
com braços para a mineração ; o bojo o emprego das 
inadncas faz variar o trabalho, mcs ao menos 

temos uma regra para ostes casos, até que o poder 
legislativo regule definitivainenlo este objecto. Foi 
uma medida provisória que tomei, e que mo pare- 
ceu necessária para evitar duvidas na medição das 
terras mineraes, quando se traclo do concessõjs do 
governo. 

Esta discussão fica adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Continua a discussão do art. 1.° 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Sr. presiden- 

te, eu não tinha intenção de fallar mais sobro esta 
matéria ; estava resolvido a contentar-me com o 
que disse na occasião era que mandei a emenda, mas 
depois vi quo a discussão tomava um caminho quo 
não podia ser abandonado. 

O nobre senador pela província de Maüo-Grosso 
fez sobre o estado do exercito uma exposição quo, 
presumo, ha de fazer uma impressão má no paiz, eu 
entendo que o nobre senador disse (pelo menos em 
grande pai te) grandes verdades, e ainda podia dizer 
muitas outras, porque eu tambem enteado que o 
que S. Ex. disse acerca do estado do exercito, polia 
dizer acerca do estado da administração da justiça, 
do estado dos negócios ecclesiasticos, e, cm geral, de 
toda a administração pnblica. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. • 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Isso que disso' 

o nobre senador por Malto Grosso é uma das causas 
que actuam em mim para o grande pozadello do fu- 
turo ; o não ó só quanto á repartição da guerra. 

O Sr. D. Manuel ; — Naquelle ponto ? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Saiba V. Ex. 

que eu, quando ainda era minino, prestoi um jura- 
mento, do qual nunca me esqueci, e uma das cousas 
que então jurei foi: « Todo aquelle que disser — 
tudo está perdido, fujamos—deve ser morto pelo pri- 
meiro que se achar presente. » 

O Sr. D. Manuel : —Applique isso -ao Sr. Mi- 
randa. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Portanto, não 
sou eu que levanto o alarma, acho remedio para 
todas as cousas, e por isso notei que o nobre senador, 
dizendo verdades, não apresentasse aquelles remé- 
dios que julgasse applicaveis ás nossas necessid.doi 
mais urgentes, porque isso de confiança ou não con- 
fiança no governo é já matéria velha e sediça; issa 
não c sinão uma das causas da desraoralisação que 
existe no paiz. 

Tractemos de auxiliar o poder, de dar-lhe meios 
para minorar os nossos males, eis-aquio que, pre- 
sumo, devemos fazer; e o corollario disto é: nadr 
de maiorias nem de minorias, porque a cau=a do 
nossos males são as chamadas maiorias. Quando 
um ministro quer occupar-se das questões que rnais 
interessam ao seu paiz, lá apparece este ou aquolla 
representante que lhe diz: « Hei do faltar-vos com o 
voto. e a maioria escapa-vos si não fizerdes isto õu 
aquillo. » Os senhores que já foram ministros dt- 
gam-me si isto é assim ou não. 

O Sr. D. Manuel; —Oht sié. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : Mtnha ex- 

periência mQ tom cusnado que a causa da demo- 
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ralisação em que se acha o eiercito, a justiça e" 
outras repartições, sã) as chamadas maiorias, e por 
isso digo que o governo que não pode passar sem 
ellas não é um governe razoavel, é o governo da des- 
moralisação. 

O Sr. Barão de Pindaré;—Quando a maioria é 
Cctioia, assim é. 

O Sr. D. Manuel:—Quer o governo absoluto? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Qual abso- 

lutil Cuida que tiro-lhe a responsabilitade? V. E.v. 
sabe q ial minha opinião a este respeito; governos 
sem responsabilidade são os taes governos de eunu- 
cos; a responsabilidade é obrazão do homem de 
bem. 

O Sr. Dantas ; — Responsabilidade moral ? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não, real. 
O Sr. Dantas : — A criminal é impossível. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O nobre se- 

nador pola província de Matto-Grosso apresenmu 
sua opinião fundada em documentos ofüciaes ; elle 
pediu as informações dos inspectores geraes, leu-as 
na casa. 

O Sr. Miranda : — Ninguém as contestou. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Ninguém as 

pôde contestar, são officiaes. 
O Sr Miranda: —Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Mas o que ha- 

vemos de fazer a isso? Que meio indica o nobre sena- 
dor como o mais propno para chamar o exercito á 
disciplina e dar-lhe a fiscalização de que precise ? O 
nobne senador sabe que a administração da justiça 
repousa hoje sobro o exercito; qualquer incidente, 
qualquer circurnslancia na a^ninistraçao da justiça, 
faz com que e:la requ site força para seu auxilio; 
essa força não pólo applicar-se a esse fira debaixo 
daquella ordem, daquella regularidade que a discipli- 
na militar exige; por isso vemos que os militares são 
delegados e subdelegidos, e que as praças dos corpos 
acham-se disseminadas em destacamentos por lo do o 
Império; esta é pois ua a das causas principaes do 
estado em que se achi o exercito; a culpa está na 
indifferença cora que todos nós olhamos para a mar- 
cha dos nogocios ^ dizemos; «0 exercito ha de oc- 
cupar-se em auxiliar a adminislracção da justiça; » 
e qual o resultado? não termos exercito. 

O Sn. Miranda ; — Por ora vai muito bem, e é 
pessoa muito competente. 

O Sn. Visconde de Albuquerque;— Digo que o 
nobre senador trouxe á discussão ques ôes muito sé- 
rias e quo não devem ser abandonadas. 

Uma das difficuldades com que luetamos é a de 
obter gente para o exercito, porque, como é quase 
practica entre nós? Da ordinário nós consideramos o 
serviço militar como ura comciivo para os crimi- 
nosos, o isto ó um grande defeiio : os criminosos 
devem ser punidos na casa da correcçào; o exercito 
deva ser composto do homens que não tenham outra 
conveniência ou outra ambição sinão a gloria, o 
cumprime.todeseu dever. 

Senhores, esses artigos de guerra tão repellidos, 
tão accusados, é a belleza da instituição do exer- 
cito, vôio o que se diz nelles :— Todo o militar 
devo regular seus costumes pelas regras da justiça e 
da probidade, deve temer a Deus, etc.;—eis-aqui as 

condições que se exige para o soldado ; mas de que- 
rer-se que os criminosos componham o exercito, 
qual ó o resultado ? 

Ha de ser muito dífficil chamar a elle gente mo- 
rigerada; para se obter essi gente ha as illusõos 
da lei, o desprezo dos direitos do cidadão, o arbí- 
trio na auetoridade, e o que acontece é que a^so-' 
ciedade fica mais perturbada, e a justiça tem ne- 
cessidade de mais gente. Eu pois digo como remé- 
dio a isso; seja o exercito composto de homens 
contractados, contribuiudo todos para isso na pro- 
porção dos seus haveres. 

Respondeu o nobre ministro que exagerei os meus 
cálculos, mas é que S. Esanão deu muita attenção 
ao que eu disse, ü que S. Ex. asseveou é verdade ; 
com effeito, ha recrutas que não custam nem 6^, 
ha alguns que custam apeuas o pagamento da pas- 
sagem; mas note S. Ex. quo esse arbítrio concedido 
a todas as auetoridades, essa acção que um consi- 
derável numero de funccionarios tem sobre a popu- 
lação, aggrava, paralysa a industria, multiplica o 
numero de praças, e as despesas com os que hão 
de haver recrutas; sommem-se todas essas necessi- 
dades, e ver-se-ha que meu calculo não foi exage- 
rado. S. Ex. disse que a despesa de trazer ura ho- 
mem para o exercito ó pequena, não custa muito ao 
thesouro; mas não ó so o que sahe do thesouro, é 
o que sahft dos lucros cessantes e damnos emer- 
gentes que soffce a população, 

Sr. presidente, estou persuadido de que o governo 
do meu paiz pôde fazer grandes serviços a elle, inde- 
pendente da lei, porque os senhores que são enthu- 
siastas da maioria o que respondem logo ó ; « Quem 
ha de fazer as leis sinão as maiorias?» Não digo 
que não se façam leis; façam-se aquellas que reque- 
rerem as necessidades publicas; mas querer arregi- 
mentar um c rpo de indivíduos sómenle para fazer 
leis, isto é estab locer a anarchia, ó degradar as ins- 
tituições de meu paiz. 

O nobre senador pela província do Espirito Santo 
nos disse um dia aqui com todo o critério que a civi- 
lisação dos governos comparava-se segundo as infor- 
mações que elles tinham de sua população, e por isso 
na Europa o paiz mais barba o e atrazado eraCons- 
tant nopla, que não conhece sua população. 

Quando o nobre senador disse essa verdade, eu 
di:secomi;o: « O Brasil eslá abaixo de Constanti- 
nopla, porque nós, que nos lisonjearaos de ser go- 
verno representativo e ter oleçôes, não nos impor- 
tamos com a nossa população. » 

Passou já uma lei para se fazer um alistamento 
dos obitos, casamentos e nascimentos; mas essa lei 
teve um feiticeiro que se melleu nella, porque o re- 
sultado foi pôr-sò uma pedra em cima. 

O Sr. Barao de Pindare* : — Não é só nesta que 
se tem posto uma pedra em cima. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :— Pergunto eu, 
acaso é preciso uma lei para fazer nosso arrolamen- 
to e conhecermos de nossa população e dos meios 
que temos para as nossas necessidades? 

Sr. presidente, não trouxe comigo um livrinho 
que me deram hontem ; mas eu o recommendo ao - 
governo, e pedi a quem m'o deu que mandasse al- 
guns exemplares aos Srs. ministros: ó de um dele- 
gado do 2.° districlo do Recife, na província de Per- 
nambuco. 

Esse homem fez ura trabalho, ainda que imper- 
feito, mas com os seus meios, a que chamou estatis- 
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tica, e de facto estatística é, pois que menciona a 
divisão da propriedade, os engenhos, seus propr.e- 
tarios, os seus habitantes livres, os escravos, a sua 
productjão; apresenta certidão das pessoas que elle 
tinha mandado prender e dus que tinha recrutado, 
dos que tinham sido presos poí suspeita, dos que 
tinham sido proses por taes e taes crimes, do arma- 
mento distribuído pelas differentes auctoridades; 
emfim, senhores, quando vi esse livrinho, disse co- 
migo ; « Ah ! st esse homem com os seus unio is re- 
cursos particulares pôde fazer isso, nós não podíamos 
ler uma estatística si tod s os delegados -proctdes-era 
do mesmo modo? « Sena preciso alguma lei, seria 
pteciso votar fundos? Sd|ia preciso arranjar algu ua 
maioria? O que vejo é que na acção do poder exe- 
cutivo ha muitos meios de bem servir ao paiz; e 
como também vejo que o que mais incommoda e 
atrapalha o governo é o arranjo das maiorias, digo, 
o governo pode passar sem ellas. Já fui ministro ea 
maior parte das conferência', quando as camaras 
estavam abertas, era absorvida pelos negocies das 
maiorias: « Lá foi o deputado Fulano ou senador 
Sicrano drier que não votava mais cora o governo, 
etc., etc.; » e porventura ora por alguma questão 
importante doxpaiz? Senhores, metiam a mão em 
suas consciências. 

O Sr. D. Maxuel : — E' o mesmo hoje. 
O Sr. Visconde de Albuquerque ; — E' o mesmo 

hoje, era o mesmo hontem, e ha de ser o mesmo 
amanhan; estas não são as nossas institui.ôes, não 
as desacreditemos. Nós somos os primeiros inimigos 
das nossas instituições, queremos atiopellal-as, dar- 
lhe uma direcção muito diversa daquella que ellas 
contêm e que é a felicidade da nossa terra. 

Peço, pois, a S. Ex. que, para evhar muitas 
desordens no paiz, para o governo ter ura conheci- 
mento perfeito das nossas necessidades, e mesmo 
para se obter o preenchimento das forças votadas 
pela camara, faça generalisar esse trabalho do Sr. 
Paes Barreto, delegado do 2.° districto do Recife da 
província de Pernambuco. 

No livrinho a que me refiro, S. Ex. havia de ver 
que esse delegido recrutou 18 pessoas em uma,po- 
pulação de 3,000 homens livres; veja V. Ex. quantos 
recrutariam os outros. A obra é da maior vantagem 
possível, O governo deria animar esse cidadão. 

O Sr. Dantas : — E' muito perigosa a estatística 
feita por particulares. 

O Sr. Visconde de Albuquerque; — Não quero 
perfeiçôes, senhores, quero que se comece. 

O Sr. Dantas; — São estatísticas para maior nu- 
mero de deputado?; eu quero estatística feita pelo 
governo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Essa é feita 
por uma auctoridade. Mas, como ia dizendo, si esse 
delegado prendeu 18 recrutas, supponhamos que 
no districto ha ,-i subdelegados e que cada um fez 
esse numero de recrutas; 4 vezes 18, são 72 recru- 
tas, só naquelle districto, de sorte que tendo na pro- 
víncia talvez 60 districtos, podemos multiplicar 60 
por 72, e vejam que numero de homensseiiam pre- 
sos para recrutas, o depois venham dizer-me que o 
recrutamento ó somente feito na côrte. 

* ® Mínistro da Marinua ; — Mas a base do 
calculo não é exacta; 72 multiplicados por 60, pro- 
duzem 4,320, e não foi esto o numero dos recrutas 

dados pela provincia de Pernambuco, nem por todo 
o Império. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não sei quan- 
tos districtos ha; mas multipliquem 72 pelo numero 
dos districtos, que não erram, porque não ó só os 
delegados que recrutam, recruta o sublelegado, o 
juiz municipal, o comrnandante da guarda nacional, 
em uma palavra loute le mundi. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Não era máo que 
todos reciuiassem,tnasque fossem responsabilisidos. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não chegou a 
400 o numero dos recrutados em Pernambuco. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — O que sei é 
que esse mal aíílige o paiz por todos os cantos; o re- 
crutamento não ó feito por homens muito instruídos 
e muito imparciaes; as paixões, os interesses priva- 
dos e locaes estão muito subordinados a esse proceder. 

Mas, o que digo eu? contracte-se. Assustam-se, 
porém, pela quantia necessária para esses contra- 
ctos. Senhores, essa quantia, qualquer que ella seja, 
ha de ser sempre inferior aos prejuízos que têm lo- 
gar por causa do processo que actualmente existe ; 
comparem bem o processo lurnultuirio com o meio 
legal, o meio pacifico que proponho, e digam-me o 
que é mais economico. A violência ó mais econô- 
mica era um sentidu: —Vem, sinâo mando-te arre- 
bentar as costas o metter em galés.— Isso é mais 
economico; mas depois nãose queixem do quehouver. 

O dinheiro, senhores, ha de sahir do rico, do po- 
bre, do nacional e do estrang' iro, de quem quer que 
resida nesse paiz e goze da protecção delle; contri- 
buam todos proporcionalmente, o nosso exorcito terá 
homens, não digo virtu sos, mas ao menus que não 
sujam criminosos; pide-se chamar para o exercito 
uma classe que não s§ja desacreditada. 

S. Ex. disse: « Tudo isso é verdade, mas ó maté- 
ria muito difücil. » Permitia S. Ex. que eu lhe obser- 
ve que esta é a respeita que me dão ha 32 annos. 
«Isto é muito difíicil, ha do se estudar, ha de se fa- 
zer »; até o nobre senador pelo Rio de Janeiro, em 
um hora dia, chegou-me a dizer : « Você tôm muita 
razão, hei de apresentar um projecto neste sentido »; 
isto foi ha 10 annos; e o que é que acontece? O 
exercito perde, o paiz perde, nós não avançamos de 
maneira nenhuma. Senhores, jftnccmos mão desta 
medida, e exclua-se a violência, revista-so o governo 
do grande prestigioso poder, que é a justiça. 

Mas supponhamos que não ha dinheiro, com o que 
não posso concordar, porque isso ó uma contribui- 
ção para a qual devemos concorrer todos, eella será 
tanto mais fácil quanto fôr na proporção dos haveres 
de cada ura ; mas supponhamos que não ha dinheiro, 
assim como em casos extraordinários, do repente, 
pode apparecer uma guerra, uma perturbação in- 
terna, contra a qual seja necessário appltcar a força, 
porventura não temos nós a guarda nacional ? 

Senhores, apezar do vagsr com que nossas cousas 
marchara, abta-se o relatório do Sr. ministro da 
justiça e veremos que temos alistados 528,000 guar- 
das nacionaes. 

Ora, si nós temos 528,000 guardas, ou digo quo 
3 por cento dessa guarda bastava para termos 16,000 
homens. Pelo receio que os senhores tôm desses en- 
gajamentos ó que não havemos de ter força ; ou de- 
claro que não é por falta de força que o governo ha- 
de manter a independência o segurançã publica, 
porque meios tem elle ásua disposição. O que quero» 
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senhores, é que a força seja organisada de modo que 
não se violente a niriguTn. 

Senhores, a classe militar é ohjecto de tanta anti- 
pathia, e eu não sei porque. Talvez seja pela vio- 
lência que se practica quando se quer chamar o sol- 
dado. 

O Sr. Dantas : — E' por causa da illusão dos 
contractos. 

O Sn. Visconde de Albuquerqce : — Quando as- 
sentei praça, foi por ura bando do general Caetano 
Pinto; hoje que ha esse meio de perst-guTao tem-se 
em odio a classè militar. Fui nella que tive os pri- 
meiros rudimentos de instrucção, foi nella que me 
criei, e o que é que ensinavam os meus compêndios, 
os meus mestres? O 1.° sentimento era a honra, o 
amor da patria, a abnegação, o desprezo das rique- 
zas. O militar não deve aspirar á riqueza, o governo 
não lh'a deve dar; mas a nossa consiituição lhe ga- 
rantiu as remunerações dos serviços prestados ao 
Estado; isto que se diz que é uma esmola é uma di- 
vida.... 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque ; — é ne- 

cessário pagar aquflles que serviram bem, áquelles 
que, rcnunciandoá riqueza, se votiram so serviço do 
sou paiz, e que em sua vida não tiveram por guia 
sinão a honra e o dever. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque; — Eis o que é 

a classe militar. Qual é pois a origem dessa anti- 
pathia? São as violências que se pra. ti -am, os cri- 
minosvs que entram na classe, como sinos não ti- 
véssemos casa de correc^ao, como si nós não ti- 
véssemos meios de punir os criminosos: ninguém 
que tem bons sentimentos quer hombrear com cri- 
minosos. •» 

Senhores, eu vou ainda ao nobre senador por 
Matto-Grosso, que tanto manifestou o nosso rol de 
roupa suja, a qu.lselavaem casa, e não se es- 
tende ao pub ico. Si eu quizesse fazer um rol de 
roupa suja I 

Mas disse o nobre senador que ha falta de ura co- 
digo penal. Estudemos, Sr. presidente, examinemos 
qual ó a faba ? Senhores, eu nunca vi essa falta de 
codigo pend ; o que tenho visto é algumas opiniões 
das que se querem chamar liberaes, mas que de li- 
boraes nada têm, não são sinão anarchicas e mal 
creadas. 

« E' necessário acabar com o fôro militar » Se- 
nhores, que doutrinas são estas, que liberalismo é 
este? Estudomns, vejamos o que aconte e. 

Os crimes militares são do fôro militar; todo o 
crime commettido por militar deve ser julgado mili- 
tarmcnte. 

O Sn. Marquez de Caxias e Miranda :—Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :— Quem são 

estes roform.idores do codigo milit r? 
Tenho medo dos roformadores, que ó quem tem in- 

troduzido a relaxação e a desordem. 
Sr. presidente, não posso deixar de ir atropellando 

meus pensamentos; lembio-rae agora que ha poucos 
dias vi no Jornal «degradadi para cumprir galés na 
ilha de Fernando o capitão fulano de tal » ü que ó 
isto ? Um capitão cumprindo sentença de g-lés, isto 
não 6 no fôro militar é no fôro civil. Que relaxação, 
que desmoralisação vai-se pôr no exercito! Não du- 

vi'o que militares, que são homens como os outros, 
coramettam crimes muito veig> nhosos, mas, senho- 
res, nosso processo é outro, um miliiar podo ter 
quatro balas na cabeça com muita honra... 

O Sr. Barão de Pindaré : — Antes isso do que a 
chibata. 

O Sr. Miranda: — V. Ex. esleve á testa do mi- 
nistério da guerra desde 26 de maio do 1845 a 6 de 
maio de 1846. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Acceito a dis- 
cussão. 

Saiba o nobre senador pelo Rio de Janeiro que o 
militar reformado póle peider a farda; o que não 
póJe perder é a pensão, mas a farda não cabe 
sinão em homem de honra; no dia em que o 
militar deixa de ser honrado a farda é despida; este 
é o codigo por onde aprendi. Mas na minha opinião 
a pensão em remuneração de serviços os militares 
não a podem perder, e, todavia, os nossos reforma- 
dores, os grandes libaraes, já a fizeram perder. A 
farda perde-se, mas a pensão não, porque a pensão 
é era virtude de serviços prestados. A farda só cabe 
á honra, e quem não tem honra não é digno de ter 
farda. 

O Sr. D. Manuel : — Não é só a farda ; um ho- 
mem que não tem honra não deve ser juiz. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Já que falia 
em juiz, vou também montar a sua trincheira. Diz o 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Mas ir cum- 
prir sentença de galés! 

O Sr. Ferreira Penna : — Um capitão do exer- 
cito ? 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—Lôa os jornaes. 
O codigo por onde estudei trazia uma pena muito 

dura, a que assisti algumas vezes, e, devo dizer, 
nunca assisti á imposição' dessa pena que não me 
corressem as lagrimas; sabe V. Ex. qual é? Quando 
um militar esquecia-se dos seus 4everes e commeltia 
certos crimes, era trazido á frente do corpo e um 
soldado, um preboste, um tambor lhe rasgava a 
farda e o expellia do corpo, Esta pena não é civil, 
mas eqüivale a morte; quando o militar tem com- 
mettido esses delictosnão se o manda para as galés; 
a um capitão despe-se a farda, fuzila-se. 

O Sr. Souza e Mello: — Um reformado não 
pôde perder a farda. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Pôde, está 
enganado o nobre senador. Bem fez o Sr. senador 
por Matto-Grosão; .leia bem o seu discurso, e verá 
que ó com V. Ex., apezar das assopradellas que 
elle dá. 

O Sr. D. Manuel : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque; —E' com 

V. Ex. e com o nobre marquez do Caxias. 
O Sr. Souza e Mello : — Está enganado. 
O Sr. Miranda : — Não ha tal. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O Sr. Miran- 

da assopra ainda ,* mais a dentada foi dada e não é 
comigo. 

O Sr. Souza e Mello : — Quem sabe ? V. Ex. foi 
ministro da guerra. 

O Sr. Visconde de ALBUQuaQUE : —Minha testada 
está limpa, não fiz promoções nem regulamentos. 
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codigo « O juiz que commettertaes e taes faltas terá 
peaa de prisão por tanto tempo. » Pois, senhores^ a 
um juiz prende-se? 

O Sr. D. MaSuel: — Que duvida? 
O/Sr. Visconde de Albuquerque: — Onde es- 

tamos nós ? Sim, prende-se ; mas, quando tal acon- 
teça, seria melhor sahir da prisão para a forca do 
que para a cadeira de juiz. 

O Sr. D. Manuel:—Então ainda é peior. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Mas metter 

um dia na prisão para dahi a dois ir ser juiz... Oh! 
senhores, isto é impossível, reformai vosso codigo, 
ou aliás os juizes serão - impunes era todos os seus 
crimes. 

O Sr. Dantas : —JVo que vejo V. Es. quer um 
codigoda Turquia; ao que fôr máo, cabeça fóra. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Perdôe-me, 
V. Ex., Sr. juiz aposentado (posso fallar assim, por- 
que^ sou militar reformado), o juiz que commetter 
certas penas pode ser suspenso; mas, si elle reincide, 
deve ser excluído da classe. 

O Sr. D. Manuel: —Está no codigo isso mesmo. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — No codigo 

também se diz que elle vai para a cadeia; mas um 
juiz não vai para a cadeia por pequenos deiictos, 
como o codigo estabelece. 

O Sr. D. Manuel : — Porque não dsve ir ? 
O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Deve ser en- 

forcado. 
O Sr. Miranda fcom intenção): — Mande algum 

projecto neste sentido, não aponte só as faltas. 
O Sn. Visconde de Albuquerque : —Quando es- 

tiver em discussão a matéria; agora a matéria é o 
recrutamento. 

O Sr. Miranda : — Então fica compromettido a 
mandar, hei de lembrar-lhe. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: —V. Ex. fallou 
no codigo penal, mas presumo que não o ha de fazer 
melhor que o regulamento do marechal conde de 
Lippe ! Esses grandes libaraes, esses grandes juris- 
consultos I 

Oh! senhores! vão para outra bania, cuidem de 
outra cousa. 

O Sr. Miranda; — Olhe que o codigo penal não 
consta só desse regulamento. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Sabe qual é o 
codigo penal militar? Ora veja o nebre senador.... 

O Sr. Miranda : — Consta só desse regulamento? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O nobre se- 

nador f slá se illudindo, esiá na aldeia e não vê as ca- 
sas ; vê os males e os attribue a outras causas, entre- 
tanto, elles são fáceis de se remediar. 

O codigo penal militar é o concelho de guerra, 
chamado entre nós concelho supremo militar; é 
essa herança da metrópole, que não quizemos ainda 
sacudir. 

O Sr. Dantas : — O rei era quem presidia. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Era e é quem 

preside a todos os tribunaes. Os velhos generaes, 
esses homens provectos e encauecidos no serviço, 
que compõem q concelho de guerra, são os que 
podem bem ajuizar a natureza dos deliotos e as cir- 

oumstancias de que se acham revestidos; querer fa- 
zer um codigo penal, definir as circumstancias, as 
penas e os crimes militares,é a ignorância mais com- 
pleta do que é força e disciplina militar ; o codigo 
penal está nesses velhos eucanecidos no seniço mili- 
tar. 

Mas permitia V. Ex. que eu admitia que quando 
esses velhos, ou pela caducidade da edade, ou pelas 
misérias humabas, ou pelo estado de corrupção em 
que se acha a sociedade, déix.rera de manter 
aquella dignidade que a lei lhes conferiu, o governo 
tem o direito de mandal-os descansar em suas 
casas; não são juizes perpetues, são administrativos. 

O Sr. Miranda; — Não entendo. 
O Sr. Dantas ;—Não são perpétuos? 
O Sr, Visconde de Albuquerque O concelho de 

guerra é um tribunal administrativo; ao g.iv mo 
incumbeprovilenciar, quando porventura esse tii- 
bunal se esqueça das atribuições que a lei lhe con- 
feriu; o nobre senador está muito esquecido. 

Senhores, permitiam também que vos lembre 
aqui o que disse quando fallei em outra occasião. 
Esse concelho supremo militar foi um remendo que 
se apresentou á administração, quando El-Rei veiu 
para o Brasil; o concelho supremo militar envolva 
dois grandes tribunaes, o co celho de guerra 0 o 
tribunal do almirantad"; cada um delies tinba at- 
tribuições muito definidas; mas fez-se um mystifo- 
rio, um imbróglio, que não se sabe o que é. 

Ide a Portugal, vossa mâi patria, donde livestes 
vossa legislação; digo sobn a independência o mes- 
mo que digo sobre o liberalismo.—Si quereis ser li- 
vres, sêde justos; si quereis ser independente, sêJe 
justos: ide aprender o que vossos pais tinham; lá 
achareis o concelho de guerra, assim como- o con- 
celho do almirantado;' estabelecei em vosso paiz 
esses tribunaes mal substituídos. 

Não ha descobertas quanto á disciplina do exerci- 
to; póie a tactica variar, pôde a taclica mudar-se , 
pois depende até dos melhoramentoa no armamento; 
mas a disciplina é uma e uuica em todas as nações, 
em todos os governos bem constituídos, quer sejam 
republicanos, aristocráticos ou monarchicos. O co- 
digo penal militar da Rússia ó o mesmo que o dós 
Estados-Unidos, que oda França, que o da Ingl terra; 
está ouvindo um velho camarada [para o Sr. Ma- 
fra]a. quem digo que me conteste. E-so regulamento 
de guerra, contra o qual tanto se clama, não é do 
conde do Lippe ; este general, vindo para Portu- 
gal, e achando o exercito era estado de anarchia, 
introduziu alli esta lei que não era delle e sim 
da Europa civilisada. O verdadeiro codigo ó o con- 
celho da guerra. 

Isto parece que faz arripiar aos Srs. liberaes; mas 
saibam os nobres senadores que a constituição mesmo 
nos diz que a força militar ó inteiramente passiva. 

O Sr. Miranda :—Mandou fazer novas ordenanças 
mili taies. 

O Sr. Visconde de Alduquerque : — O nobre se- 
nador é que está com vontade de fazer ordenanças; 
oxalá que não fizéssemos nem uma. 

Noto também o nobre senador que uma das ver- 
dadeiras necessidades do exercito não é carregar o 
respectivo min stro com todas as auctorisaçôes, es- . 
tarmos depois prejudicando o interesse real das dis- 
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cussoas com a analyse dessas auctorisações que, 
quaoto mais se bolem, peior ficam. 

, O Sr. Miranda ; —Agora nao as damos, porque o 
Sr. Souza Frauco as considera i-aconstituciouaes. 

O Sr. D. Manuel : — Não as dão porque estão na 
opposiçâo; mas, quando vierem os amigos 1 

O Sn. Visconde de Albuquerque : j—O ajudante- 
general, os cotnmandantts das armas, os assistentes e 
outras auctoridades são capazes de fazer os engaja- 
mentos e muito economicamente. Desses engajamen- 
tos que proponho, a principal base são os antigos 
soldados ; acho mais fatil contractar esses do que 
soldados novos Não digo que ao principio não haja 
alguma difdculdade ; mis pouco a pouco se con- 
guirá esse grande resultado ; persevcremos, si que- 
remos ser livies, si queremos a felicidade do nosso 
paiz. Mas estarmos ha perto de quarenta annos em 
íucta Com a anarchia, e não termos nem exercito, 
nem administração de justici, nem ura governo re- 
gular.... porque ? Pois ha tantos annos que estamos 
independentes e ainda não podemos ter nada ? 

Permitiam os nobres s nadores que eu diga: a dis- 
tribuição que fazemos da nossi força é incorapativel 
com a disciplina; emquanto ella fôr dissemirada por 
todo o Império, e destinada a misteres inteiramente 
diversos do exercito, não pódo ter disciplina. 

O Sr. Marquez de Caxias : — E' uma pura ver- 
dade. 

O Sr. Miranda : —Também eu disse isso. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Chamo pois 
a attençâo do nebre senader para o estado em que 
nos achamos. 

O Sr. Miranda ; —Para que desappareçam esses 
abusos é que constantemente hei de clamar contra 
elles. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:— Quac-sabu- 
sos! são necessidades. 

Como mrmbro do parlamento minhas opiniões são 
sempre subordinadas á execução; presumo que, si 
fosse ministro da guerra, havia de me achar em 
grande embaraço para elevar a força ao numero que 
a lei determina. O único meio melhor que eu teria 
era o dos engajamentos; dou ao Sr. ministro o que 
quizera para mim; mas o Sr. ministro não quer, ap- 
plico o annexim referido também pMo nobre senador 
pelo Maranhão: — Quando o boi não quer beber, é 
escusado assobiar.— Faço o que posso em apoio da 
administração, segundo entendo as necessidades do 
meu paiz; si o Sr. ministro quer, bem, e si não que', 
nem por isso me ligo á minorii nem á maioria. 

Eis os motivos quedevia dar para sustentar minha 
emenda ; eis as palavras que julguei dever dizer em 
relação ao discurso do nobie senador, que aliás ap- 
provo  

O Sr. Miranda ;—Obrigado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :—Não me fique 

obrigado. 
O Sr. Miranda : — Muitos não querem dizer o 

mesmo. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :—Não digo isso 

para ter o seu vojo, mas por principio de justiça. 
O Sr. Miranda": — Quando V. Ex. estiver no mi- 

nistério, traclaremos do voto. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não se im- 

porte que seja fulano nem beltrano, sirva o seu paiz. 
Tenho minhis sympathias por estes ou aquelles; mas 
por não,gostar de uma pessoa, hei de preterir os in- 
teresses do meu paizí Não, certamente. Agora, si 
comnietteiem algum crime e para cá vierem, hei do 
applicar-lhes a pena; isso lá é outra coisa. 

Tracta-seda fixação da força; qual é o raeio de 
habilit l o governo a desempenhar esta attribuição ? 
Damcs-me 16,000 homens; mas tanto faz dar 16,000 
como 100,000, porque o ministro é o primeiro a 
dizer. « Não peço mais força, porque não tenho meios 
de obtèl-a. » 

Eu ia assentar-me, mas lembrei-me de uma cousa. 
O nobre senador apresentou aqui as reclamações 
acerca das promoções: também tem razão; mas 
qual é o remedio? O nobre senador diz que é enthu- 
siasta do exercito; serei^eu o inimigo ? Também o 
que quero é fazer o meu dever, segundo entendo. 

Sr. presidente, a sim como o governo se acha 
sempre muito embaraçado no tal arranjo das maio- 
rias, assim também os ministros da guerra tôm um 
pesadello considerável nessas questões chamadas 
promoções. 

Não ha muitos annos que promoções faziam-se 
todos os dias, era um motu continuo. O nobre se- 
nador pelo Rio Grande do Sul, quando foi ministro 
da guerra, ainda coarctou, deu uma vez no anno. 
Mas, senhores, que males não vêm dahi ao paiz ? 
Porventura já houve algum dia promoção do exer- 
cito contra a qual não houvesse reclamações ? E cui- 
dam os nobres senadores que ha cousa que mais pre- 
judique d disciplina do que uma preterição ? Porque 
hão de bolir todos os dias nessas questões? 

Senhores, nós, velhos soldados, passavamos dez 
annos sem promoções e não nos queixávamos.... 

Um Sr. Senador : — E' de lei hoje. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Tomem sen- 

tido no que estou dizendo. Em tempo de guerra digo 
que esteja completo o quadro do exercito, porque ó 
necessário preencher as vagas dos officiaes que 
morrem; mas em tempo de paz, quando não ha nem 
o numero de soldados marcados na lei, pasa que pro- 
moções todos os dias ? Para que essa entidade per- 
turbadora da disciplina a da ordem publica? Não 
seria melhor que se fizessem de tres em tres annos ?, 

Uma Voz: — Seria preciso revogar a lei. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — E porque 

não? Não estamos em oecasião dó fazer isso? Estou 
fallando em uma cousa a respe to da qual me hão do 
f xcoraraungar os meus camaradas que querem pro- 
moções todos os dias, todas as horas, todos os minu- 
tos ; mas appello para a sua honra. 

Na classe da magistratura, quando ha vaga de um 
juiz, é preciso preenchel-a immediatamcnte para 
que não soffra a administração da justiça; mas no 
exercito em tempo de paz, em'que o numero de pra- 
ças é menor que o fixado no quadro, que necessida- 
de ha do se completar o numero dos officiaes nesse 
mesmo quadro? Em tempo de guerra convém, em 
tempo de paz não. Estou convencido de que essa 
disposição de lei foi prejudicialissima; seria conve- 
niente tomar-se alguma medida. Ha muitos fardões, 
mas que é dos soldados? Fazem-se promoções todos 
os dias, mas que é dos soldados? Vamos recrutar al- 
guns criminosos. Sr. ministro, chamo a attençâo 
de V. Ex. para isto; si a idéa é impopular, faça o 
seu dever. 
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Eu teria muito que responder ao nobre senodor. 
Oque julgo por oraemineniemente convenienteéque 
S. Ex. tenha meios de haver soldados; e não vejo 
outro sinão os contríCtos ou a conscripçãu; mas 
Deus me livre de con-cripções; quero a toilos no 
banquete da vida; quero que as classes que não 
são favorecidas da fortuna não sejam violentadas 
em sua liberdade; e a este respeito permituV. Ex. 
que eu refira um pequeno facto acontecido nonlem 
comigo. 

Tendo eu necessidade de fazer horas, fui dar ao 
passeio publico, e ahi achei um sold-do, gente mi- 
nha conhecida velha ; em eu vendo algum soldado, 
é meu camarada. Dirigi-me a elle, e comecei a per- 
guntar-lhe' por sua vida. « — Donde é fi ho ? — Do 
Rio de Janeiro.— Então aprendeu a l-r e a escre- 
ver?— Sim, senhor. — E^algura offició? — Tenho 
um ofíicio. — Qual é elle?—Sou machinista.— 
Machinista I talvez malhador.—Não, senhor; sou 
offlcial de torneiro e lima, ganhava ^òOO por dia. 
— Então fez algum crime? tinha a gum inimigo? 
— Não, senhor; prend-ram-me, quando sahia da 
offlcina com alguns camaradas. » 

A essa classe cujo futuro está na industria, no 
trabalho, vós o que fazeis? tirais o pão; inutilizais 
um moço que p .dia ser um distincto ortista e prestar 
bons serviços ao paiz. Mas vós achais que só assen- 
tais praça aos vadios ; e quem são os vadlos? São os 
ricos. Si o exercito fosse para os vadios, como é para 
os criminosos, não estava nelle sinão a classe dos 
ricos, (fiíso). 

Julgats que estas considerações são dignas de 
desprezo?... Vós vilipendiais vossos concidadãos, 
por isso o Brasileiro não pôde competir com o es- 
trangeiro: o estrangeiro exerce e desenvolve sua 
industria, ao passo que o Brasileiro, si quer apren- 
der, si quer desenvolver-se, é agarrado para a-sen- 
tar prata. Acabai com is-o; e vede que a propo- 
sição que mandei á mesa não é exagerada, nem 
anarchista, nem opposicionista; é eminentemente 
governista. 

(Os Srs. Miranda e ministro da marinha pronun- 
ciam discursos que no appendice publicaremos). 

Julgado o artigo discutido, passa-se á discussão do 
art. a.", ficando reservada a votarão si bre a matéria 
para depois de discutidos todos os artigos. 

O Sn. Souza k Mello: — Duas palavras som nte. 
Parece-me que o art. 2.° está comprehendido no 
art. I.0, e portanto haverá uma verdadeira du- 
plicata si ell - passar. 

O art. 1 0 declara qual o numero de officiaes que 
deve existir no annodalei de 1859—1860, diz qu.A 
é o numero de praças de i ret que deve ter o 
exercito; para que repelir-se aquillo que está já 
declarado no art. Io ? 

Além disso, a lei do orçamento vota fundos sim- 
plesmente para os uftieiaes do quadro, e então o go- 
verno não poderia nomear mais nenhum. 

Demais, Sr. presidente, a lei do quadro é per- 
manente... 

O Sn. MvnQCEzde Caxias ; — Apoiado. 
O Sr. Souza e Mello ;—... e para ter vigor não 

carece de ser constantemente lembrada nas leis au- 
nuas. Acho mesmo que é ura defeito recommendar- 
se em uma lei transitória a execução de uma lei 
permanente; parece que se quer fazer acreditar que 
a lei do quadro não tem permanência, tanto que, 

para que suas disposições (enham vigor, é preciso 
que asleisannuas mandem executal-aouobserval-a. 

0 Sn. Miranda :— Infelizmente isso não basta, 
O Sn. Souza e Mello Eu pois não teria duvida 

em voiar por uma emenda que supprimisse este ar- 
tigo, si o nobre senador pelo Riu Grando do Norte 
quizesse ter a bondade de apresentai-a..,. 

O Sn. D. Manuel:—Eu?... 
O Sn. Souza e Mello:— Perdão, referia-me so 

nobre senador pela provincia deMatto Grosso; mas, 
si V. Ex. quer mandar a emenda, também approva- 
rei com muito prazer. 

0 Sn. Miranda :— Elle acha desnecessária. 
O Sr Souza e Mello:—Hei de pois votar contra 

este artigo por inútil. 
O Sr. Ministro da Marinha A lo" do quadro 

regula para as circumstancias extraordinárias ? 
O Sr. Souza e Mello : — Regula sempre. 0 re- 

gulamento que estabeleceu o quadro do exercito foi 
org misado de maneira que pudesse servir para cir- 
cumst meias ordinárias de 18,000 homens e para 
26,000 homens. E' uma lei do paiz hoje, e lei per- 
manente; para que em uma lei annua lembrar a 
assembléa geral ao governo a execução dessa lei? 
Não me parece necessário, e o que não é necessário 
é inútil, e podr tra/er inconvenientes, porque al- 
guém póte tirar daqui, como conseqüência, que a 
lei do quadro está annullada. 

O Sr. Ferreira Penna: —Esta disposição tem 
vindo em leis anteriores. 

O Sr. Miranda ; —Em algumas. 
O Sr. Souza e Mello ; — O que acontece é que são 

defeituosas; porque commettemos um erro, segue-se 
que devamos cuntinuar? A perfectibilidado é uma 
das qualidades que dilTerençam o homem dos outros 
aoimaes. 

O Sr. D. Manuel;—Nunca combateram isso, e 
agora é que.. . 

O Sr. Souza e Mello : — E o nobre senador 
poique nao combateu antes? 

O Sr. D. Manuel:—Porque não julguei que fôsse 
necessário combater. 

O Sr. Miranda ; — Eu combato debaixo de outro 
ponto da vista, e 0 que, apezar disso, se ha do 
exceder o quadro. 

O Sr. Souza e Mello ; — O quadro foi organi- 
zado para uma força superior á que vamos votar e 
que existia em fins do anno ; porconseguinte esse 
excesso de que falia o nobre senador por Matto- 
Grosso, e qu« houve na promoção ultima, não pôde 
ser justificado. 

Mas ha ainda outra razão pela qual não posso con- 
ceber a necessidade ou conveniência desse excesso: 
sabemos que era cada companhia lia dois alferes, 
um tenente e um ca; itão; si se tivesse feito uma no- 
meação superabundante detenente^ ecapitães, havia 
ainda uma explica ão, e era não ficarem as com- 
panhias sem officiaes que as dirigissem; mas no- 
mearem-se mais officiaes do que os fixados no qua- 
dro,qu ndose poderia tirar, sem sensível faltado ser- 
viço, vinte ou trinta alferes das companhias de di- 
versos batalhões quo estivessem de guarnição em 
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localidades onde menos necessidade houvesse de of- 
ficiaes ; não sei como jusiificar-se tal acto. 

O Sk. Miranda :— A isto não se responde. 
O Sr. Souza e Mello :— Termino aqui, Sr. pre- 

sidente. 
O Sr. Barão de Pindark ; — Sr. presidente, deu- 

me appetilo rte fallar, quando o nobre senador pela 
província de Matto-Grosso disse ao nobre geneial 
marquez de Caxias e aos outros senhores que se as- 
sentara naquede banco; « Nem ao menos me dais 
um apoiado ? » 

O Sr. Miranda ; — Deram muitos, applaudiram 
muito. 

O Su. D, Manuel : — Quando fallou sobre o exer- 
cito, nem um só. 

O Sn. Miranda ; — Dos seus. 
O Sr. D. Manuel : — Não cahiram nessa. 
O Su. Barão de Pindark: — Confesso ingenua- 

mente que, quando tenho de fallar sobre estas ma- 
térias, me sôa sempre aos ouvidos aquelle dito de 
Annibal a uni abelhudo que, sem entender de maté- 
rias de guerra, queria fallar a respeito dellas. 

O Sn. Miranda: —Quem é o abelhudo? 
O Sr. Barão de Pindaré: —Esse dito de Annibal 

me contém o mais possível. 
O Sr. Miranda: — Quem é o Annibal? 
O Sr. D. Manuel : — Si elle ouvisse, responderia. 
O Sr. Barão de Pindaré :—Quando o nobre se- 

nador pedia um apoiado, não sei como o Sr. mar- 
quez não lhe respondeu comooutr'ora Annibal. 

O Sr. Miranda:—Apoiou muito; nós pensamos 
do mesmo modo. 

0 Sr. Barão de Pindaré : — O nobre senador o 
que fez nas sessões passadas? Um elogio pomposo 
aos nossos soldados, e a satyra mais violenta aos 
generaes o officiaes do nosso exercito. Pois queria 
que, depois de uma satyra tão violenta, o Sr. mar- 
quez lhe désse apoiados ? 

Creio que a honra, o brio ó o primeiro estimulo 
militar; e, póde-se dizer, o único acicate que o aba- 
lança a desprezar os perigos. 

Não me admirou que o nobre senador fallasse so- 
bre esta matéria; eu é que não tinha animo de o 
fazer pela razão que já expuz. Si eu fôsse a estranhar 
isso ao nobre senador, elle mo poderia dizer; « Não 
sabes que um celebre cardeal armava e debellava for- 
talezas? Pois ó necessário ura h unem andar agaloado 
para conhecer destas matérias? » 

Mas o nobre senador fez o maior elogio, um per- 
feilissimo elogio aos nossos soldados; encheu de 
vaidade a todos os Brasileiros, porquanto o que não 
seria o nosso exercito tendo disciplina ? Si o nosso 
exercito adquirisse a disciplina que ainda não tem 
por causa dos seus chefes, como disse o nobre sena- 
dor, nós veríamos os despojos do mundo inteiro pas- 
sarem por baixo dos nossos arcos triumphaes. Si os 
nossos soldados sem disciplina, roubados conti- 
nuamente, como disso o nobre senador... 

O Sr. D. Manuel:— Com as calças roidas pelas 
traças. 

O Sr. Barão de Pindaré :■—.... têm feito esses 
milagres que têm feito... 

O Sr. Miranda : — Quanto mais.,., 

O Sr. Barão de Pindaré: — .... desde a inde- 
pendência, pela qual, escravos hontem, somos ro- 
manos hoje  . 

O Sr. Miranda : — Já respondi a isso. Si nesse 
estado fazem tanto, quanto mais si estivessem melhorl 

O Sr. Barão de Pindaré : — .... si em tal estado 
elles, sendo commandados pelo nobre marquez de 
Caxias,«que carrega com todas estas culpas, porque 
vê oexeicito sem disciplina, roubado, etc., e não 
dá providencias  

O Sr. Marquez de Caxias : —Não apoiado. 
OSr. Barão de Pindaré:—.... si em tal estado, digo, 

nossos soldados, commaridados pelo nobre general, 
foram á republica Vizinha derrubar esse dictador que 
na assembléa gritava ; « A corôa do imperador do 
Brasil ó de lata, ha de correr por esta escada abaixo 
cora um pontapé, » e mostraram que sabiam vencer 
e respeitar os vencidos, dando assim a um tempo 
exemplos de valor e de moderação; o que não fariam 
esses soldados, si tivessem disciplina e vivessem con- 
tentes e satisfeitos? Ah I foi nisto que o nobre se- 
nador fez o elogio mais fúnebre que podia fazer ao 
Sr. marquez de Caxias. 

O Sr. Miranda : — Onde está esse elogio fúnebre? 

O Sr. Barão de Pindaré : — Eu lhe digo. V. Ex. 
pensa que a disciplina se adquire em um dia e morre 
no mesmo dia? 

O Sr. Miranda ; — Logo, o Sr. marquez é quem 
tem a culpa! 

O Sr. Barão de Pindaré : — Não é só o Sr. mar- 
quez; V. Ex. fez uma satyra a toda a nossa ofS- 
cialidado. 

O Sr. Miranda : — Narrei a historia do nosso 
exercito. « 

O Sr. Barão de Pindaré ; — Historia é o que 
V. Ex. couta; isso e qua sào historias friso.) 

O Sr. Presidente: —Lembro ao Sr. barão que.... 
O Sr. Barão de Pindaré :—O nobre senador pensa 

que não temos exercito.... 
O Sn. Miranda: — O Sr. presidenta está fallando 

com V. Ex. 
O Sr. Presidente:—Lembro ao Sr. barão que 

deve cingir-se ao art. 2.°; a discussão é restricta. 
O Sr. Barão de Pindaré : — Não óuço. 
O Sr. Miranda (ao ouvido do orador):—O Sr. 

presidente diz que se cinja ao art, 2.°; V. Ex. está 
divagando. 

O Sr. Barão de Pindaré : — E' uma verdade ; 
mas a matéria é counexa. Para que o exercito tenha 
disciplina, é necessário que tenha bo is officiaes; em 
conseqüência disto foi que entrei a fallar sobre os 
ofíiciaes que V. Ex. tinha dito que eram máos. 

O Sr. Miranda : — No art. I.0 foi que toquei 
nisso. 

O Sn. Barão de Pindaré : — Mas eite art. 2.° não _ 
deixa de ter connexào com o 1.°: porventura esse 
numero dado de soldados não exige um numero dado 
deofflciass? Quem sabe si esíes ofüciaes nomeados 
de mais não foram para substituir os que V. Ex. 
disse que furtaram ou deixaram furtar aos soldados ? 

O Sr. Miranda : —Quem disse foram os relatórios 
officiaes, e o Sr. ministro concordou nisso. 
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O Sr. Barão de Pixdare : — Eu pedi a palavra 
para protestar contra a proposição de V. Ei., de 
que não tínhamos^ exercito, não tínhamos nada. 
Creio que' o nobre senador pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Cândido Borges, não concorda com similhante 
prorosição ;■ eu quizera ao menos que S. Ex. me ace- 
jeás^e cum a cabeia... 

O Sr. Miranda ; — Está me confirmando. 
O Sr. Barão de Pindaré : — O nobre senador 

pelo Rio da Janeiro é o unico que deve nagar tudo 
ao governo, porque nos disse aqui que o Sr. ministro 
da guerra provoca a indisciplina e anarchia do exer- 
cito ; ó por isso que S. Ex. lambem nos disse que não 
despreza os doentes nem no período algido, applica- 
Ihes cáusticos: o nobre senador está applicando cáus- 
ticos no governo. 

Was ainda é o caso de repetir o que eu disse ou- 
tro dia; « Ninguém olha para si. » Ha pouco manda- 
ram-me um periódico em que se lia: « Fulano de tal, 
tendo sido condemnado a 12annos com trabalhos, ap- 
peilou para a relação da Pernambuco, e só depois de 
1'2 annos foi que esse tribunal achou tempo para pro- 
ver a esse recurso. » Não seria bom que olhássemos 
para estas cousas ? 

O Sr. Miraxoa ; — Hei de olhar para aquillo que 
puder. 

O Sr. Barão de Pixdare':— Esses factos da classe 
de V. Ex. valera muito mais do que todas as infrac- 
ções dos Srs. militares. 

Eu queria dizer alguma cousa sobre o recruta- 
mento, mas limitar-me-hei a uma simples observa- 
ção. Sr. ministro, todos os defe,tüs, todos os males 
podem ser corrigidos, sanados do seguinte modo; 
— Quem é o recrutador?— Fulano de tal. — O que 
fez elle?—Prendeu um homem, pai de família, como 
aquelle que V. Ex,. ha de estar lembrado veiu do 
Maranhão. —Pois bem, venha o tal recrutador fazer 
o serviço que faria o homem recrutado injusta- 
mente. 

O remedio é este, Sr. presidente; bastava um 
exemplo, desappareceria essa caçada de homens, 
que é o mal principal. 

Quem é recrutado para sold-.do, Sr. presidente? 
Eu não quero fallar nisto; mas vejam bem o estado 
em que nos rchamos. 

Vou terminar, Sr. presidente ; a hora está muito 
adiantada, e já fiz o protesto que desejava fazer. Hei 
de conservar-me silencioso nesta sessão, porque, si 
eu não fizesse tão bom conceito da opposiçâo, liana 
de suppor que ella não quer s;não gastar tempo; mas 
não penso assim; e porque? Tenho lactus. 

Como foi tractado o Sr. ministro, quando veiu 
aqui discutir as forças de mar ? O Sr. ministro 
entrou, fez as competentes znmbxias, recebeu as 
competentes zumbaias do senado, e foi se embora, 
sem que ao menos lhe achassem algum peccado ve- 
nial. Si V. Ex. tivesse encarado com a carranca do 
feto Adaraastor, navegando mares nunca dantes 
navegados, não receberia maior prova de con-idera- 
çáo do que essa. E'q .e entendiam que V. Ex. pro- 
cedeu bem, e isso mostra a imparcialidade da opposi- 
çâo,quando accusaosoutrosSrs. ministros. Os outros 
sim, é que estão carregadas de peccados, e nem é 
bom fallar de ura que se assenta aqui a meu lado ; 
esse é o escândalo dos escândalos, todos carregam a 
roao sobre elle; e aquelle que os Srs. mesmos con- 
fessam que tem prestado em sua longa vida relevan- 

tes serviços ao paiz, (ambom agora não presta para 
nada ! «*Retire-se do ministério, que nós queremos 
entrar. » 

O Sr. D. Manuel : — E' a que se reduz toda a 
opposiçâo. 

Verificando-se não haver casa, ficou adiada a dis- 
cussão; o, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades cora que fôra recebido, o Sr. presidente 
dá para ordem do dia da seguinte sessão ; 

3.a discussão das proposições da camara dos 
deputados approvando as pensões concedidas; l.a, 
á viuva e filhos do tenenle-general Antonio Cor- 
rêa Seara; 2.a, á viuva e filhos do coronel Fran- 
cisco Victor de Mello e Albuquerque; 3.a, á viuva 
do marechal de campo Gaspar Francisco Menna 
Barreto; á.a, a José B^nto Gonçalves; e 5.a, ao 
conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos Dru- 
mond. 

Continuação da 2.* discussão da proposição da 
mesma camara sobre o augmento dos vencimentos 
dos monsenhores, conegos e empregados da capei- 
la imperial e caTiedraes das diversas dioceses do 
Império, com as emendas oííerecidas pela com- 
missão de negocios (eclesiásticos. 

l.a e 2.a discussão da proposição da dita camara 
auetorisando o governo para transferir para a l.a 

classe do exeicito o 2.° tenente José Antonio de 
Araújo. 

l.a discussão da proposição offerecida pela com- 
missâo de inslrucção publica sobre a matriculados 
estudantes Ramiro Jòió d'Assis Athaida e Francisco 
Basilio Duque. 

E as outras matérias anteriormente designadas. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

Sessão de 16 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL 1GNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario.—Primeira parte da ordem do ãb.— Peti' 
sões a diversos. Votação.—Vencimentos dos em- 
pregados das cathedraes do império. Discursos dos 
Srs. visconde de Jequilinhonha, Fonseca e Ferreira 
Penna.— Segunda parte da ordem do dia.—Fixa- 
ção de forças de terra. Discursos dos Srs. visconde 
de Jegnitinhonha, ministro interino da guerra, 
Miranda, Ferreira Penna e D. Manuel. 

A's 10 horas e 3 quirtos da manhau o Sr. presi- 
dente «bra a sessão, estando presentes 29 Sis. se- 
nadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
Não ha exp0dien'e. 
Fica sobre a mesa a redacção das emendas do 

senado á proposição dicim>ra dos deputados, so- 
bre a matricula dos eslud ntes Luiz Francisco de 
Murinelli e Felippe da Moita de Azevedo Correia. 

Compareceram no decurso da sessão mais oito se- 
nhores senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DAS CATHEDRAES 
DO IMPÉRIO. 

Continua a discussão, adiada em 26 do mez pas- 
sado, do art. 1.° da proposição da camara dos ióis. 
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depurados sabrâ o augmentõ dos vencimentos dos 
monsenhores, conegos e empregadas di capella im- 
perial e dioceses do Império, com a respectiva emenda 
da commissão do negócios ecclesiasiicos. 

O Sn. Visconde de Jequitiniioxiu: —Por ora não 
tenho opinião alguma formada acerca deste artigo ; 
in lino-me mesmo a votar pela emenda da commis- 
são, mas desejava ouvir ao nobre senador pela pro- 
víncia do Amazonas relativamente aos tm livos que 
teve a commissão para supprimir o que diz respeito 
aos músicos. Ainda quando eu não precisasse saber 
quaes os motivos, o senado precisa conhscel-os; por- 
tanto, para a justificação do senado e para justillca- 
ção do meu voto, peço ao nobre senador pela pro- 
víncia do Amazonas, qno foi justamente aquelle que 
mais se interessou para a commissão respectiva dar 
um parecer acerca desta matsria, nos explique o que 
ha ^ este respeito. 

O Sn. Ferreíra. Penna : — O art. l.0do projecto 
da camara dos deputados tem por fim elevar a mais 
metade as actuaes congruasdos m nsenhores e cone- 
gos da capella imperial o cadiedral do Rio do Janei- 
ro; o 2.° conrede gratificações de 200^ e 1003 
inspector fahriqueiro, capellães, Cintores e outros 
empregados, inclusive cs músicos; o 3.° rktermina 
que as disposições dos dois antecedentes sejam ex- 
tensivas aos cabid s de todas as outras dioceses do 
Império, Em substituição dos dois primeiros artigos 
oTereceu a commissão uma emenda com a labelh j 
que se refere, na qu*l se acha comprehcndido tedo 
o pessoal não só da capslia imperial, excopto os mu- 
sico?, mas lambera das outras cathedraes. Tendo 
pois sido approvada esla emenda, só resta que o se- 
nado delibere sobre os vencimentos dos músicos, que 
fazem objocto de outra emenda offerecida pela com- 
mi-são, para ser collocada ora legar do art. 2.°, o con- 
cebida nestes termos; « A respeilo dos músicos da 
dita rapclla conlinusiãoa ser observadas as disposi- 
ções do art. 9." do 'decreto n. G97 do 10 do setembro 
do 1850. » 

Si fosse approvado o art. 2.° do projecto, tmia cada 
um dedos músicos do perceber a gratificação do ICOgi 
a ó n dos seus Actuaes vencimentos; mas a eqmmis- 
sao, íddricla ao dever do limitar quanto fòr com- 
palivel com as verdadeiras necessúftdes do serviço 
das cótbodraes o accrescimo da despesa, que tem de 
recahir sobro o lhesouro publico, entendeu que não 
poderia, sem commetter uma injustiça, propor a 
menor reducção nos vencimentos de qualquer outra 

^ classe do empregados, si concordasse na concessão 
dosia vantagem á dos músicos, qno alem de dever ser 
extineta, não ó cerlamonto aquella que mais razão 
tom de queixar-se da insufíiciencia dos seus venci- 
mentos. 

Para que a emenda da commissão s'ja bem com- 
prchendida, lerci o art. O." do decreto a que ella se 
refere. [Lê): « Os musicas actuaes continuarão a 
perceber os seus ordenades cmqusnto bem ser- 
virem: aquelles porém que íòrcm demitlidos, ou 
fdlecerem, não sai Io substituídos por outros Para 
as solemnidades cm qno fór necissaria a musica, se- 
rão contraclados especialmente os cantores o instru- 
mentistas precisos. » 

Quando so promulgou esto decreto a expeiiencia 
de muitos annos já h^via mostrai!) que os músicos 
pormanontos, denominados filhos da folha, o consi- 
derados portanto como empregados públicos, falta- 
vam muitas vezes ao serviço de sua obrigação, con- 

linuando todavia a perceber os ordenados, ao 
mesmo t^mpo q o se tinha de pigar eguaes on maio- 
res qnan ias a outros qm suppri.-sem a falta; e por 
isso resolveu o govetno muito aceriadamoat) qno 
não so preenchessem do mesmo modo cs logarss qua 
vagassem, respeitando todavia os di eilos adquiridos. 

De uma relação assignada pelo monsenhor inspec- 
tor da cipella imperial, que foi presente á commis-- 
são, vê se que o numero destes músicos (a fora os 
dois mestres de capella e os organistas) chega ainda 
hoje a 28, entre cs quaes ha 8 quo se achara inca- 
pazes do servir, e que aos seus vencimentos, Auarca- 
dos e alterados por divers s ordens db governo do 
antiga e recente data, variam desde 2003 até 6293 
annuaes. 

Depois de apresentado o trabalho da commissão, 
foi dirigido ao senado um requerimento, era nome 
dos dois mestres de capella, em que p^dem que so 
faça efToctivo o beneficio que o projecto da outra ca- 
mara concedo áquolles a;tistjs, allogando, além do 
algumas outras consiloraço^s, que haverá notável 
injustiça em marcar-lhos um vencimento menor do 
que o dos emprogados da Ínfima categoria, como 
sejam por exemplo os sineiros o varredoros. Éste ar- 
gumento porém, qno á primeira vista parece muito 
procedente, perde grande parte de seu valor 
quandose atteude ás obrigações de uma e outra classe, 
üs sineiros e varredores, a quem se concede a grati- 
ficação do lOOJÍi sobro o vencimento de 2003 que 
até agora tem percebido, s'nlo obrigados a um ser- 
viço eífectivo e diario, não podem certamente appli- 
cir-so a outras occupações, que lhe augmentem os 
meios de subsistência : os músicos não estão no mesmo 
caso, porque entro elles só ha seis que são obriga- 
dos a concorrer a todas as funeções di capella, cujo 
numero é de cem pouco mais ou menos, por anno, 
e todos os outros só são obrigados a tomar parlo 
ms festividades de orchestra, que não excedera a 30. 
Nenhum delles vô se reduzido a necessidado do vi- 
ver somente do emprego da capella, p rquesobra- 
lhes muito tempo para exercer a sua arte em outros 
logares, e dividindo-se os seus actuaes vencimentos 
pelo numero do festas, vè-so que áquolles mesmos 
quo só lèm o do 200^000 por anno vem acab;r 
mais de por dia do elfcctivo serviço.. 

Avista destas infcrmtçõcs decidirá o senado em 
sua sabedoria si, quando so reconhece a impossibili- 
dade do marcar aos ministros do culto, e a outros 
empregados das calhedraes, (o lo o vencimento quo 
parece necessário para garantir-lhes uma subsistên- 
cia honesta e decente, será jns'o conceder o pre- 
tendido augmentõ á classo dós mnsicos permanentes, 
cuja extineção está já decretada, fazendo se tam- 
bém extensivo esse beneficio áquellos que por en- 
fermos não prestam serviço algum, e já se conside- 
ram como aposentados. 

Si cada um dos membros da commissão devesse 
guiar-se somente pelos sons sentimentos o de.ojos 
particulares, teria certamcnlo muito prazer era dar 
um voto nesse sontilo, n.as onião serThcs-ma im- 
possível, sem faltar á justiça devida a outros em- 
pregados, propor qualquer reducção na despesa 
decretada pela proposição da camara dos deputados. 

Eu estimaria, Sr. presidente, que o debate mo 
desse occasião de explicar minuciosa rente o traba- 
lho da commissão,' visto que a necessidade de apre- 
senta-lo ro prazo do muito poucos dias, como eu 
havia promeitilo em seu nome, não pcnnittiu qua 
cila rxpozesso no seu parecer çseripto tolas as razões 
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quo o jusüficam. Tenlo porém passado sem impuf;- 
uação alguma a primeira emeula, que é a mais im- 
j ortante, o não des jrndo eu abusar da altenção du 
senado, limitar me-líoi por agora a um dos pontos 
mais essenciaes, ist > é, a demonstração do accresci- 
rao da despesa que haverá em ceda um dos casos de 
ser inteiramente approvsd) o pn jt cSo da outra ca- 
roara, cu o quo a commis:ão do senado olleieco como 
substitutivo. 

Essa demonstração acha-se no quadro quo aqui 
apresento, organisalo em vista das tabellas explica- 
tivas que acompanham o orçamento do ministério 
da jusãça para o exorcicio de 1^59—1860 o da re- 
lação a que já me referi, não se incluindo na des- 
pesa da Capella Imperial a importr-ncia dos venci- 
mentos dcs mnsi os, quo, além dos 28 permanentes, 
houverem de ser especialmen e contraciados para 
cada solemnidade. (Lê.) 
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0 Sr. Visconde de Jeqüitinhoxha : — Sr. presi- 
dcnte.jáque o nobre senador pela província do Awa- 
z mas deu explicações relativamente á hbclla formu- 
lada pela commissão, aproveito a occas;ão para pedir 
a S. Ex. que hjjr de dar sua opinião relativamente 
a uma emenda que eu desejava que fõsse incluída 
nesse projeclo acerca dos m stres existentes actnal- 
mente na cathedral de S. Paula para o ensino dos 
meninos do côro. Eu desejara que a illustre commis- 
são adoptasse nesta proposição uma emenda para 

■que não pudessem ser preenchidos, os logares desde 
que vagassem por demi-são, desistência, ou por 
morte dos professores existentes. 

_ V. Ex. sabe, e o senado, que ha uma razão muito 
c'ara e patente a todos que justifica esta emenda : 
a desnecessidade do certos empregos é reconhecida, 
eltes na o deveram mesmo existir, jatas, como existem, 

s; ja tirar essa espécie de direitos adqui- 
"3°?,,.- : b9' Eo!o raenos eslabrleça-so já nesta 

. 4', '5, 9lnpdo vagarem taes empregos, «ao poderão ser providos; é uma especis de reforma 

que se-faz hoje, tendo em vista aquillo que ha de 
acontecer no futuro; genero de reforma que tam- 
bém se fez com o decreto n. 697 de 10 do setembro 
de 1850, pelo que respeita ao actual lhesoureiro das 
alfaias, prata e guarda cera, o qual, por sua morte, 
dií o art. 8.°, desistência ou demissão, será .substi- 
tuído por um mestre de ceremonias que mais apto 
pareça ; assim lambem taes mestres da cathedral do 
S. Paulo, na minha opinião, devem ser supprimidos 
por esta forma. Si a illuslre commissã > conviesse 
nisto, eu lhe rogaria que fizesse a emenda. 

Emqusnto ao mais, Sr. presidente, eu votei pelo 
art. t.0, e votei bom convencido de que o prejectn, 
que vai ser novamente enviado á camara dos Srs. de- 
putados, ó mais util não só aos empregados das ca- 
ihedraes, como também ao thesouro. Não se des- 
pende tanlo e se melhora a so-te desses empregados 
de uma maneira mais equitativa. 

Agora, pelo que respeita ao art. 2.°, V. Ex. per- 
mútirá que ainda não me dô por convencido cora as 
razões oíferecidas pelo nobre senador. 

Uma dellas foi fundada no art. 9.° do decreto que 
acabo de citar. Neste artigo se diz: flendo.] « Os mú- 
sicos acluaes continuarão a perceber seus ordenados 
emquanto bem servirem (são, portanto, vitalicios) ; 
ajuelles porém que forem demitlicloa ou fallecerem, 
não serão snbstit .idos por outros, liava os solemni- 
dades em que fôr necessária a musica, serão consi- 
derados especialmente os cantores e instrumentislas 
frecirns. » Ora, pergunto eu á nobre commissão : 
ha alguma reducção relativamente acs músicos 
actuaes? Creio que não. 

0 Sr. Ferreira Pesna: —Não ha reducção ne- 
nhuma, ficam no mesmo. 

0 Sr. Visconde de Jeqüitinhonha;—Ha alguma 
reducção : e não se lh"s dá melhoramento, quando é 
certo que esses musicas devem ser empregados da 
capella imperial efnquanto bem servirem. Si ha re- 
ducção, creio quo ha injustiça, o si não ha melhora- 
mento, creio que também ha injustiça. 0 facto de se 
declarar no art. 8.' do decreto que sejam engaj .dos 
para o serviço da capella impeiiil alguns cantores e 
inslrumentisUs que forem julgados necessários, não 
auetorisa para.que cfs músicos actuaes doixera de 
perceber também algum melhoramonio, vi-to que os 
outros empregadas da capeila merecem contempla- 
ções do corpo legislativo'. 

Sr. presidente, eu concordo com o nobre senador 
em que ó preciso alguma reforma a respeito desses 
artistas. listou c nvoncido do que quem gostar de 
rpusica e fôr ouvil-a na capella imperial, deve levar 
algodão nos ouvidos, porque é o melhor meio de se 
não incommodar. Estou certo que esta não foi a 
sorte da capella imperial da corte do Ihaúl era ou- 
tras épocas; alli ouviu se a melhor musica do mun- 
do, ou pelo monos a melhor musica do nosíb mun - 
do; mas hoje é preciso levar, como já disse, algodão 
nos ouvidos, para se não ouvir o que alli se canta, 
excepto o que ó rel.tivo ao cantexào e ao officio di- 
vino; neste císo então cada um tem o seu livro e 1<5 
nelle. 

E' necessário, Sr. presi lente, que se acabo aquelle 
systema para se mjlhorar o serviço, embora se giste 
mesmo algumas centenas de mil réis mais, ou então 
acabe-se de todo e faça-se alli as E stas pela mesma 
forma cumo são feitas' nas outras egrejas. 

Mas, pergunto eu, o estado ora que existe a ca- 
pella imperial, polo quo respeita a esses músicos, 
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podo de forma alguma influir nos priuipics de jus- 
tiça com qu0, leudo-so aUeniido a uns, devemos 
alteader a todos ? Creio que não. 

Ouço dizer que ha alguns músicos da capclh que 
se acham fura do serviço, e então se onteule que 
estes não devem merecer melhoramento algum; 
mas, pergunto eu, são ellesou não músicos da ca- 
pella? Em virtude do decreto de 1830 elles devem 
continuar a ser músicos da capella emquanto bem 
servirem. Já foram aposentados ou doraiUldos? 
Certamente que não; porconsequencia, devem me- 
recer o mfdhoramsnto proporcional qus se f.z aoá 
outros empregados. 

São estas, Sr. presidente, as duvidas que tenho 
relatiyam"nte á emenda da commissão; mas estou 
íão disposto a respeitar sua opinião, que qualquer 
informação mais poderá fazer com que cu du meu 
voto á emenda.. 

Por ultimo, repito, o requerimento que fiz á il- 
Mstre commissão nlitivamenie aos mestres de me- 
ninos do côro na calhedral de S. Paulo.... 

O Sn. Silveiiu d\ Mütta :—lia uma duplicata, 
porque o seminário episcopal tem já essai pro- 
fessores. 

O Sr. Visconde de Jeouitixuomu ; — Esse é jus- 
tammte o motivo por que desejo que se adopteesta 
medida; não creia o senado que com isto.a inslruc- 
ção perde cousa alguma. 

O Su. Ferreira Penna : — Derei as informações 
que exige da commissão o nobre senador pela pro- 
víncia da Bahia. Do uma das tabel as annexas ao or- 
çamento do ministério da justiça, a que j 5 me refeii, 
vô-se que ha na crlh dtal de S. Paulo uma cadeira 
de theologia moral, outra de (heologia dogmática, e 
outra dc Llim, que são regidas por coaegos, tendo 
cada uma das duas primeiras o vencimento da 
C00$ annuats, e a terceira o de 300#». 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniia r — Quantos 
discipulos lôm ? 

O Sr. Ferreira Penna ; —Não posro dizei o com 
certeza ; mas tenho ouvido que mui poucos ou ne- 
nhum. Desde que a commissão entrou no exame 
deste negocio occorreu-lhe a conveniência dc propor 
a raosma medida que o nobre, senador acabi de 
lembrar, islo é, qiffi estas caieiras não sejam nova- 
mente providas quando vagarem por demissão ou 
failecimento dos acluaes professores, por parccer-!he 
evidente a superíluidado da despesa que com ellas 
fiz o ihesouro, tendo o governo de manter outras 
das mesmas maiorias no seminário episcopal de 
S. Paulo. 

Uma voz: —Não existem ainda. , 
O Sr. Ferreira Penna; — Mas devem oirslir, o, 

si bem me recordo, já se apresentou na cunara dos 
deputados unir emenda ao orçamento, pela qual se 
concedo para isto o credito necessário. A commissão 
porém náo levo tempo para verificar o acto pelo 
qual foram creadas aquellis cadeiras na calhedral, 
e, como ouvisse dizer que ellas têm por fundamento 
uma bulla do dita muito antiga, hesitou em propôr 
qualquer innovação, persuadida de que, a ser isto 
exacto, não se poderá decretir a sua extineção nem 
a suspensão do provimento que vale o mesmo, sinão 
de accôrdo com a competmlo auctoridadcecclcsias- 
tica, como o poder legislativo já reconheceu, quando 
pela lei de 13 de junho dc 1830 auclorisou o governo 

para alterar o numero e vencimentos dor emprega- 
dos das calho Iraes, 

lambem occo^reu á commi são a conrenicncia de 
deteiminar se que os con gor que leccionam na ca- 
lhedral passem afozôl-o no seminário; masabstevo- 
se de oíTerecer emenda neste sentido, por parecor- 
Iheque o governo poderá tomar essa deliberação 
quatrete o ju'gue conveniente, ouvindo o prelado 
diores: rio, a quem se deve deixar toda a liberdade na 
escolha dos professores do seminário. En retardo cs 
tobres senadores residentes na provinc'a de S. Pau'o 
poderão dor ao senado iiif jrmsções mais amplas o 
exactas, e pela rair.hi parte declaro quo a não cn- 
contnr se embaraço na bu'li a que alkiii, ne- 
nh ma duvida terei em acceitar a emenda de que 
fadou o nobre senador pela Bahia. 

b-iauto aosmu ie s di capella imperial, posto que 
mo pareça ter dado ao sena lo os esclarecimentos , 
mais necessari s, farei ainía algumas observações 
em respo-ti ao honrado senador. A emenda da com- 
missão está de accôrdo cora o projecto da outra ca- 
mara na parle era que accrescenta a gratificação de 
375^ aos ordenados de 623®i que percebem os dois 
mestres de capolh e compositores, e na quo toca aos 
outros 28 músicos nenhuma alteração faz para mais, 
nem para menos, referindo-se ao decreto de 1830, 
em viitu !o do quil deverão continuar a perceber cs 
mesmos vencimentos actuaes, que variam, como já 
observei, desde 20055 até 020#). 

Tendo a commissão entendi lo que a deliberação 
que tomou o senado de incumbil-a do exame deste 
negocio,depois das ob ervaçõea feitas pelo nobre mi- 
nistro di justiça sobro o augmento da despesa, im- 
portava para olla a obrigação de propor toda a re- 
ducção compatível com as conven encias do serviço 
dts cathedraes, não pod a d ixar di piever desde 
logo que, para desempech ir esta tarifa, teria i eces- 
suiimente de desconlentir a mu tos empregados, 
não concorrendo com o seu voto para fazer-se tííec- 
tivo o beneficio quo Ih' s concede o projecto da ou- 
tra camara. 

A reducção proposta importi, comojamo^tr i,cm 
mais de •2G;0005J; mas a commissão 1 songea-so do 
crer que, tanto nesta p rte, como na distribuição da 
quantia de 51;600.$ que tem de accrescer á despesa 
decretada pela legislDçãt em vigor,pro urouc n;i- 
liar, quanto é possível,os principies de justiça comas 
conveniências do serviço, e egualar a condição do 
todos os empregados da mesma categoria nas diver- 
sas calhedraes do Império. Cinginio se a estas re- 
gras, admittiu ella ce. tos augnuntos votados pela ca- 
mara, elevou, supprimiu e cerceou alguns oulro-, 
mas a nenhum empregado diminuiu o vencimento 
já concedido pela legislação vigente, porque entendeu 
quo haveria excesso do rigor e ofiensa a direitos 
adquiridos, si por este modo prccurasso estabelecer 
uma i gualdade absoluta.- 

Si, pois, forem approvadas as emendas da com- 
missão, não serão os músicos da ca;e!la os únicos 
que d ixarão de ter augmento e n seus ordenados, 
O mesmo acontecerá a outros empregados de diver- 
sas cathedraes, que já pcccebcm venci uentos eguaes, 
e ainda superiores á quantia a que são agora eleva- 
dos os de outros d.» mesma classe, que os tinham 
muito menores, comn poderá vêr mais claramento 
quem comparar a t-hella a que se refere o parecer 
da commissão com o quadro das mesmas caih Aiaes 
amrxo ao orçamento do mi- isterio da justiça. 
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O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Mas os mu- 
s:ccs da capella são vilalicios ou não? V. Ex. não 

, entrou nesta questão. 
O Sr. Ferreiiu Penna : — O que diz o decreto de 

ÍBoOeque continuarão a perceber seus ordenados 
emquanto bem servirem. 

O Su. Visconde de Ieqüiiinhonha : —Logo*só po- 
dem sahir por processo. 

O Sr. Ferreira Penna. —Não duvido; mas pa- 
rece-me que a decisão desta questão pouco imporia 
para o caso de que tractamos, visto que o principal 
xnoíivo que a commissão tem para não concordar na 
elevação dos vencimentos destes anistas ó a per- 
suasão era que está de não serem tão insufílcienles, 
como se allega, osqueja percebem. Si, todavia, o voto 
do senado se pronunciar em favor delles, nada mais 
direi em comrano, po-que. julgo ter cumpriio o 
meu dever, aDresentando-Jhe as informações que a 
co.nmissão pôde obler sobre a matéria. EÍn tal caso 
só pedirei permissão para de novo observar que ha- 
verá manifesta injustiça era supprimir ou cercear os 
augmentos concedilos pelo projecto da camara a 
muitos o.tros empregados, cuja sorte não c certa- 
inento menos digna da coasilèração do senado. 

O Sr. Fonseca: — Sr. presidente, visto que os 
nobres senadores pedem informações a rospeita das 
caleiras na cathedral do S. Pnuln, sou obrigado a 
dizer que, srgundo me recordo, havia alü antiga- 
mtnto, antes da independência, duas cadeiras de ma- 
térias ecclesiasticas. Ao depois, a asseaibléa geral 
creou mais uma ou duas [não assevero, digo só do 
memória) e todas penso que são ou eram pagas 
pelo cofra da província. 

Quanto ao numero dos discípulos que as freqüen- 
tam, não posso in^rraar, porque não resido na ca- 
pital; não sei si sã) bem freqüentadas ou não. 

Quanto aos professores, posso asseverar quo o bis- 
po não osacceita á no ssmimrio; si cora razão ou 
sem ella, não quero entrar nesta questão, e nem 
disto agora se Irada. Os professores do seminário 
episcopal são por ora pagos ou alimentados, etc., 
cora as esmolas que o bispo tira para aquelb esta- 
bâlecimento, e não pelocoLe' piovincial ou geral. 
Agora foi que passou na outra camara uma emenda 
do orçamento, comignando lO.OüO^ para pagamen- 
to desses professores. 

E' o,que, provocado pelo nobre senador do Ama- 
zonas, posso informar ao senado. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha O que eu 
queria observar a V. Fx. e ao senado, é que o que 
disse o nobre senador pelo Amazonas f i confirmado 
pelo nobre senador por S. Paulo, e que aquillo quo 
proponho c justamente o quo o parecer indica. 

Nós não supprimiremos empregos, nãa faremos 
outra causa mais do que declarar que, quando vaga- 
rem aquellas cadeiras, não sejam mais providas, que 
o thesouro não dè mais dinheiro para esso fim. 

O Sr. Fonseca:— Creio que a despesa é-foita 
pdo cofre provin.ial. 

O Sr. Ferreira Penna :— E' pelo cofre geral. 
O Sr. Visconde de Jeqltt nhonha ;—Y. Ex. afíirma 

qua é pelo cofre geral ? 
, O Sn. Ferreira Penni; — Afdrmo, referindo-mo 
as tabellas do orçamento. • 

O Sr. ã isconde de Jequitinhonha : — Si é pelo 

cofre geral, o ponto da questão ú o seguinte: Não 
queremos supprimir aq.uellas cadeiras creadas pela 
bulla, mas entendemos que, quando ellas vagarem, 
não saia mais d nheiro do thesouro geral para pa- 
grl-as, e neste sentido vou oílsrecer uma emenda. 

J,è-se, apoia-se e íha adiada com o projecto, por 
se ter de passar á 2." parte da ordem do dia, a emen- 
da do Sr. visconda de Jequitinhonha. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
fixação das forças de terra. 

Encerrada a discussão do art. 2.°, passa-se á do 
art. 3.° 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Levan- 
to-mo unicamente para pedir ao nobre ministro in- 
terino da guerra que tenha a bondade de me ex- 
plicar qual ó o syslomã que tom de seguir na dis- 
tribuição do recrutamento por cada uma das pro- 
víncias. • 

Tenho ouvido dizer aqui que o serviço do exerci- 
to é um imposto, o imposio que ale so chama do 
sangue ; não sei si é ou não. Mas si ó realmente um 
imposto do sangue, creio que seria a maior da to ias 
as injustiças obrigar uma província a prestar maior 
conting-mle do que aquelle que presta outra provín- 
cia, guardada a proporção á sua populaçã). 

Si acaso oste meio "de calcular os contingentes 
não ó o mais convenienle, então c: elo que o poder 
executivo deve adoptar um do qual so não deve arre-' 
dar sinão em occasiõas extraordinárias, caso único 
em que posso onten ler jusiilicavel a alteração. 

Em estado oríiuario não concedo quo o governo 
faça esta distribuição ialeiraincnte s.-m regra fixa, 
semsystema. . 

Eu podora trazer ao conhecimento do senado os 
factos de que se queixara muitas províncias ; podara 
trazer ao conhecimento do senado quanto com um 
arbítrio tal o governo pó le oífenlor os interesses 
inJustriaes e comraerciaes das províncias. Si acaso 
o poder c.ncebesse que uma província havia ser mais 
auxiliada pelo que respePa á sua industria e ao seu 
commercio, o meio mais fácil seria diminuir o con- 
tingente dessa província ; ao contrario, si o governo 
quizesse pear o desenvolvimento da industria, prin- 
cipalraento agrícola, do uma província, o meio mais 
fácil seria augment ir o contiugênte e tornal-o vexa- 
to.io. Essa província necessariamente sentiria mia- 
goar sua industria e seu commercio. 

Ora, si taos podem ser as conseqüências de uma 
distribuição inteiramente arbitraria ediscricionária, 
não é possível qno o governo até hoje não tenha 
adopialo uma regra fixa para, segundo ella, diri- 
gir-se. 

Senhores, cu não venho dizer ao senado qual é 
esta regra ; não quero estabelecer o principio da po- 
pulação, não quero estabele er o principio da ri- 
queza, não quero estabelecer nada; mas,o que desejo é 
quo o governo tenha um principio que não possa do 
fôrma alguma ser alterado ou illudidt polos agmtes 
do mesmo governo. 

V. Ex., Sr. presidente, ha de ter ouvido muitas 
vezes clamar-se na casa contra o recrutamenm e 
conira as leis que o regulara. Ultimamente o nobre 
senador por Rernambuco fez do recrutamento a des- 
cripção a mais hodionda.que é possível. Alguma 
cousa de verdade existe no discurso do nobre sena- 
dor, a quem me refiro; mas eu jí cm outra occísião, 
tomando a liberdade do responder ao nobre senador 
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quo sustentava sssas mesmas opiniões, disse que 
S. Ex. exjgerava extraordinariamente os males do 
recrutamento. 

No estado em que nos achamos não podamos 
adoptar outro meio para termos o exercito com- 
pleto. Embora este não seja o melhor para completar 
a força votada, todavia eu não conheço outro que 
offeréça rasnor somma de males. Males hão de 
existir forçosamente, porque não ha meio nenhum 
de completar o exercito que não produza inconve- 
nientes. Como disse, no estado em que nos achamos, 
a minha opinião é que o meio que produz menor 
somma de males é sem duviía o meio de recrutar, 
segundo as leis em vigor; mas ó indispensável que 
ellas sejam bem executadas, é indispensável que o 
contingente marcado para cada uma das províncias 
o sf ja debaixo de um systema que não possa ser 
alterado. . 

Si so fizer isto, estou convencido que o recruta- 
mtmto ha de produzir menor somma da males, do 
quo ha de produzir essa lei chamada de recruta- 
mento apresentada na camara dos Srs. deputados 
este anno; lei que declaro me parece inexequivel, 
apezar de serella conforme, segundo corre, cem as 
idéas do nobre ministro da guerra; isto é, que o 
nobre ministro foi a alma, o espirito que inspirou 
o projecto apresentado na camara dos Srs. depu- 
tados. 

Si isto é exacto, a despeito de uma tal opinião que 
para mim é muito respeitável por todos os títulos, 
até pelo titulo de amizade, eu tomo a liberdade de 
dizer que a lei ó inexequivel, e que por muito tempo 
nós não pod mos ler meio mais fácil e menos one- 
roso de fazer o recrutamento no nosso paiz, sinão 
este que exista na íúrma das leis, comtanto que o 
podar executivo determine a forma por que sehão de 
fazer os contingentes, e faça com que se executem á 
risca as leis em vigor. 

Sr. presidente, geralmente fallando, tem sido es- 
tabelecido este contingente pela fôrma seg /inta : 
Appareccm receios relativamente á tranq..i!.U.iad9 
do uma província, immediatamente se acredita que 
lá existo um grando numero do vadios, de pessoas 
que não prestam utilidade nem á industria nem ao 
commercio, e dahi resulta fixar-se para essa provín- 
cia um contingente muito maior do quo para qual- 
quer outra. E' isto justo? Eu acreditava, senhores, 
que nestas occasiões nos deveríamos lembrar mais 
opportunamento de um dito de um nobre sena- 
dor, quo na outra camara fallando do estado con- 
vulso em quo se achara o Pará, aconselhara que o 
quo deveríamos mandar para o Pará era carne, 
pão ebacharéis; com estss três meios a tranquilli- 
dade publica se restabeleceria. Ora, si o n^bre mi- 
nistro me désse licença para nesta occasião applicar 
o mesmo principio, diria que, quando uma província 
sç acha convnlsa, quando suá tranquillidade ofíerece 
difliculdados, o meio que ha não c tirar delia os in- 
culcados vadios, mus sim dar á essa província meios 
de augmentar sua industria, e porconseqnencia sua 

- riqusza, e nunca difíicultar-lho mais o trabalho, e 
diminuir-lhe a producção, augmentando e exage- 
rando o recrutamcute, visto como poder-se hia dizer 
quo o exercito se compõe, não de servidores benemé- 
ritos, mas de hcwaeas desalmados e perigosos para a 
sociedade. 

E' verdade quo ainda não pudemos conseguir ex- 
trahir do exercito os homens que são perversos; 
desgraçadamente o exercito ainda é uma especie do 

escola disciplinar onde so crê quo o cidadão vai mo- 
rigerar-se e ganhar bons hábitos; mas este mesmo 
systema deve ter um termo, para quo o exercito não 
fique sendo mais um covil de homens immoraes, do 
que fileiras de defensores boneraerilos do paiz. 

Em todos os paizes trabalha-se para se conseguir 
isto que acabo de dizer e que no Brasil ainda é difflcil 
de coaseguT-se; mas é preciso principiar, e eu creio 
que a regra como se ha de fazer a di tribuição dos 
contingentes é o primeiro passo. Estabeleça-se uma 
regra mais ou menos severa, conformo o poder exe- 
cutivo entender; mas estabeleça-se a regra, para 
que todas as províncias saibam cm que proporções 
devem concorrer para preencherem as vagas do 
exercito. 

Senhores, fiquemos certos que a difílculdade de 
se achar cidadãos brasileiros que queiram militar 
debaixo das bandeiras nacionaes, não depende uni- 
cameato do rigor do serviço, depende em grando 
parto daquelles que dirigem *o serviço, principiando 
pelos capiiães das companhias. V. Ex. sabe que bojo 
está reconhecida na Europa a indispeasabilidade da 
haver escolas de capitães, a cujo posto so não possa 
chegar sem so ler freqüentado uma escola especial 
o sido nella habilitado. Citarei por exemplo a escola 
do Ivréa no Piemonte. 

E' nesta escola que a Sardenha habilita os seus 
officiaes para capitães. Para ella entra-se por con- 
currencia ; é lá que são os officiaes julgados habili- 
tados para capitães. Do capitão de companhia de- 
pende muito ; si o capitão fôr um homem capaz de 
exercer o seu posto, hadechamar ao respeito e á mo- 
ralidade os solda Jos de sua companhia. Eu pois, quan- 
do se tractou do art. 1.°, podia ter dito alguma cousa 
relativamente á falta de algumas instituições impor- 
tantes, que ainda sentimos, e uma dellas é esta. 

Lembrarei também que tem-se feito tanta cousa ho 
nosso paiz, e ainda não se creou uma escola de es- 
tido maior, que haja não é objecto de extraordinária 
difílculdade; porque quem quizosse, supponhamos, 
achar os elementos da uma boa escola do estado 
maior, não tinha sinão regular-se pela Áustria, alli 
acharia tudo quanto ha de mais perfeito; quem qui- 
zesss procurar um modelo de escola de capitães po- 
dia achar, como acabei de dizer, na escola dolvréa. 

E nem so diga quo a despesa seria grande, ao pas- 
se que devemos ter sompre em vista a economia ; 
porque seria misoravel toda a economia que ti- 
vesse por fim privar da nocessaria educação os of- 
ficiaes do exercito : delia o menos que resultaria, 
senhores, seria a irregularidade do serviço de um lado, 
e do outro a terrível necessidade de demasiado e pre- 
judicial rigor da disciplina para com o saldado. Nes- 
ta occasião, parmittaV. Ex. que eu abra um paren- 
thesis para perguntar ao nobre ministro si elle está 
ainda de accôrdo com a exlincção da chibita pelo quo 
diz respeito á guarda nacional, e si acha inconve- 
niente que se extingua esse castigo pelo que diz res- 
peito também ao exercito. Aqui fecho o parenthesis; 
foi apenas uma pergunta, a que S. Ex. responderá 
ou deixará de responder, conforme julgar mais con- 
veniente. 

Como eu fallava relativamente á educação dos 
officiaes e da disciplina dos soldados, veiu como idóa 
associada a idóa da chibata. Na camara dos Srs. de- 
putados já so propôz a extineção desse castigo para a 
guarda nacional, e esse projecto dizem quo foi minis- 
terialmente impugnado. Não sei si esta preposição é 
exacla, porque mo parece..., Agora roíordo-me quo 
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foi minislerialmente impugnado depois de votado. 
Ilequereu-se que fie separado o porconsequm- 
cia esquecido, para ser sepultado na poeira da secre- 
taria daquella camara. 

(O Sr. ministro da marinha dá um aparte.) 
Yeja V. Ei. quanto é má) não se achar o orador 

inteirado de tolos os pormenores dos objectos sobre 
que falia, [rindo-se) pois que esse projarto jáveiu para 
o senado. Peço ao Sr. presidente que o dô quanto an- 
tes para a ordem do dia; é ura objecto acerca do qual 
hão de haver talvez differentss opiniões; mas uma 
vez votado, te n de utilizar a muitas mil pessoas; a 
guarda nacional, senhores, é hoje o m is forte auxi- 
liar que tem o exereto; ella tem piestado serviços 
importantíssimos, e portanto cumpre que tora 'mos 
em consideração e-taobjecto. 

Mas, Sr. presidente, não posso conceber come seja 
util, e não perig iso acabar com o castigo da chibata 
pelòque dií respeitoá guarda nacional,e nãosejautil 
e não perigoso também pele que diz respeito ao exer- 
cito de linha; tal differença é que eu não tenho po- 
dido achar. Si o nobre ministro julgasse conveniente, 
bem podia mostrar-me a razão dessa differença que 
eu não posso descobrir, naturalmente pela rudeza da 
minha intelligencia; mas, emquanto eu não fôr es- 
clarecido, estou convencido que, si essa medida é 
util para a guarda nacional, tamberfi o é para o 
exercito. 

Resumindo o que tenho dito, Sr. presidenta, de- 
sejava qu« o nobre ministro tivesse a bondade de 
dizer-me como pretende o poder executivo fazer a 
distribuição dos c mtingentes, porque é negocio im- 
portantíssimo. Eu de proposito não entrei na apre- 
ciação do mal que estes contingentes, sendo exage- 
rados, podem causar ás proviomas, muito principal- 
mente ás províncias pequenas, cuja industria e cujo 
commercio ainda se acha no berço o ainda precisa 
de alento, da uma mão protectora que o desenvolva. 

Ora, sem braços estou cenvencido que não ha in- 
dustria. Senhores, a exageração do recrutamento 
não opéra com tanta força nas províncias grandes e 
ricas, onde o commercio e a indusltia já estão por 
assim dizer consolidados ; aqui tem logac o provér- 
bio que adverte que—para ser rico custa muito, 
para ser muito rico, pouco custa ou nada. — Isto 
póde-se applicar cxactamente ás províncias, com- 
paradas as suas riquezas e a sua industria : umas no 
hsrço, e outras ji desenvolvidas e ricas,; estas, para 
só turnarem muito ricas pouco custa, quasi que se 
enriquecem por si mesmas. 

O Sn. Saraiva {ministro da marinha e interino da 
guerra): —Quantoá primeira partedo discurso do no- 
bre senador, résponderei que ainda não foi fixada pelo 
corpo legislativo uma base para os contingentes que 
cada província deve fornecer ao exercito, base que 
ssria difficil estipular e que o governo tem supprido, 
calculando sobre a população livre e deixando aos 
presidentes a execução dessa regra, attentas ascir- 
cumstancias mencionadas pelo nobre senador, ton- 
tinua-so no entanto a estudar a materiu. 

Quanto á minha "opinião acerca da extineção da 
chibata pelo que djz respeito á gmrda uacioual, eu 
já mo pronunciei com o meu voto na canura dos 
•á". deputados. Quanto á conveniência do esten- 
der-se essa medida ao exerc to, em occasiào oppor- 
tuna o governo diiá a sua opinião. 

O Sr. Miraxda:—Oart. 3.' que se discute pren- 

de-se á questões muito importantes em relação ao 
exercito, e eu desejava realmente quo se não ôacer- 
rasse a discussão d» lie som que alguma cousa ma^s so 
dissesse no scnlido dessas questõ ;s. O art. 3.° dá 
logar a discutir-se cora temor a respeito do recru- 
tamento e do en-aj araente e da divisão dos recrutas 
pelas diíforentos provineias, porém as palavras—quo 
na iusufflciência desses meios adoptar-so-lu o que se 
acha disposto nas leis vigentes,—mj. fazem chamar a 
attenção do senado para uma questão muito impor- 
tante no que respeita as substituições. 

Eu desejaria que o nob e ministro da guerra nos 
issesse si actualmenle in ou não no exercito o di- 

reitjdo dar substituto, isto é, si o governo pó le 
aioptar substitutos, quer para preencher o logar do 
um recrutado, cjuer para ecabar de preencher o 
tempo marcado as praças effoctivas do exercite. 

Segundo ura decreto publicado pelo governo, o 
qual tem a data de 1.° de maio do corrente anno, 
parece que o governo se iaclina a suppôr que real- 
mente as nossas leis auclorisara bojo a doutrina'das 
substituições por iodividuos, mas eu creio que o go- 
verno labora era um engano, exerce uma atlribui- 
ção que não tem, porq le me parece que as nossas 
leis aclualmente em vigor não dão ao governo o di- 
reito de admittir a doutrina sobro substituições. 

Quando abi, no artigo que se discute, deter- 
mina que as forças fixadas no art. 1.° sejim preen- 
chidas por engajamentos voluntários, e, na in- 
sufficiencia do.ses meios, pelo recrutanamato nos 
termos da disposição vigente, parece-mo dar a in- 
tender que o recrutamento, quando se tiver de re- 
correr a elle, se faça em conformidade com as leis 
vigentes, e ninguém pó le ignorar que essas leis 
vigentes não sejam em 1.° logar as instrucçõ^s do 
dezembro de 18-22, e em 2.° logar ura ou outro de- 
creto, um ou outro regulamonto fugitivo que rara- 
mente so invoca para determinar o processo a em- 
pregar no recruiamento. 

A única lei quo, segando minha lembrança, aueto- 
tisava expressamente a doutrina das subAituiçôes, ó 
a de n. 45 do 29 de agosto do 37; mas essa lei era 
annua, e, segundo a sua letra, podia vigorar por 
dous annos, isto é, do 1838—39, do 1839—40. Essa 
lei cem eiToito tractiva das substituições; o, para que 
o governo podossa açhar-se auetorisado a adoptar as 
substituições no exerebo, fui necessário quo as leis 
posteriores a essa de 1837 fossem gradual e annual- 
mentp declarando quo a mesma lei continuava em 
vigor no anno seguinte. 

Asshn pois, temos quo, para que apenas a doutrina 
das substituições tivesse logar de 1839—1840 o assim 
em diante, fd necessário que as leis do 1837—1838, 
1839-1840, 1850-1841,1851-1842, 1852-1853 
1844-1845,1845-1846,1856-1847, e 1847-1848 
o declarassem expressamente; de modo quo para exis- 
tir essa auetorisação, e, porconsequencia, a doutrina 
ênvolvida nella, mas com a cundiçào de vigorar dois 
annos em conseqüência da lei do 1837, foi necessário 
que as leis posteriores a fossem annüalmento repro- 
duzindo. 

Mas essa renovação teve um termo em 1855 ; na 
lei da fixação de forças desse annu não se mandou 
mais pôr em execução-a lei de 29 de agosto de 1837; 
o que so mandou foi que o recrutamento se fizesse 
de ronformidade com as leis vigentes. Tanto essa 
minha argumentação é procedente, que, das dispo- 
sições d;> lei de 1837, a lei do 1835 apenas adoptou 
a substituição por dinheiro, declarando qual a quan- 
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tia com a qual poderia o recruta eximir-so do 
serviço. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda: — Veiu depois a lei do 30 de 

julho de 1856; essa lei ainda declarou que a somraa 
da força votada tusso preenchida por meio do enga- 
jamento o pelo recrutamento, pela forma das leis em 
vigor ; e esta mesma disposição appareçe na lei de 3 
do agosto do anno passado, onde c ella repetida, 
repetindo-se também em ura de seus paragra- 
phos a disposição que marcava a quantia necessá- 
ria para que aíguem se eximisse do serviço da praça. 

Si, portanto, a única disposição especial que au- 
ctorisava a subsiituição ó a 'que consta da lei de 
1837; si para que tssa doutrina podesse vigorar 
foi preciso ser renovada em todas as leis subse- 
quentes até a de 1855, e, si de 1853 para cá as leis 
não auetorisaram as substituições, antas foram omis- 
sas a este respeito; si as doutrinas da lei de 1837 
apenas continuam e sa fa* executar aquella que res- 
peita a substituição por dinlf iro; digo eu que actual- 
mente nói não tomos substituição por indivíduos; 
aclualmenle o mais quo pôde aco'atecer é que o 
recruta ou a praça eíT.ctiva possa ser dispensada de 
continuar o serviço raeliante dinheiro, mediante a 
quantia orçada na lei. 

Si porventura na occasião era quo edas ultimas 
leis do 1853, 35 e 37 foram discutidas, eü tivesse 
prestado maior attenção á esta questão, teria man- 
dado uma emenda, a qual estou prompto a subs- 
crever hoje si S. Ex. quizer, para que em logar das 
palavras leis em vigor se dissesse —em conformi- 
dade com a lei de 1837 e mais leis eoa vigor. — 
Aquelle que redigiu a proposti na secretaria, e a 
respectiva çonarnissão da cunara dos Srs. deputa- 
dos, que tomou em considoroção ess» prop sta, en- 
tenderam quo dizendo — leis em vigor —se tirrha 
coraprehondido a auetorisação para as substituições 
do indivíduos; mas o certa é que essa doutrina 
está proscripta ha tr as annos, o, si não fôr restau- 
rada na loi que discutimos, o governa não a poderá 
pôr em practica. 

Portanto, me parece que o governo se excedêra 
algum tanto, quando nesse decreto de 1.° de maio dó 
enrreuta anno legislou sobre substituições. Eu dese- 
java que o nobre ministro da gueira me dissesse si 
entende que continua a doutrina das substituições, 
quaes são as bus quo conferem essa doutrina, e por- 
tanto, si o governo se consilera no direito de con- 
tinuar a adnaitiir substitutos no exercito. Desejava 
quo S. Ex tno dissesse, entendendo como eu entendo 
estas questões, si lhe padece conveniente queseadopte 
uma disposição expressi, e si nesto caso aduaitto 
uma emenda ao artigo era discussão. 

Sr. presidente, visto que se tracta de substituições, 
não posso deixar de fallar, limitanlo-mo quanto é 
possível á estreileza do lempo e á necesnJadé que eu 
sinto de discutir as matérias com alguma rapidez, 
para que possamos dedicar algum resto do tempo á 
discussão do matérias muito importínies, si cá vie- 
rem, como sejam os orçamentos, que duvido que cá 
venham, e tanto duvido, que hoje se apresenta na 
camara dos Srs deputados alguma resolução sub-ti- 
tutiva do orçamento; paninlo deste principio, não 
posso todavia deixar de chamar a sfenção do senado 
para um regulam nto do ministério da justiça, re- 
formando o regulamento do corpo de perraau ritos 

Enteado, Sr. presidente, que nessa re'ormao no- 
hro ministro da justiça exorbitougreniemenlc legis- 
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lando sobre o recrutamento. Si o direito de legislar 
sobre o recrutamento deve ter sua iniciativa na ca- 
mara dos deputados, si não o podemos exercer sinão 
sobre os elementos ou bases que nos forem transmit- 
tilos da outra camara, como é que o governo se ar- 
rdga. o poder de dispensar do recrutamento aquém 
bem lhe convenha ? E' doutrina tão expressa no re- 
gulamento do corpo de permanentes, que o proprio 
Sr. ministro a vem trazer ao conhecimento da assem- 
bléageral, sustentanlo-a como doutrina vantajosa e 
necessária. Disse S. Ex. na pagina lí) do seu rela- 
tório: {lê). ^ 

Portanto já vô o senado que e Sr. ministro 
da justiça em ura simples regulamento entendeu 
quo podia fazer uma excepção na lei de recruta- 
mento, isto é, S. Ex. entendeu que, quando a lei do 
recrutamento não esempia da praça aquelles quetôm 
servido em qualquer corpo policial, elle podia dis- 
p nsar, dar essa esempção aquelles que servissem 
no corpo do permanentes; e n te-se que S. Ex. não 
só dispensou o permanente da servir no exercito, 
como na guarda nacional; de modo que feriu ao 
mosmo tempo duas leis, a lei organica do exercito, 
a lei organica da guarda nacional. 

O Sr. Dias de Carvalho : — E' bom não dar an- 
clorisaçôes. 

O Sr. Miranda : — Mas quando o corpo legislativo 
dá certas auetorisações ao governo, é porque enten- 
de que o governo não excedei á as forças do sou 
mandato, ó porque entende que o governo ha do 
re3pe.tar'as leis vigentes e não ha de violal-as. 

O Sn. Dias de Carvalho: — Si o governo é au- 
ctorisado a legislar, como viola as leis? 

O Sn. Miranda: — Neste caso foi auetorisado a 
organisar um corpo... 

O Sr. D. Manuel : — Como entendesse mais con- 
veniente. 

O Sa. Miranda : — Mas não dove levar a auetori- 
s ção a tal pnnio que nessa organisação Ura as leio 
do paiz; e, quando as ferir, deve tra/er ao conhe- 
cimento do corpo legislativo o que houver feito a 
esse respeito. 

O Sr- D. Manuel : — Não está no relatório? quo 
quer mais? 

O Sr. Miranda: — O fmto ó pois, senhores, que 
o Sr. ministro da justiça legislou sobre recrulsmen- 
to; entendeu que pira poder chamar gente para 
essa corpo era conveniente dispensar, como dispen- 
sou, aos permanentes do serviço de l.a linha e da 
guarda nacional. 

Eu pretendia chamara discussão sobre este topico, 
quando tivéssemos de discutir oorçameato dajusliça, 
mas este cá não virá. 

O Sr. D. Manuel:—Porque? 
O Sr. Miranda :— Porque não teremos tempo de 

discutir. 
O Sn. D. Manuel: —Temos. 
O Sr. Miranda Creio que apparecerá hoje na 

outra camara uma resolução mandando continuar o 
orçamento vigente. 

O Sn. D. Manuel :— Quid inde? 
*0 Sr. Miranda ; — Ao monos concerrorá essa re- 

soiução para que não venha para o senado um orça- 
meato suflocalo por um sam numero de emendas, 
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quo o governo, nao tendo força bastante, ha de fazer 
abortar. 

O nobre senador pela província de Pernambuco, 
discutindo as matérias do art. Io, e já em referen- 
cia á doutrina ou objecto do art. 3°, fez-me a honra 
de dizer que todos as minhas observações a respeito 
da situação do eiercito eram com eííeito exactas... 

O Sr. D. Manuel ; — Todas ? Não ouvi. 
O Sr. Miranda : —... apoiou portanto tudo quanto 

eu havia dito. 
O Sr. D. Manuel ; — Também não ouvi isso. 
(0 Sr. Miranda : — Mas a respeito das promoções 

do dia 2, S. Kx. fez uma observação relativamente 
ao codigo penal  

O Sr. Presidente : — Mas tudo isso é alheio a 
este artigo, cuja discussão é rostricta. 

O Sr. Miranda: — Si o nobre senador pela pro 
vinciade Pernambuco podia na discussão do art. 3.° 
fallar sobre o recrutamento, eu hoje posso fallar so- 
bre o recrutamento emquanto puder e me parecer 
conveniente. 

O Sr. D. Manuel: — Mas o codigo penal não sei 
a que vem. 

O Sr Miranda:— Na parte em que diz respeito 
ao recrutamento. 

O Sr. D. Manuel:—Vamos a vèr. 
O Sr. Miranda : — Mas desejo antes dizer ainda 

duas palavras sobre o recrutamento, e responder a 
uma espseie de provocação que me fizera o nobre 
senador pela província de Pernambuco, reproduzin- 
do ura protesto que tinha feito. 

Os amigos do ministério entendem que desejo tor- 
nar o miaisterio responsável pela situação das nossas 
cousas militares. Nunca o desejei, nunca o fiz sentir, 
nunca o disse. 

[Ha um aparte) 
O nobre ministro dos negocies estrangeiros, que é 

mais do que qualquer outro interessado no estudo 
dessa minha proposição, está dizendo que e!la é ver- 
dadeira ; confesso que não faço o ministério actual 
responsável pelo estado de nossas cousas militares. 

Aquilloqueem minha consciência julgar que per- 
tence ao actual ministério, Jiei de dizer francara--nte 
que por isso elle é responsável; quanto á responsabili- 
dade porém daquillo que for o resultado de uma accu- 
mulação enorme de cousas muito antigas, não hei do 
lançara culpa sobre o ministério actual. Sou justo, 
não quero que os nobres ministros carreguem com 
a responsabilidade daquillo que não lhes pertence. 

O nobre senador pela província Je Pernambuco 
confessou que tudo quanto eu disse é exacto, mas 
accrescentou que corre-me o dever do apresentar 
medidas que melhorem a actualidade. E' a esta 
proposição t-meraria do nobre senador que eu tenho 
de fazer uma observação. Seria necessário que eu 
fosse ura louco para que entendesse que poderia era 
uma simples discussão, ou mesmo com um trabalho 
insano de muitos annos, melhorar a situação do 
exercito, concorrer para modificar suas diíTerentes 
lei? orgânicas e regulamontares. Nunca tive era 
cabeça, e ainda quando me parecesse que poderia 
em qnaiquer occasião concorrer para melhorar as 

rnnC?Up™M do-nosso exercit0' eu nâo poderia 
pnniríri-, „„ na? s.0 Pelas difllculdades que en- contraria, como pela insnfflcieHcia da rainha curta 

capacilado. Portanto, em nenhum caso pederia eu 
ter o pensamento de poder concorrer para melhorar 
o estado actual. Concorro com a discussão e com um 
ou outro trabalho a que nunca me recusei. 

Tractando pois da questão do recrutamento, fui 
injusto o nobre senador em dizer que não concorro 
para melhorar o estado actual das cousas, porquanto 
ó sabido quo em 1830 apresen'ei na camara dos 
Srs. deputados um projecto sobre recrutamento ; 
alli coadjuvei os meus amigos do ministério, sobre- 
tudo quanto respeita ás nossas cousas militares. 

Também coadjuvei ao Sr. Manuel Felizardo quanto 
á lei de promoções, e si o projecto quo apresenta 
sobre recrutamento tivesse sido attendido, ou em 
sua .totalidade, ou em alguma de suas disposições, 
eu creio que hoje teríamos melhorado algum tanto, 
e achado um meio de facilitar a acquisiçâo do recru- 
tas independente da violentação. 

Não apresento agora uma emenda no sentido dessa 
proposição, porque não acho que o legar seja o mais 
proprio, mas si S. Ex. consente na sua apresentação, 
eu trarei isso ao conhecimento do senado, acabada a 
discussão desta proposta. 

Eu entendo primeiramente que nós não podemos 
conseguir sempre o numero de recrutas indispensá- 
vel por meio do engajamento; o engajamento deu 
no anno que acabou 300 a 400 homens em todo o 
Impario; houve províncias que não deram um 
só engajado, da modo que a acquisiçâo pelo engaja- 
mento está na 4.1 parte da acquisiçâo pelo recru- 
tamento. 

Entendo lambem que não podemos prescindir do 
recrutamento, porque ai do paiz no momento cm 
que quizesso prescindir deste meio violento, contando 
com o recurso dos contractos. 

Mas entendo que não é possível prescindir deste 
recurso violento, e tanto que o nobre ministro da 
guerra, depois de ter discutido sufíleientemente so- 
bre as disposições do uma lei de recrutamento, en- 
tende afinal que não se pôde prescindir desse meio; 
mo parece que ó necessário lançar mão de muitos 
meios indireetos para com o resultado de todos elles 
podermos chegar a vantagem quo desejamos. 

Entre alguns meios indireetos que propuz, quer 
no projecto, quer em diflerentes emendas, avultou 
ura que vou ter a honra de lêr ao senado. Eu disse 
então que, seis annos depois de publicada a lei do 
recrutamento, ninguém podesso ser admittido a em- 
prego algum publico sem que mostrasse que por si 
ou por outro servira no exercito ou armada o tempo 
decretado; esemptava dessa disposição os empregos 
de eleição popular, os gratuitos, es de professores, 
presidentes de províncias, ministros do estalo o 
chefes de repartições. 

Esta idéa, quo não é minha propriamente, porque 
já a vi em algum projecto de recrutamento ; esta 
idéa que data desde o tempo dos Romanos, porque o 
nobre ministro sabe que naquella republica ninguém 
podia exercer nenhum cargo na magistratura sem 
que mostrasse haver prestado serviços militares du- 
rante 10 annos per si ou por outro; esta idéa, digo, 
que se acha em practica era uma nação guerreira e co- 
nhecedora das cousas militares, Li apoiada por um 
dos nossos mais distinetos generaes o Sr._ barão do 
Suruhy, pessoa não suspeita á administração, segun- 
do os elogios feitos pele nobre senador pela provín- 
cia do Rio Grande do Norte e por V. Ex. mesmo ; 
sendo também apoiada polo Sr. general João Paulo 
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dos Saníos Barreto, po soa suparior a todas as sus- 
peilas. 

Essos genoraes entenderam que, entre as medidas 
que podem ser adoptadiS com vantagem pari con- 
spguir o numero de icrutas sufüciente, esta essa 
obrigação quo eu iraponho a todo aquelle quo depois 
de certo prazo determicado pretcnd.sse um em- 
prego publico. 

Si porventura em 1831 ou 1832, tempo era que 
eu íiz reproluzir este pensamento era diílerentes 
emendas, tivosso ebo sido adoptado, hoje ninguém 
preten teria um logar qualquer, salvo os exceptua- 
dos, sem quo mostrasse ter servido no exercito por 
si mi por outrara, sem que mostrasse ter cumprido 
o dever quo tom to !a o cidadão brasileiro de defen 
dor o seu paiz por meio das armas. 

Esta minha idéa ó justamente a idéa dr nobre se- 
nador por Eernarabuco, a quem tive a honra de olTe- 
recer estas considerações. O nobre senador, partindo 
do principio de que devem partir todos os que se 
encarregam do formular uma lei de recrutamtnto, 
i-to é, partindo do principio de que cada um cida- 
dão brasileiro, qualqui r que s j \ a sua categoria e 
posição, deve concorrer com-o seu contingente de 
serviço para o exercito, entende que deve estafcela- 
cer como bam da salisf ção desse dever um im- 
posto lançado sobre todos aqticües que não pu- 
derem servir, afim de com o resultado do-se 
imposto se pagar aquelles que puderem servir. As 
minhas idéas, enunciadas nesta casa ha um anno 
a resp- ito deste pensamento, já tiveram -algum re- 
suttido no corrente anno, e foi a apresentarão de 
run pr. jecto por um nobre deputado, creio que poi 
Minas, no qual oilo pretendo dispensar o guarda 
nacional, faz tido com que se lance um imposto para 
pagamento daqudles que servirem no exercito, etc. 

Trouxe isto á casa para responder cabalmente 
íquelles quo entendem que a miuhi mis ão é apenas 
do fallar, de censurar, mas quo não oíTereço á con- 
sideração do senado, absolutamonto nada quo possa 
sorvir para conduzir ao resultrdo quo deve ser o 
objeclo do todas es nossas aspirações. Eu trab Iho, 
senhores, e na rnat-ria especial de quo se tracta, 
lenho apresentado fruetos do meu trab Iho. 

Tendo eu pedido eo nobre miaistro a graça de 
responder ás minhas pergunta', esp ro que S. Ex. o 
fará com aquella benevolência que o caracterisa. 
Tenho do mandar uma emenda para tornar bgal 
aquillo quo mo parece que não ó, para fazer appa- 
recer uma auct risação que na) existe, um direito 
quo esta prosmipto da legislação ; mas coti o com a 
resposta do nobro ministro para depois continuar 
a fundamentar as observaçoos quo mo parecerem 
convenientes. 

O Sn. Ferreiiu Pemxa pronuncia ura discurso 
quo publicaremos no appeudice^ 

O Sn. Saraiva {ministro da marinha e interino 
da guerra); —A minha resposta está dsda por V.Ex. 

0 Sr. Miranda ; — Por tr.iui ? 
O Sr. Ministro da Marimía: — Sim, senhor. 

O nobre senador.fazeudo a historiadas leis dcíkjçio 
do forças, dism que ate 1835 o corpo legislativo tinha 
permiuiJo o substituto; mas o nobre senador deve 
no-ar que, do;ois desse anno, todas as leis de fixação 
do torças contôra a cláusula de que o recrutameuto 
se f.rá do accOrdo com as disposições vigeptes. 

Ora, supponha o nobre senador que na lei que suc- 
cedou áqudla cm que esta cLusuL uão estata, ha- 
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via outra clausula do que o recrutamento sc faria 
conforme o que estava em vigor: <ra, o quo est„va 
cm vigor era que se admittissem substitutos; isto já 
tinha passado para a kide forças; logo era cl ro quu 
o governo não tinha sinão que pro.eder do mesmo 
modo. 

O Sr. Miranda : —Vou ter a honra de responder 
ás obsetv, çôes que me fez o fa^or de dirigir o nobro 
senador pela província do Amazonas. 

O nobre seusdor entendeu que devia defender o 
acto do seu amigo o Sr. mirnstio da justiça, accu- 
sando eon.sso amigo de haver practicado o-mesmo 
acto, 

O Sr. Ferreira Penna : — Não, senhor ; reco- 
nh.ci a legalidade do um e outro acto. 

O Sr. Miranda: —0 nobre senador chómou á au- 
ctoria o regulamento de 1842, organisado pelo hon- 
rado Sr. visconde de Üruguay. 

O Sr. Fcrreira Penna: — Não para accusal-o de 
maneira slguma. 

O Sr. Miranda:— Para scousar qualquer acto do 
actual ministério, eu não vou allegar actos de quem 
quer quo scja. 

0 Sr. Ferreira Penna; — Então não posto citar 
uma auctoridale ? 

OSr. Miranda:—Pode, está no sc-u direito.... 
0 Sr. D. Manuel : — Ora, que duvida! 
OSr. Miranda:—...porém eu disso a V. Ex.qtio, 

iractaudo desta qu stão mi itar, eu não tenho con- 
sideração cora quem qu-r que seja; quero dtzer, 
encato a aotualidade, noto as irregularidades que so 
observam nella, e peço remedios convenientes ás uo- 
cessidades que se dão. 

Olhando para o relatório do Sr. ministro da justiça 
o parao seu regulamento, vi que S. Ex linha fX' e- 
Jido horrivelmente a auetorisição qus lhe fôra dada, 
violando leis mui importantes que constituem a or- 
gauísação do exercito; notei esta f Ita, e eu podia, 
íi quizesse revolver passados, ir buscar os outros 
regiilameotos que tivessem conuexão com este, etc. 
Eu não dest-j tva pois que o nobro senador chamasso 
o Sr. visconde de Uruguav á auetoria ; ello não está 
presente, não se.po te defender ; muito boas razões 
pode ter para jusliticar esse acto, eu lhe deixo essa 
taiefa. A questão ó st o u^bie ministro da justiça 
não exorbuou a lei. Si náo exorbitou, não havia nc- 
cessidide do chamar á auetoria o nobro visconde do 
üruguay. 

O Sr. Ferreira Penna : -—Foi porque V. Ex. figu- 
rou o fatto ■ o no inte.ramente n.vo. 

O Sr. Miranda : — Ei', Sr. senador, como ou dis- 
corro sobro a matéria : o acto practicado pe'o Sr. 
visconde de üruguay nao podia justificar o acto 
practicado pelo nobre ministro da justiça, si e--so 
acto envolvo, tomo eu crtio, uma responsabilidadü. 

O Sr. Ferreira Penna: — E o asson imenío do 
corpo legislaiivo por 1G annos náo valo nada? 

O Sr. D. Manuel : — Não vale nada para o Sr. 
Miranda. 

0 Sr. Miranda : — 0 acto do nobro ministro da 
justiça d,ta de jamiro d-ste atmo, portanto mio 
lem corrid) tanto tempo que possa sor cutisilerado 
como prescripto; e, para afb se dar essa prescii- 
pçãc, levanto minha voz para dizer que o governo nao 
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podia dispensar do servir no exeroiio aquelle que 
tiv r servido no corpo de pcrim^enig^ e isto con 
infracção clara e manifesta das leis constitutivas da 
crganisação do exercito. 

O Sr. Ferreira Pevxa : — Si já foi approvado 
^ um regulamento que consagrava essa disposição 1 

O Sr. Miranda:— O nobre senador pela pro- 
víncia do Afnaz.mas entende que é licito ao go- 
verno, no exercício de uma auclorisaçao qualquer, 
saltar por cima de quanta lei queira.... 

O Sr. Ferreira Pexxa : — Não disse sirailhante 
cousa. 

O Sr. Mikajcda : — Eutão corra-so do o haver 
dito... 

O Sr. Ferreira Pexna : — Não disse. 
O Sr. Miranda porque ha poiKor momentos 

disse que aquelle que linha de executar uma aueto- 
lisação, para fazej-o no sentido convenionto, para 
collocar nos devidos eixos a repartição que re- 
forma  

O Sr. Ferreira Penxa : — Apoiado. 
O Sr. Miranda :—En ão apoia a minha argu- 

moníaçào ? 
O Sr. Ferreira Penna ;—Isso é muito diverso. 
O Sa. Miranda : — Eu creio que o govorno não 

pode no exercício de uma auctoiisa.ão violar lei al- 
guma. Si o g iverno entender que no uso dessa aueto- 
rUação tem necessidade de dispensar uma lei, afim 
de nulacr o nsult r os interesses do serviço que or- 
ganisa, lus.e caso deve submetter a reforma á con- 
sideração do corpo legislativo, para este piestar-lhe 
sua approvaçâo ou desapprovsção. 

A-. Ex. sabe. que o regulamento feito em execução 
da lei de promoções vciu ao corpo 1 g:s!»tivü, e dclle 
recebou approvaçâo em lodosos artigos.... 

O Sr. Ferreira Penxa: — Porque a lei da aueto- 
ri ação o exigiu. 

O Sr. Miranda:—.... quo ofFndiam leis exis- 
tentes. Si a lei de promoções exigiu que o regula- 
mento fõsso submaltido ao conhecímeuto do corpo 
legislativo, mais uma razão para se entender que o 
governo nunca pólo proceder do modo que se 
tomo superior á essa consideração da interesse pu- 
blico, deixando de subme terá approvaçâo do cor,o 
legisla ivo um regulamento que viola leis expressas. 

V. Ex sabe que o propiio Sr. Coelho, quando em 
18ii orgaiiisou a escoli militar, Uouxe a-j Cwnheci- 
uiento do corpo legislativo o respactivo i egulamento, 
como o foram Io los os mais regulamentos, porque 
• xcediam em algumas doutrinas a auetorisação que 
i ra dada ao governo Como pois desconhacer-se um 
principio legitimo, lespeitador das leis e da constitui- 
ção. para sanccion r-sa uma dòutiina subversiva, 
qual a de dizer-se que o governo pólo, no uso da 
uma auetorisação, violar qu .nta? Jois quiztr, e sem 
dar salisfsção? 

O Sr. D. Manuel: — Som dar saíisfa.ão? 
O Sr. Miranda : — Eu entendo quo s- ja uma lei; 

deve ser lespeiiada e não se p>óJe violar em um 
legulaaiunio som que este regulamento seja appro- 
vado pelo poder competente. 

O Sr. D. Manuel: a-Si foi lhe d:da auclo i- 
saçao! 

O Sr. Miranda : — Fui dada para organisar o não 
para violar li1. 

O nobre senador pela província do Amazonas 
ainda chamou minha recordação para um ponto do 
regulamento sobre o qual eu linha fido um esque- 
cimento, como disso o nobre senador pelo pro- 
víncia do llio Grande do Norte.... 

O Sa. Ferreira Perna ; —Ponto do relatório. 
O Sr. Miranda:—Do regulamento, porque o re- 

latório não fez mais do que aanunciu o que fez o 
regulamento. Eu quero referir-me áqu lia disposi- 
ção, pela qual o imbro minisiro da justiça entendo 
que deve ir buscar no exercito as melhores praças 
para povoar o corpo do permanentes; quero referir- 
me ao ponto em quo o nobre minisiro entende q .o 
deve mandar para o exercito as poioies praças do 
corpo do permaneces. 

Pois, senhores, o exercito, que fiz todas as despe- 
sas, que tem todo o trabalho e compromeltiraento 
para recrutar gente apta para o serviço, ha de ver-se 
obrigado a ceder ao corpo de permanentes os seus 
melhores soldados? 

O Sr. D. Manuel; —Qual é o mal que enxerga 
nisso ? 

O Sr. Miranda: — O corpo do p-rmanenfes, que 
recebe as melhores praças do exercito, dá em com- 
pensação os soldados insubordinados o incotrigiveis, 
como si o exercito fôta a penitenciaria do corpo do 
permanentes. Eu quero mostrar que com esta pro- 
vidi ncii, que alias não reput > contraria a lei al- 
guma, não so consultou os interesses do exercito ; 
quero mostrar que o exercito, conseguindo, atravez 
de immensos sacrilcios, preencher a sua força, não 
deve privar-se, por eíToito do uma simples disposição 
de regulamonto, das suas melhores praças, para es- 
tas irem servir em qualquer corpo po icial. 

O Sr. D. Manuel:—E' iira bem publico. 
O Sr. Miranda:—Si em oulra época o governa 

foi auetorisado a executar esta medida, foi isso de- 
terminado expressamente por b i. V. Ex. lembre- 
se que o Sr. Nabuco leve u n trabalho insano na 
camsra dos Srs. deputados para fazer vigorar esta 
idéa, que passou por um ou dois votos. 

O Sn. Ferrei ia Penna : — O quo? 
O Sr. Miranda: — O direito do scrom os corpos 

polici ei preenchidos com praças recrutadas para o 
exercito. Esta presente d memória de todos, eV. Ex., 
que tem boa memoii), devo sabor disso: o Sr.Na- 
buco teve um trabalho insrno para conseguir que 
ua lei de 15 do julho do 1845 se consignasse essa 
medida, a qual passou com uma repugnância enor- 
me; tamheiii passeu na lei de 14 de julho de 1853; 
mas já não vciu em todas as outras Lis posleriores, 
porquo na realidade se achou que era uma dispo- 
siçã > inconveuientièsima. Já vê, pois o nobre se- 
nador pe.la piovincia do Amazonas que para vigorar 
esta dispoiiça;, foi necessário quo duas leis o deter- 
minassem. 

Poilanlo, Sr. prosilqnie, o nobre senador a quem 
mo refiro om nada absolulamouto desfaz os rainhas 
observações. Si o acto não ó bom, cmno não é; si 
fere uma lei imporlantissima como a do recrutamen- 
to, a responsabilidade ó Ioda do nobre ministro di 
justiça. Não duvido que S. Ex. tenha bo s razões, 
essas quo expende o rei. torio, essas que apresentou o 
nobre senador para attenuar ou mosaio desfazer si- 
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rnilhante responsabilidade; mas, para mim, e para 
muita gente, o aclo é realmente exoibUanic. 

Agora, duas palavras ao nobre ministro da guerra, 
que realmente me sorprendeu, quando me fez sa- 
ber que eu mesmo tinha respondido ásrainha ob- 
servações relativomeate á matéria das substituições. 
Não pensei em tal; pelo contrai io parece-me que 
tenho por mima opinião de muita genteprofessional, 
que está comigo, quando eu entendo que hoje não ha 
lei alguma que auetorise no exercito as substituições. 

O Sn. Mauquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sn. Miranda : — O Sr. marqifez do Caxias apoia. 
(O Sr. ministro da marinha dá um aparte.] 
Is-:o foi parte dos meus argumentos. 
O Sn. Ministro da Marinha ; — Mas que as bis 

têm sucmssivamenlo fedo sempre. Poitanto V. Ex., 
fazendo a historia, encadeou a resposta. 

O Sr. Miranda : — Mas todas as leis que se pro- 
mulgaram desde a lei de 1837 aié a do 1834, deter- 
minaram que o recrut manto se fizesse em con- 
firmídade das disposições da lei n. 45 de 9 de 
agosto; logo, por isso que essa lei tractava da substi- 
tuição por pessoa e por dinheiro, fazendo-se o re- 
crutamento de conformidade com tal disposição, es- 
tava admittido o principio da substituição por pes- 
soa e por dinheiro. Mas V. Ex. sabe que, sendo esta 
lei annua, e sendo necessário para areproducção de 
suas disposições que estas fossem especialmente 
mencionadas nas leia subsequentes, a ultima lei aca- 
bou justamente com o auno da auetorisação. 

O Sr. Ministro da Marinha: — -Mas a lei subse- 
quente dizia que se fizesse o recrutamento na fôrma 
das leis vigentes. 

O Sr. Miranda : — Acibou justamente com a ul- 
tima auetorisação, isto é, em 1835. A lei do 1833 
prinmpiou a ser executada em 1836, e em 1836 se 
mandou que o recrutamento fõsse fj.ti de confor- 
midade com a lei de 1856. 

O Sr. Ministro da Marinha;— Em 1836 vigorava 
o principio da substituição. 

O Sn. Miranda: — Perdão,Si. ministro,em 1836, 
quando a lei mandou fazer o recrutamento era con- 
formidade com as leis vigentes, não vigorava essa 
disposição da lei dc 1837, que acabou em 1843. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Mas vigorava o 
principio mandando executar as leis anteiiores. 

O Sr. Miranda : — Sophisma, Sr. ministro, per- 
mitia que diga; a liberdade cora que V. Ex. me 
tracta me auetorisa a usar de uma palavn menos 
bonevola. O principio esteve em vigor até 1833, por- 
que até então tolos mandaram que vigorasse; mas 
desde que elias deixaram de mandar isso, desde que 
se serviram das expressões. « Faça-se o recruta- 
mento em contüiniidjde com as leisVigentes... » 

O Sr. Ministro da Marinha : — E' a mesma 
cousa. 

O Sr. Miranda ; — Alie annua; era necessário 
que, na occasião cm que a loi de 1833 começou a ter 
execução, so considerasse o principio; e tanto que 
trago mais ura argumento, e é que das disposições 
da lei de 1837 as tres ultimas leis apenas abraçaram 
a parte relativa ao dinheiro. 

O Sr. Ministro da Marinha : — E' umi inno- 
vação que se foz. 

O Sr. Miranda: — Assim pois, Sr. presidente, 
para que as doutrinas das substituições continuem ó 
necessário que hoje a lei diga: « O r-ícrntamento 
se fará em conformidade com a lei de 1837 e mais 
leis em vigor, que são justamente as que lôca essas 
disposições sobre o recrutamento. Ora, eu não du- 
vido votai>por essa disposição. 

O Sr. Ministro da Marinha:—Vota por ella 
votando pela proposta. 

O Sr. Miranda; — Votando pela p-oposta, vo'o 
íóineiite para que se faça o recrutamento cora o di- 
reito do se dar dinheiro para substituição de recrut ■; 
o recruta só pude dar diahmro. Não duvido que vo- 
tando assim voto com a intellig meia que o governo 
tem dado á lei, mas intelligencia errônea. 

O Sr. Ministro da Marinha:—Si fosse um abuso, 
esta lei justificava o abuso, porque manda que so 
Gça o recrutamento como se tem feito até hoje. 

O Sn. Miranda:—Não entendo queism seja suf- 
floiente; ó neces-ario consignar as palavras que ha 
pouco mencionei como indispensáveis para esse fim. 

A maior parto das nações adoptarn os substitutos, 
á exespção daquellas emie todos são soldados, como 
acontece na Rússia, cujo exer ito, como V. Ex. disse, 
ó o primeiro exercito du mundo. Na França, o direito 
de substituição é muiti resumido; mas enlio ms 
deve ser mais desenvolvido e não como o nobre mi- 
nistro da guerra diz no decreto do 1.° do maio. 

S. Ex , partindo do principio do que hoje ha 
subitituição, diz o seguinte nesse decreto: (jé.) 

Esla ó uma das quatro bases que o nobre minbtro 
est-bsleceu para a substituição; m,.s eu a repiiio 
corapletamenlo, porque essa doutrina é que não so 
adopte a substituição sínão daquelleque tiver exem- 
pçào; aquelle que não deverá servir é que pôde subs- 
tituir áqiulle que deve servir. 

Com estas consid' rações ponho termo ao que tmha 
a dizer sebre o ait. 3.° 

O Sr. Ferreira Penna pronuncia um discurso que 
pubiicaremcs no appondice. 

O Sr. D. Manuel; — Direi pouco, Sr. presidente, 
porque a hora está muito adiantada; mas não posso 
deixar de notar as lheorias novas que appaiecem 
nesti casa, em cuja invenção se tem mostrado emi- 
nmre o nobre senador p da província de Matto- 
Grosso, talvez pelos granles estudos que tem feito 
das cousas militares. No senado se tem por dilfei en- 
tes vez s mostrado, não só o inconvonienlo, sinão 
também a illegaliiade da certas auot.risaçõss. Eu 
tenho me opposto a todas elbs ; mas não posso dei- 
xar de curvar-me ás decisões da assemb!éa geral, 
que (Cm merecido a saneção do poder moderador. 

Entendo qu-, si a assembléa geral tem o direito do 
conceder tms auetorisações, quando as concede sem 
cláusula, absolutamente, dá ao governo a f iculdade 
do fazer, por exemplo, uma reforma no s ntiio que 
julgar mais couveniente aos iuterossos puDlicos, 
auetorisa ao governo para alterar, modificai, revo- 
gar mesmo qualquer lei vigente relativa á reforma 
que so tracta de fazer. 

Isso não póle ser contestado, Sr. presidente ; e, 
sempre que o corpo 1 gislalivo tem conhecido que 
não devia conceder auetorisações absolutas, deu-se 
pressa em estabelecer condições; assim nós vorues 
em muitas d issas auetorisações a clausula de que,por 
exemplo, se não porá em execução a refonna sem a 
appíovação da assembléa g nl^-ssim, vemos outras 
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ancloTPaf ões maniando qae a reforma seja' posta em 
execurão provisoriamente, sendo depois submdttida 
a approração da assemfea geral. 

Temo', portanto, tres especies de auetorisações: 
auclorisaçõesamplas e absolutas,em viitnJedasquaes 
o governo tem um verdadeiro poder discrici mario; 
auctorisai.ões já limitadas, pjra que se ponha era 
tx-cuçm a rtforraa, m s depois seja submetlila á 
approvação defini iva da assembléa geral; e aucto- 
risajôes para quo se faça tal e tal reforma, que não 
sa pora em execução "sem approvação da nusma 
assembléa. 

Ora, pergunto eu, Sr. p esidente : no caso de que 
se tracti, foi o governo auctorisido para alterar o 
regulamento docmpo de policia com alguma con- 
dição ? 

O Sn. Ferreira Pexxa : —Sem condição nenhuma. 
O Sr. D. Maxüel : — D z bem o meu nobre amigo, 

sem condição nenhuma; logo, a asssmbléa geral deu 
ao governo o poder discricionário de aharar o regu- 
lamento de 1842 e qu .lquer outro que disseaso res- 
peito ao corpo de permanentes, como entenlesso 
mais conveniente aos interesses do paiz. 

Nem obrigou o governo a sujeiiar esse regulamen- 
to á deíluiiiva appiovação da assembléa geral. 

Como pois se vem dizer que o governo não podia 
exemplar do serviço do (xercilo o indivíduo que tiver 
servido no corpo de permanentes, e bto quando hou- 
ve um rcguiamonlo com a mesma disposição,que re- 
geu por espaço de 16 annos, sem que uma só voz sa 
ergue-se para acoimal-a dailteg il e inconstitucional? 
Como é q ic o nob e senador por Matto Gros o, nem 
nesta camara, n'ira na outra do que foz parte durante 
algumas legislaturas, não eriueu sua eloqu ntovoz 
paia dizer ao governo: « Violastes a constituição 
quando, no regulam mo do 1842, exeraplastes do ser- 
viço do exercito oa in iividuos que tivessem servido 
no cor;o de permanentes? » Como, senhores, o 
corpo legislativo se conservou silencioso por tamos 
annos, recoahec-ndo a illegdidãde desse regula- 
mento, que também fôra feito em conseqüência de 
cuctorisação drda ao governo ? O regulam:nto de 
16 de janeiro des'e anno não fez mais do que con- 
servar a mesma disposição qre se encontra no re- 
gu'aracnto do 1.° de julho de 1842. 

Mas d.sse o nob e senador por Matto Grosso: 
« Eu não m i importo com o passado; quero olhar 
para o futuro; não quero saber o que se fez de 
máo. » Pois, senhores, devéras póda as.-iaa pensar 
um membro.desta casa? O nobre senador diga-me- 
com franqaezj, desde quo tempo lhe veiu a cou- 
vic.ão de que o gaverno viqlou a constituição, 
quanda estabeleceu que as praças do corpo dí per- 
inan nres ficavam examptas da se viço do ex rcito? 
Pvào terá a bondade de respondar-mo com um sim- 
ples aparte? 

.Agora,quo o n.bre sanadorse rcha cm opposição, 
6 que foi estudir a constituição e confroatal-a com o 
regulamento, afim de vir em tum do mestre dizer ao 
senado; « A constituição fui violada no regulamento 
expedido pelo ministro da justiça! » E, quando se 
lhe cila a auetoridade de um varão lespeitavcl e que 
uà> pude sar suspeita ao nobie senador, dizehe: 
« Não ir ga para a discussão um uomo pira accu- 
sal-o. » Pois o nobre senador pela província do 
Amazonas trouxe à discussão o nome do Sr. vEcaade 
de l ruguay para cen,ural-o? Não; fui para refor- 
çar a sua opimão com uma auctoiidala quo tão 
j ode ser recuse da pc'.o nob o scüad.r. 

Ora, senhores, eu nãu enxergo nesta censura fi ;ãa 
um espirito de cega opposição. Pois um membro das 
camaras deixa passar por°16 anuos uma disposição 
que afílrma ser evidentemente inconstilucionah o 
hoje é que vem ceusurer essa disposição, sómenlo 
porque se acha consagrada no regulamento de 16 de 
janeiro do corrente anno? E' isto impaicialidade? 
Assim é que prelcnleis ser acreditado? Assim ó 
que q lereis que as vossas censuras sejam apreciadas, 
e produzam effeito? E' grande pruiido de censurar t 
E' desejo ardente de achar em todos os acfbs do 
governo só object«s de censura, e nenhum de lou- 
vor ! Quando o Sr. ministro da justiça, em vir- 
tude da suetorisação da assembréa geral, se apressa 
em confeccionar um novo regulamento para o cor- 
po de permanentes, aproveitondo do regulamento 
velho aqu dlas disposições que eram dignas de ser 
aproveitadas, por terem em sou favor a expcrioncia do 
qmsi 16 annos, o a saneção do poder legislativo; 
entretanto não se vacilla cm desacreditar o novo 
regulamento, acoimaudo-o de conter disposições il- 

, k-gaes e inci nstitucionaes ! 
Ha, Sr. presidente, ainda outra censura, que c tão 

infundada como a de que acabo de fallar. 
O corpo de permanentes o destinado á policia da 

côrte. Assim cumo na gendarmeria de França não 
se admitte siuão homens d-) b ia conducti, e só pro- 
ferem veteranos que serviram cora boa liula no 
exercito, asiim lambem no orpo de permanentes 
não dev-m ser admilüdos individuosMe máo procc- 
dimcolo, porque a elle está entregue a segurança pu- 
blica, a c.nservaçào da ordem, o socego publico. 

Pois bem, o regulamento de 1842 e o desta 
anno auetorisam o governo para tirar do exorc.to 
praçis escoihilas para fazerem parte do corpo do 
pcrrnsn ri'es. Parece que todoi os ministros da jus- 
tiça têm usado desta auclorisaçâo, e com toda a 
razão, porque sendo dilfl.il contractar homens de 
boa coaducia para oquolle corpo, do soríe que elle 
tsti quasi sempre incompleto, o governo vai buscar 
no exercito soldados morigerados e cujo bom com- 
poitmneiito ó allestaJo pelos seus commanJantes, 
para o fim mencionado. E não é este um serviço 
prestado á esta populosa cipital? 

Que inconvçeuient^s enxerga o nobre senador n-sfe 
aclo do governo ? E só agora ó quo notou esses in- 
convenientes, tendo-se co.isorvado sil mciom ha lau- 
tos amíos? Oxalá que o socego publico esteja sempre 
t nirogue a guarda de homens moiigcrados! Senhores, 
o coipo depm-maueules não está nem póda estar su- 
jeito aos mesmos regulamentos, á mesma disciplina, 
aos inesm s castigos a que está sujeito o exercito ; o 
por isso só delia devem fazer parto indivíduos de 
boa conducta. 

O Sn. Barão de Pindaré : — Assim se fez cm 
Porlug .1, quando se ctcou a policia. 

O Sr. D. Manuel : — Assim se faz cm lolos os 
paizes em que existem lacs corpos. 

Censurou-se também o regulamento deste anno 
por coater uma díspoúção que já existia no de 1842; 
isto é, a que permitle que ass permanentes de máo 
comportamemo se assente praça no exercito.^ Esta 
disposição, a meu ver, ó optima, porque, não po- 
dando, como eu disse ha pouco, o c -rpo da perma-: 
nentes ter a disciplina que c própria d» exercito, 
o parmanente, não se comportando bem, o passado 
para o exercito, onde cu.ontmã uma discipl na ri- 
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gorosa, o será forçado a corrigir-se para não soffrar 
os castigos impostos pelo respectivo regulamento. 

Mas si a disposição do regulamento de janeiro é 
má, porque não alçou o honrado membro a sua voz 
para fazer revogar egual disposição que se lê no de 
18Í2? Sim, esto foi feito pelo Sr. Soares de Souza, 
hoje visconde de Uruguay, e aquelle pelo Sr. "Vas- 
concellos I 

Senhores, o honrado membro pela província do 
Amazonas respondeu da maneira a mais satisfacto- 
ria e victoriosa ao nobre senador pela província de 
Malto Grosso, mostrou que elle se achava em com- 
pleto_ equivoco ; mostrou que suas idéas não acha- 
ram écho nesta casa ; e o que é certo é que se não 
ouviu ura só apoiado, antes sc notou dcsapprovação, 
porque ellas importavam graves censuras aos minis- 
térios que se têm succedido desde 1842, e ao poder 
legislativo que tem smccionado por tantos annos 
dis.osiçôes illegacs, in-onstiiucionaes e prejudiciaes. 

Não me canço agora, porque não ó necessário, 
era provar que o nobre senador está ainda enga- 
nada, quando quer fazer ctêr ao senado que o Sr. 
ministro da guerra violou a lei, quando, por decreto 
do 1.° de maio deste anno, estabeleceu o meio pra- 
Ctico das substituições. O Sr. ministro da marinha 
respondeu tão cabalmente á esta parte do discurso 
do honrado membro, que ou não faria mais que re- 
petir o que S. Ex. disse. 

O Sr. Miiunda .—Não ouvi. 
O Sr. í). Manuel; — Não tenho culpa disso; o 

honrado membro tem sido muito infeliz em toda 
esta di-cussão, apezjr dos aturados estudos ds mais 
de ires mezes, apezar de tantas noites passadas 
sobre os livros, unicamente com o Cm de derrotar o 
Sr. ministro da guerra. 

Senhores, o que é verdade é que o Sr. ministro 
interino da guerra, apezar de não ser tão proüssional 
nas cousas militares [rinio-se] comoé o nobre sena- 
dor por Matto Gro;so; o nob o ministro, dtg), com 
a simples meditação da noite para o dia e ás vezes de 
improviso, pagou nos ca-tcllos do njbre senador e 
íel-os voar. 

O Sr. Miiunda : — Os meus castellos são de cartas 
de jogar...* 

O Sr. I). Manuel : — Assim parece, porque com 
um sopro do Sr. miuislro da marinha as carlinhas 
voaram. 

Houve entretanto uma dessa? proposições genéri- 
cas que se proferem no parlamento com facilidade, 
mas que diíficilmente se provam: não lemos exercito, 
não temos armada, não lemos nada. Onde estamos, 
senhores? ii'um paiz de bárbaros? Pois um paiz que 
está inljpendemo ha tantos annos não tem nada ? 
Sãmostas proposições que desagradam aos próprios 
amigos e correligionários do nobre senador, porque 
ôllas envolvem uma censura acre a esses senhores, 
alguns dos quaes estiveram no poder por espaço de 
cinco annos, o deixaram o exercito no estado de- 
plorável que nos pintou o honrado membro. 

O Sn. Barão de Pindaré : — S-ityra horrível. 
O Sa. D. Manuel : — Salyra horâvel aos gene- 

raos que comuiaiidam o exercito. 
Ora, vou conceder por momentos que tudo isso é 

verdade. Que resultado espora o nobre senador co- 
lher da sua asserção? Pois é necessário que o nobre 
senador que leu nesta casa as fdlas do throno em 
que so r.commoiidm ao corpo IcgWativo que pen- 

sasse seriamente no exercito; o nobre senador que 
disse que seus amigos tinham cuidado de melhorar o 
exercito, viesse hoje pintar com ascores as mais car- 
regadas o estado era que elle se acha? Não viu S. Ex. 
o alcance do seu discurso ? Não attentou para a im- 
pressão que elle produzirá na Europa, na America, 
principalmente na republica que é objecto dos seus 
continues cuidados ? 

EmQm temos um exercito cujos soldados não têm 
marmitas, estão descalços, e suas fardas devoradas 
pelas traças I 

O Sr. Miranda : — Não ha siuão misérias... 
O Sr. D. Manuel : — E para isso serviu-se o no- 

bre senador de três inspecções. 
O Sr. Miranda : — Cinco aliás. 
O Sr. Presidente : — Mas similhantes reflexões 

não têm cabimento neste artigo. 
O Sr. D. Manuel : — E' um exemplo. 
O Sn. Miranda : — Tudo isso ó sobre o art. 3.°! 
O Sil, D. Manuel: —Está tudo incluído no recru- 

tamentu, como disse o nobre senador. Vou terminar, 
Sr. presidente; trouxe isso como um incidente para 
provar que nesta dheussão o nobre senador foi mais 
que muito infeliz; tanto que um ministro casaca 
(V. Ex., Sr. ministro da marinha, permita que nesta 
occasião o chame ministro casacaj, meditando ape- 
ms uma noite, atirou por terra um general também 
casaca, arrancou-lhe os louros com que estava ciu- 
gido, e disse lhe; « Ide estudar melhor estas maté- 
rias, para poderdes fazer censuras no parlamento. » 

O Sr Miranda : — Não disso isso. 
O Sr. D. Manuel ; — Digo eu. 
Outro honrado membro desta camara que também ó 

casaca, mas casaca muito habilitado, e que tem admi- 
nistrado diíTerentes províncias do Império, abriu acol- 
lecção do leis, e disse: « Vindes censurar os mi- 
nistros e nem sabeis o que dispo m as leis. » 

O Sr. Miranda : — Não disso isso, e nem podia 
dizer sem eu protestar. 

O Sr. D. Manuel : — Sou eu que estou dizendo, 
O Sr. Miranda : —E eu estou protestando. Não 

era capaz de dizer que eu ignorav-a as dispesições do 
regulamento do 1842. 

O Sr. D. Manuel : — Hi differença entre ignorar 
e estar esquecido. V. Ex. não póJe ter tudo do me- 
mória, porque ó homem qne se occupa do muitas 
cousas. O regulamento de 1842 é tão extenso, que 
admira que o nobre senador não tenha em lembran- 
ça uma ou outra disposição. 

O Sr. Miranda ; — Censurando a actualidade, 
não tenho necessidade tíe censurar o pasáado. 

O Sr. D. Manuel: —Ahi é que eslá a contra- 
dicção do honrado membro; esta mostrando que acha 
sómente defeitos nes obras dos seus adversários. 

O Sr. Miranda: — Farei o que V. Ex. tem feito 
aqui nos annos passados e melhor do que eu; havia 
de iri al o em giáo minimo ! . 

O Sr. Presidente : — Attenção I 
O Su. D. Manoel ; — Deixe dar apartes, Sr. pre- 

sidente. 
O Sr. Presidente • —Não so póie discutir com 

apartes. 
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O Sr. Miranda : — Não posso deixar de dar apar- 
tes, quando se proferem proposições daquella ordem. 

O Sr. D. Manuel ; — Si V. Ex., Sr. presidente, 
reclama o cumprimento do regimento em beneficio 
tío orador, delaro a Y. Ex. que renuncio o bene- 
ficio, porque gosto muito de ouvir os apartes do 
nobre senador. 

Disse o nobre senador que eu fiz outro tanto e que 
me está imitando. Sr. senador, não imite, não siga 
cs mãos exemplos. Si nesse tempo o nobre senador 
reprovava o meu comportamento, e tanto reprovava 
que estava ligado com cs homens a quem eu fazia 
opposição; si V. Ex. me dizia então, o si não me 
dizia outros me disseram : « Vós sois injusto nas 
vossas censuras, etc.; » porque segue h je esse máo 
exemplo, esse procedimento que tanto reprovou 
com os notáveis que se sentam naquellas cadeiras? 
Mrs, perguntarei: onde encontra o nobre senador 
contradicção no meu procedimento ? Já me viu con- 
ceder ao actual ministério auctorisações para alterar 
leis? Quando eu as conceder, então terá o direito de 
dizer; « Fazieis outr'orao contrario, porque estáveis 
na oppos:ção; hoje, porém, que estais cõm o gover- 
no, procedeis assim. » 

A primeira occasião que houve para unr. aucto- 
risação, neguei-a. Aquém? A um dos Srs. minis- 
tros com quem tenho mais relações. Veja o senado 
si negirei ao Sr. conselheiro Souza Franco alguma 
cousa, a não ser aquillo que eu entendo ser contra 
a constituição. Lembro-me que nessa occasião o 
nobre senador disse: « Apoiado, está comigo.» 
Não me lance em rosto cousa que não practiquei. 

Eu posso dizorao honrado membro: «Conredestes 
ao governo que apoiaveis todas as auctorisações que 
elle pedia, e não as consideráveis inconstitucionaes ; 
hoje porém affirmais o contrario, e censurais o mi- 
nistério, porque consagrou em um regulamento dis- 
posições que existiam desde 1842 com o ass míimento 
do poder legislativo. Hoje é que vos lembrais de 
acoimsr essas disposições de illegaes, e inconstitucio- 
naes. » Isto é coherencia ? E' assim que procede um 
senador imparcial e consciencioso ? 

Paró aqui, Sr. presidente, com as minhas obser- 
vações ; mesmo não ha mais que dizer. O que peço 
ao nobre senador é que aproveite bem seus talen- 
tos, que os tem, a os tem em gráo elevado; que 
lance mão dai istrucção que tem adquir do sobre as 
cousas militares, não para abusar, mas pira usar 
delia em beneficio do paiz ; não para fazer censuras 
acres, injustas, infundadas aos cavalheiros aquém 
S. Ex. não presta seu apoio, mas para advertil-os e 
concorrer com elles no nobre empenho de pôr o 
exercito no pó em que todos nós desejamos vôl-o. 

O Sr. Miranda : — Hei de tomar em considera- 
ção o conselho do nobre senador. 

O Sr. D. Manuel : -—Não ha de ir mal, si seguir 
o meu conselho. 

Não havendo mais quem peça a palavra, a discus- 
são fica adiada por não haver casa. 

Retirando-se o Sr. ministro com as mesmas forma- 
li iades com que fõra recebido, o Sr. presidente dá 
para ordem do dia da seguinte sessão: Discussão da 
redacção que se acha sobre a mesa. 

2 a discussão da indicação do Sr. visconde da Jc- 
quitinhonba sobre a hora da abertura das sessões, 
com^o parecer da mesa"a similhante respeito. 

3.a discussão da propcsição do senado, appro- 

vando a pensão concedida á D. Maria Secunda Fer- 
nandes, em plena remuneração dos serviços de seu 
pai o conselheiro José 1'elro Fi-rnandos. 

3.a discussão da proposição da camara dos depu- 
tados, auet^risando o governo para dispender até á 
quantia de 3:000^ com gratificações addicionaes aos 
empregados do archivo publico. 

l.a e 2.11 discussão da proposição da mesma ca- 
mara, auetorisando ao governo* para emprestar á 
companhia Pernambucana do Navegação Costeira, 
debaixo das condições que julgar convenientes, a 
quantia ,de 300.0005? para compra de noves vapores. 

Ultima discussão do parecer da commissão da 
mesa sobre o preenchimento das vagas dos guardas 
das galerias e da porta do paço do senado. 

E as outras matérias já designadas. 
Levanta-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde. 

Sesisfi» de 17 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL ICNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario.—Primeira parte di ordem do dia.— 
Indicação sobre a hora das sessões. Discursos 
dos Srs. Dias de Carvalho, visconde de Jequiti- 
nhonha, Silveira da Multa, e Ferreira Penna.— 
Segunda parte da ordem do dia. — Fixação das 
forcas de terra. Discursos dos Srs. visconde de 
Jequitinhonha, ministro interino da guerra, Mi- 
randa e D. Manuel. 

A's 10 horas e 3/4 da manhan, o Sr. presidente 
abre a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, ó approvada. 
Não ha expediente. 
Compareceram no decurso da sessão mais sete 

Srs. senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

HORA DA ABERTURA DAS SESSÕES DO SENADO. 

Segue-se a 2." discussão da indicação do Sr. vis- 
conde de Jequitinhonha sobro a hora da abertura 
das sessões, com o parecer da mesa a similhante 
respeito. 

Concluída a 2.a discussão, passou a indicação 
para a 3.a 

O Sr. Dias de Carvalho : — Sr. presidente, não 
me proponho a combater nem a indicaçã.o nem o 
parecer da mesa, porque o senado já lhe prestou sua 
approvação na l.a discussão; levanto-me unicamente 
para chamar a altenção do senado sobre o que vou 
expôr. 

A passar a doutrina da indicação, deve-se enten- 
der que a chamada ha de ser feita ás 11 horas; mas 
não havendo numoro sufflcieute de Srs. senadores, 
tem-se de esperar mis meia hora; isto é, pólo a 
sessão abrir-se até ás 11 1/2: logo, segundo um ai ligo 
do regimento que manda que assessõos durem 4 horas, 
devem ellas ser prolongadas até ás 3 1/2 horas, para 
se completarem as 4 horas do regimento. Ora, V. Ex. 
é tostimunha, e eu algumas vezes que Pnho ficado 
até o fim da sessão, qua depois das 2 horas não ha 
casa, quanto mais si a sessão se prolongar até ás 
3 1/2 horas. 

Eu pois acho conveniente que, a julgar o senado 
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rocossario aUor;r-Ee a hora da chamada, se modifi- 
que também o artigo spguinle: Este anigo diz que 
so espero até ás 10 1/2 horas, e eu proponho uma 
emenda, dizendo que, si á hora designada (11 horas) 
não houver numero, fica entendido que não ha ses- 
são nesse dia ; e proponho também a suppressão do 
arf. 42, que manda que as sessões durem 4 horas. 
Supponho que esta emenda torna a questão mais 
acceitavel do que ficará no caso de adoptar-se sim- 
plesmente a mudança da hora. 

Resumindo pois, o que quero é que o senado, re- 
conhecendo a difflculdade de se prolongar a sessão 
até ás 3 horas e mais, estabeleça como regra inva- 
riável que, não havendo numero ás 11 horas, não 
hfiji sessão nesse dia, Nós, sabendo disso, nos impo- 
remos a obrigação da concorrermos todos com 
tefnpo de não deixar do haver sessão por falta de 
numero. 

Vai á mesa a emenda do Sr. Dias de Carvalho. 
O Sr. Presidente:—A emenda que o honrado 

mtmbro oíTerece ó para que se altere um dos arti- 
gos do legimento; e, como qualquer alteração ou 
addicçâo do regimento só pode ser feita por meio 
do indicação a que se deve seguir parecer da com- 
missão da*mosa e todos os tramites de um projccto 
da lei, eu não posso admittir tal emenda, avisti da 
disposição final do mesmo regimento, que passo 
agora a ler. (Lê ] 

«... E as indicações para ser alterado em qual- 
quer de seus artigos', ou para ser additado, passarão 
pelos tramites dos pn jectos de lei depois de exa- 
minados pela commissào da mesa, que interporá a 
csjO respeito seu parejor. » 

O Sr. Dias de Carvalho : — E' matéria connexa. 
O Sr. Presidente —Sim, mas.que tem por fim 

alterar um dos artigos do regimento, e artigo diverso 
daquolle a que se refere a indicação que se discute. 
A indicação só propõe a reforma do art. 40, e o hon- 
rado membro quer também a reforma do art. 41, e 
por meio de uma emenda. Isto bem se vô que não 
podo ter cabimento. 

O Sr. Dias de Carvalho : — Eu a oflereci como 
artigo additivo.' 

0 Su. Presidente:—Mas asaddições ao regimento 
só podem ser feitas em virtude de indicação e pare- 
cer da mesa. O honrado membro era occasião oppor- 
tuna pódo apiesentar, si quizer, uma indicação 
nes:e sentido. 

O Sr. Dias de Carvalho :—Como a emenda ainda 
não está apoiada, acho melhor retirai-a. 

O Sr. Presidente Bem, está reti.-ada. 
Retirada a emenda, continúa a discussão da in 

dicaçâo. 
0_Sr Visconde de Jequitinuonha: — Apezar de 

se nao achar em d scussão o artigo additivo proposto 
pi lo nobre senador por Minas Geraes, todavia tem 
olle tal ligação cora a discussão actual, que me pre- 
valecerei da idéa lembrada pelo nobre senador para 
explicar qual é o sentido da minha indicação, e o que 
se deve entender do parecer da mesa que approvou a 
mesma inúcação. 

O senado ha de recordar-se que, qu?ndo eu sus- 
tentei esta indicação, disse que queria realiz.rpor 
indo de um artigo do regimento aquillo que tinln 
lugar no senado, e tirar do Sr. presidente a difficul- 
dadecm que se achava muit.s vezes de executox o 

regimento e ao mesmo tempo satisfazer aquillo que 
acontece sempre no senado. 

Por isso propuz que no artigo 40 se substituíssem 
as palavras « 10 iioras» por estas ou!ras «11 horas a; 
não propuz alteração alguma aos artigos 41 e 
42, porque t nto um como o outro, tendo relação 
immediata com a disposição do art. 40, adeptadô o 
parecer da mesa, e porconsequencia também a- in- 
dicação, o que se segue é o seguinte ; ás 11 ho- 
ras precisas pelo relogio do salão, o presidente ou 
quem o houver de substituir, locará a campainha, 
tomará o seu assento, e, achando-so presentes 29 
Srs. senadores, haverá sessão. 

Eis aqui o que ha de ter legar, si fôr approvado o 
parecer, porque foi a mente que tive, quando pro- 
puz a indicação. Si ás 11 horas não se achatem 
presentes 29 Srs. senadores, o que so segue é a rea- 
lização do que diz o art. 41; isto é, si até ás II 1/2 
horas não tiver comparecido o numero de senadores 
acima referido, far-se-ha a chamada, e assim por 
diante até ao art. 42, que determina as horas do 
cada uma de nossas sessões. 

Sr. presidente, aquelles que não estiverem por 
isto devem votar contra a indicação e deixar subsis- 
tir o que existe. O artigo ad itivo do nobro senador 
por Minas.... 

O Sr. Presidente : — Mas isso não está em dis- 
cussão. 

O Sr. Visconde de Jequitinuonha : —O nobre se- 
nador por Minas-Geraos, quando achasse inconve- 
nientes em se abrir a Sessão as li horas, não leco- 
nheceu o facto que actualmente succede. 

Diz que, si ás 11 horas não estiverem presentes 29 
Srs. senadores, se declare quo não ha sessão naquelle 
dia; é justamente isto o que acontece hoje ; e pelos 
embaraços que este modo de proceder causa ás 
nossas sessões é que eu propuz o artigo, porque ás 
11 horas mais ou menos é que todos os Srs. sena- 
dores comparecem no senado. Deve hiver porcon- 
sequencia o tempo necessário para so fazer a cha- 
mada, para se declarar quo não ha sessão, etc.; 
portanto a sessão não so abre ás 11 1/2 horas; pédâ 
abrir-se, mas isso será em conseqüência da falta da 
alguns Srs. senadores, e nesse caso elles são os que 
tomam sobre si a responsabilidade, e se sujeitarão ao 
sacrifício de se demorarem até ás 3 1/2 hor^s. 

Senhores, si acaso nós não quizermos aítender a 
isto, o que se segue ó que as cousas continuarão 
no mesmo estado. 

Disse o nobre senador que hoje o quo vemos ó que 
os senadores não comparecem sinãõ ás 11 horas, o, 
quando são 2 horas, já não ha mais casa. 

O Sr. Dias de Carvalho: — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinuonha : — Mas hoj« os 

senadores proparam-se para vir ás 10 horas, por 
conseqüência não se podem demorar até depois das 
2; estando elles porém certos que podem vir as 
11 horas, e que é necessário estar até ás 3, pre- 
parar-se-hão deforma que ás 3 1/2 horas ainda po- 
derão estar no senado. Mas, supponha o nobre se- 
nador que isto não tem legar, o que é que se se- 
gue? O nobre senador pretende por um artigo do 
regimento obrigar-nos que estejamos aqui até ás 
3 horas da tarde ? 

Isto sé se ha de conseguir por essa responsabilidade 
moról que pesa sobre o senador em atienção aos 
objeems sobro que tem de deliberar. Veja o nobre 
senador a assiduidalc com que Umos comparecido 
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durante este mez, e yeja a falta de assiduidade com 
que comparecemos no mez de julho, porque ahi não 
havia trabalho urgente; mas hoje o negocio é outro, 
a responsabilidade é maior, todos nós comparecemos 
e a sessão tem-se aberto constantemente ás 11 horas. 

Agora o artigo do nobre senador, isto é, as idéas 
que o nobtesenadorproferiu.tèm um inconveniente, 
e e que não se poderá abrir a sessão antes das 11 
horas. 

O Sr. Ferreira Pevna : — Passando a indicação 
de V. Ex., não. 

O Sr. Visconde de Jeqcitiniionha ; — Eu rcílecti 
nisto, e podia fazer uma emenda dizendo que em 
vez de as 10 horas, como diz o art. 40, declarar se- 
gundo diz o art. 41; e en ão estava satisfeita a du- 
vida. 

O Sr. Ferreira Penna ; — Então a emenda deve 
ser outra. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Diz o art. 
41 (Lê.) 

Agora nós diremos : « Si até ás 11 horas não ti- 
ver concorrido o numero de senadores acima refe- 
rido, far-se-ha a chamada nos termos, etc. » De 
modo que,-em vez de sar a reforma para o art. 40, 
seria para o art. 41, para se poder abiir a sessão 
antes das 11 horas. 

Mas, senhores, reílictamos bom. Si se poder abrir 
a sessão antas das 11 horas, haverá o inconveniente 
de forçar os senadores a comparecerem antes, e por 
isse esia emenda não pôde convir. E' pt ciso fixar 
definitivamente o termo de 11 horas; portanto o 
parecer deve ser approvado e eu veto por ello. 

O Sr. Silveira da Moita : — Sr. presidente, 
quando entrei na casa esiava o nobre senador por 
Minas Geraes lendo a indicação, e mo parece que 
mandou outra á mesa como emenda a esta. 

O Sr. Dias de Carvalho : — O Sr. presidente 
declarou que não era p.ssivel. 

O Sr. Silveira da Moita : — Uma vez quo está 
era discussão a indiciçâo do nobie Senador pela 
Bahia, e egualmente o parecer da mesa, creio que 
nenhum senador está iuhibido de offerecer emendas. 
O quo está em discussão é a reforma do regimento,' 
na parte relativa á hora que devem começ-r os 
nossos trabalhos. Pois porque razão qualquôr dos 
membros da casa não poderão dizer — em vez do 
ser ás 11 seja ás 11 1/2, ao meio dia ou esp re-se a 
mola hora ? 

Creio que os pareceres"da me;a estão na classe dos 
pareceres de qualquer commissão da casa, e que, 
como estes, sào emendareis. O parecer da mesa 
concluiu approvando a indicação do Sr. viscondo de 
Jtqnitinhonha. Pois, senhores, assim como a mesa 
approvou que a abertura das sessões st ja ás 11 horas, 
um senador não tem o direito de propor que seja 
ás II1/2? 

O Sr. Presidente Tem, mais só pelos meios 
prcscriptos na disposição final do regimento. 

O Sr. Silveira da Motta :—Eu creio que, apezar 
d'osta intelligencia que V. Ex. dá ao regimento.... 

O Sr. Presidente O honrado membro quer 
ouvir a sua laiiura? [Lê o art. do regimento ) 

O Sr. Silveira da Motta :—E' isto o quo se fez. 
O Sr. Presidente :—Não, o que se fez foi sobre o 

art. 40, que é o objecío.da indicação, e não sobre o 
art. 41, quo era o objecto da emenda. 

O Sr. Silveira da Motta:—Ahi o que está o 
equivoco. O que se fez foi mandar á mesa uma in- 
dicação para reforma do regimento quanto á hora 
em que devem começar as sessões; a mesa deu o 
seu parecer, e agora qualquer senador póda mandtr, 
sem que isso importo reforma do outro artigo do 
regimento, umaomenda dizendo que em vez das 11 
horas se abra ás 11 1/2. Si acaso a emenda do nobre 
senador por Minas Geraes fizesse a reforma de outro 
artigo do regimento, então sim, era procedente o 
que V. Ex. disse, apezar de que, ainda assim eu en- 
tendo que o senado podia resolver a matéria sem 
ouvir a mesa.' 

Note V. Ex. que a idéa do nobre senador por 
Minas Geraes ó a mesma do nobre senador pela 
Bahia; a differença é só da hora. Pois qubl é a 
razão por que havemos de estar privados de emendar 
o parecer ? Porventura os pareceres da mesa gozajp 
o privilegio de não poderem ser emendados? Creio 
que o regimento não lhes dá similhanto privilegio ; 
elles são, como disse ha pouco, emendaveis, como 
quslqueroutro parecer.. 

Note mais V. Ex. que, si passar a intelligencia 
que V. Ex. dá ao regimento, o que se seguirá ó quo 
em todas os casos que o regimento manda que cer- 
tos negocios vão ás commissôes da casa, não so po- 
dei á mais offerecer emendas sobre esses objectos, ou 
então se deve exigir que a matéria dessas emendas 
seja também remettida a uma coramissão. Mas, si 
acaso passar a intelligencia de V. Ex., então eu re- 
queiro o adiamento da indicação do Sr, viscon ie de 
Jequilinhonh i, até vir o parecer da mesa sobre a 
indicação do Sr senador por Minas Geraes. 

O Sr. Presidente : — Não ha indicação nenhuma. 
O Sr. Silveira da Motta : — Eüe não mandou 

uma indicação á mesa? 
O Sr. Presidente : —Não, senhor; mandou uma 

emenda, que retirou avista das reflexões que fiz. 
O Sr. Silveira da Motta: — Mas ó porque ello 

oflereceu como uma indicação nova. 
O Su. Dias de Carvalho : —OíTercci como emen- 

da; mas o Sr. presidente disse que não podia admit- 
tir, que só por indicação feita em hora propiia se 
podia propor a alteração que eu pretendia. 

O Sr. Silveira da Motta; — Pms é hora pro- 
piia para se discu ir uma indicação, e não é p:ra so 
emenlar essa mesma indicação? Si eu offerccor 
uma emenda, e o Sr. presidente disser« Isto não 
ó emenda, è projecto novo, » fico inhibido do emen- 
dar aquillo sobro quo so está discutindo? Toda a 
emenda é a modificação daquillo quo se discute. Eu 
desejo mandar uma «raenda á indicação do Sr. vis- 
conde de Jequitinhonha, dizendo que em logar de 
começar asessãoás 11 horas, se possa fazer a cha- 
mada a essa hora, e esperar até ás 11 i/i. 

As ebser-ações que eu faço quanto á matéria são 
era apoio da indicação do Sr. visconde de Jequbi- 
nhonha ; mas, como vi contestar-so ao nobre sena- 
dor por Minas Geraes o direito de emendar a indica- 
ção, sem que sobre essa emenda fôsse ouvida a mesa, 
fiz essas reflexões, poiquo não posso comprehendec 
como é quo se podia considerar como indi ação nova 
aquillo que o nobro seca ler oflorecca como emenda. 
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O Sr. Presidente : — E quem o considerou ? 
O Sr. Silveira da Moita:*—Isto na.) e do regi- 

mento. 
0 Sr. Visconde de Jequitinuonra : — Sr. pre- 

sidente, parece quo ainda so susedou questão sobro 
o direito do V. Ex. não acceitar a emenda. 

O Sr. Presidente : — Não, senhor, não ha mais 
duvida, porque o Sr. senador que havia apresen- 
tado a emenda contentou-se com a explicação que 
eu dei; o em todo o caso eu não me podia privar 
deise direito. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — E não podia 
privar-so , porque o regimento ó a constituição 
desta casa, e a uuica garantia que a minoria tem. 
Si se acabar com esta girantia, então a minoria pôde 
muito bem despedir-se, fazer uma coríezia a V. Ex. 
de chapeau bas o ir-se embora. 

Encerrada a discussão, procede-se á rotação. 
Concluída a 2.a discussão, passa a indicação 

para a 3." 
O Sr. Ferreira Penna requer dispensa do interstí- 

cio para a indicação entrar em 3.1 di-cussãoamanhan. 
O senado, sendo consultado, resolve pela negativa. 

PENSÃO A D. MARIA SEGUNDA FERNANDES. 
Tem 3.® discussão e ó approvada sem debate, e 

remettida á coromissão de redacção, a proposição do 
sonado, approvando a pensão annual de 600^) con- 
cedida á D. Maria Secunda Fernandes em plena re- 
muneração dos serviços de seu pai, o conselheiro 
Joté Pedro Fernandes. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 
Encerrada a discussão do art. 3.°, passa-se á do 

art. 4.° 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Não me le- 

vanto para fazer ura discurso; levanto-me simples- 
mente para pedir a S. Ex. que nos diga a confiança 
que eUe tem no bom remltado deste artigo ; si S. Ex. 
confia que este antigo ba de produzir os elMtos que 
elle pretende relat vãmente ao preenchimento das 
praças do exercito. 

O Sr. Miranda 500 a 600 homens, e nada mais. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha: ... si S. Ex. 

está certo que se ha -de executar a 2.a parte do anigo 
a respeito 4RS datas de terra; si S. Ex. também está 
convencido do que o convenie te que se augmente o 
tempo de serviço relativamente aos recrutados; si 
isto não difficultará demasiado o alistamento das 
praças de pret no exercito. Eu, como não tenho a 
respeito desse objeoto nenhuma confiança, eis a razão 
por que de ejára queS. Ex. com"as suas observações 
tirasse de minha consciência este escrúpulo, para 
poder votar pelo artigo. 

Declaro a V. Ex. quo julgava maisconveni-nte que 
o nobre ministro peditse carta branca aocorpo le- 
gislativo para adopção das medidas que o poder exe- 
cutivo em sua sabedoria entendesse mais a propriadas, 
secundo as circumstancias, para completar a força 
votada, sujeitando-se a t do o rigor d) responsabi- 
lidade 'que da má execução de uma tal auclorisaçào 
deveria sem duvida recahir sobro elle. Isso me parecia 
mais acenado do que o artigo quo se acha em discus- 
são; tal é a desconfiança em quo esleu acerca da exe- 
quibilidadc dos artigos o dos seus bons resultados. 

Eu conheço senhores, que o nobre ministro que 
se acha perante o senado não pôde satisfazer a estas 
perguntas, porque elias não podem ser respondidas 
siuão pelo proprio Sr. ministro eífectivo; elle, e só 
el:e conhece, por assim dizer, os escaniuhos da sua 
repartição. 

O nobre ministro dá guerra iatorino pôde co- 
nhecer em geral os princípios administrativos por 
que hoje se dirige essa repartição, visto que em 
conci-lho de ministros hão de já ter sido apretent;- 
das muiias medidas relalivasá repartição da guerra; 
e, com effeito, S. Ex. tem dado provas ao senado de 
que está ao facto da tudo,e tanto ao facto que a té um 
certo ponto não tem feito falta a presença do Sr. 
ministro da guerra eífectivo; S. Ex. tem bem preen- 
chido o cargo daquelle nobre ministro. 

O Sr. Marqubz de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha:—Mas isso 

não quer dizer que S. Ex. saiba os escaninhos da rr- 
paitição, estes são conhecidos somente pelo nobre 
ministro da guerra; assim como também, si o nobre 
ministro tivesse algum impedimento que o embara- 
çasse do assistir á discussão da fixação da furça de 
mar, o outro nobre ministro, si tivesse de substituir 
S. Ex., achar-se-hia na mesma difficuidade.. 

Por isso vejo-me sem vontade alguma de entrar 
nesta discussão, não por ser general, Deus me 
acuda de uma tal pretenção, muito mais depois 
que disso se tem feito aqui na casa um topico.... 
um topico de V. Ex. o que quer qua eu diga ? 

O Sr. Miranda:—Diga o que quizer,que vai bem. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha; — Coma não 

me acoJe ago a o termo, não o procuro. O que é 
verdade é que se tem pretendido msgear o nobro 
senador pela província de Matie-Groiso. 

O Sr. Miranda : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; —  que 

muito se tem esmerado em estudar estas questões, 
o que tem sido muito vantajoso .ao senado, e, per- 
mitta-se-me que accrescente, muito honroso ao se- 
nado, porque c nhecimentos mris particulares di 
repartição só os podia ter os nobres generaes que 
tem assento na ca^a; outro que não fósse da pro- 
fissão não expenderia mais acertadas reflexões, ave- 
riguações mais profundas do que o fez o nobre sena- 
dir por Matto Grosso. Ora, si este nobre senador foi 
magoado, si se pretende tazê lo recuar das suas 
observações chamando-o muitas vezes por ironia ge ■ 
neral, como é possível que eu discuta estas questões? 
Isso c privilegio de outros. Nós só temos de votar, o 
calados, porque assim no-lo mandam e querem. 

Que sabemos nôs, que podemos saber ou dizpr 
sobre o modo como se procede quanto a adminis- 
tração da repartição da guerra? Purventura temos 
algum conhecimento das leis a ella concernentes . 
Não, certamente. Que podemos (rináo-sê) pois dizer f 
Sabemos porventura nada da lei que creou a escola 
central? Quem ousará entrar era taes matérias ? 
Poderemos nós examinar e avaliar o modo como 
foi executado o decreto que creou essa nova enti- 
dade, o ajudan e genecdlílsso só dá Deus aos seus 
escolhidos... As im, apenas quando appareco um 
ait go como o que se discute agora, podo caber o fa- 
zer-se algumas perguntas ao Sr. ministro. 
• Algumas perguntas apenas, Sr. presidente, sobro 
o molo curao ha de ser executado; e nada mais ! 

Senhores, estou tão disposto a ir uc accôrdo ccm 
20 
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asdoiitiinasdo n^bre ministro da guerra, e, em geral 
com as de todos os ministros da coiôa, que apenas 
d vergirei em um ou outro ponto; e, si o fizer, creia 
V. Ex. e o ministério que não é por livre vontade, é 
por falta de intelligencia; tal ó o desejo que tenho de 
seguir inieiiamf nte as opiniões do ministério. 

Oeh-me V. Et. que, quaesquer que sejão as 
razões que me dèr, posso allirmar desde já que h i 
do votar por esta lei, embora veja que isto é nove, 
embora nas narões civilisadas nunca se pretenda 
pn en -her as vagn do exercito e conserral-o em seu 
estado completo por est i maneira. 

O Sr. Dantas : — ^em na Rússia ? 
O Sn. Visconde de Jequitinuonhv :— V. Ex. 

perdôa-me, uao hi nação alguma onde se veja Dlm 
As in^iituiçò s da Rússia são outras ; e, si V. Ex 
pernaiue, direi que a situação topographica da Rús- 
sia éia! quo as medi Ias alii lèin um alcance diver- 
so, uma applicação muito distincta daqueüa que 
In de ler este artigo da proposta. 

O Sr. Ministro da Marinha ; —Eu poderia prera- 
lecer-me da bondade do nob^e senador, que secou 
tínta rom quaesquer razões, para dar-lhe algumas 
qm podessom satisfazer ou não; mas peço licença a 
S. Ex. para nã) entrar ne-ta questão. O nobre se- 
nador reconhece, como declarou, qu", para que o 
tüíuistro possa ler fé maior ou menor no bom suc- 
cesso de uma imdidv, é preciso quo elle, por assim 
dizer, t nha enTado nos escaninhos da repartição, 
isto é, q ie vá tcnlo vsta fé pelos fados e uãr pelos 
raciociuií s ptévios. O nobre senador- fez uma dis- 
tinoção que ; cho muito acertada; dis-e que ha uma 
fé d<da pelo successo e outra dada p tlòa argumentos 
a prior», e que S. Ex. não tem fé nessas rnzõ s da ias 
o prior». O a, o que p sso assegurar ao nobre se- 
nrdor é que lambem não creio mu to era argumentos 
a prior» em maiorias desta ordem. 

Portanto, já que o nobre senador dá-me liber- 
dade para apresentar quaesquer razões, lhe peço li- 
cança para não aprsentar nenhum), declarandi 
apears que coníh ho bom senso dos ministros que 
tô u pedido coutinuaiamento estas provileaciis do 
corpo legislativo. 

OSr. D. Manuel:—E nas leis que as consagraram. 
O Sn. Mini-tro da Marinha : — Si eu polesse 

dar algumas r. zões, daria uma, e é que, tendo de 
formular-se uma lei sobre o reenuameuto, melhor é 
guardarmos para essa occasião as iunovações, e eii- 
trot .nto conltauarem estas medidas cjmo aos anuos 
anteriores. 4 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : — Por issoeu 
disso que o anigo é inútil. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Si V. Ex. dá 
licença, eu não contiiiúo. 

O Sr. Visconde de Iequitinhonha :—Sim, se- 
nhor ; o que eu queria dizer era isso mesmo. 

O Sr. Presidente ; — Não havendo mais quem 
peça a palavra... 

O Sr. Miranda : — Peço eu. 
O Sr. D. Manuel : — E depois eu. 
O Sr. Miranda : — E depois eu. 
O Sr. D. Manuel : — E eu depois, porque tenho 

mais uma vez. • 
OSr. Presidente: —Tem a palavra oSr. Miranda. 

DE AGOSTO. 

O Sr. Miranda : — Gada-qual das disposiçõ s con- 
tidas no art. i." é mais*irapoi tante; e o senado sabo 
que, tendo o nobre senador pela Dahia pedido es- 
clarecimentos a S. Ex. o honrado ministro da guerra 
a respeito da vantag-m dessas disposições, ou da 
rnanoira de as executar em proveito do exercito, 
S. Ex. achou tal difliculdade em as prestar, que 
pediu ao nobre senador pela R.hia houvesse do 
Conliar na practica, no zelo e solicitude, com que o 
governo te á de executar estas disposições, do mesmo 
raoJo por que têm sido executadas pelos seus ante- 
cessores. V. Ex., Sr. miuisirí, não deu esclareci- 
mentos nem sobre os engajamentos, nem sobre os 
annos de serviço, nem sobre a quantia que exime o 
recrutado do serviço ; creio quo appellou para a 
practica, para a maneira de se executarem estas dis- 
posições; não é assim? 

O Sr. Ministro da Marinha : — O nobre senador 
pela Bahia interpellou me sobre a boudade destas 
medidas. 

O Sr. Miranda ; — E V. Ex. respondeu que era 
mais conveaiente appellarraos para a practica. 

O Sn. Ministro da Marinha: — Perjue os argu- 
mentes àpnori não tinham a força da cxporiencia. 

O Sr. D, Manoel : — Já se tem tirado algumas 
vantagens. 

O Sr. Miranda:—Tracta-se também do recru- 
tamento; em qmesquer desses paragraphos encon- 
tram se doutrinas a esse re-polto, e portanto parece 
que rossoreclifkar algumas inexactidões que se deram 
na discussão, quando se Iraclava de egual matéria. 

O Sa. D. Manoel : — Venha isso ouira vez. 
O Sr. Miranda: — O senado ouv:u quehontera 

se eniojram byrnnos de louvor ao Sr. ministro da 
guerra pela derrota, quo se suppuzera ter soffrido a 
minha pequena individualidade cora uma 1b ã > do 
jurisprudência practica que me havia dado o nobre 
senador p- la província do Amazonas. 

O Sr. D. Manuel: — Nesta matéria elle ó capat 
de dar lições, poiquo é estudiuso e applicado. 

OSr Miranda:— Foi pena que des^a derrota não 
fõsse incumbido o nobre senador pela província do 
Rio Grande do Norte, que ó sempre o primeiro e mais 
dedicado na estacada em rebater quanta proposição 
póle tmder a feãras suscept biiiJades do governo. 

O Sr. Ferreira Penna ; — Não fui incumbido. 
O Sn. Miranda; — Sa encarregou ou se incumbiu. 
OSr. D. Manuel:—Incumbiu-se muito bem. 
O Sr. Miranda: — Foi pena que se incumbisse de 

dorrutar-me o n.bre senador pelo Amazonas, que 
s- mprese mostra tão modesto etão pouco exagerado 
em suas argumentações. 

Sr. presidente, para que eu podesso ignorar a le- 
gislação patria na matéria vertente, seria necessário 
que me collocasse abaixo do ultimo dos permanen- 
tes ; e tal é a sem razão do nobre senador, que a me- 
lhor resposta que eu lhe poderia dar seria o silencio. 

DonJe é que se pólo com eíle to deduzir que ea 
ignorava a existência do regulamento de 1812? 

O Sr D. Manuel: — Ninguém disse isto. 
_ O Sr. Miranda: — Então já se vai lutractan^o, 

já não recebi uma li.ão do legislação patria dada 
pelo nobio senador pelo Amazcftns; já não sei' i o 
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mesmo prcsutiipçoso, çorao hontem fui considerado' 
nesta casal Aiudabeml 

O Sr. D. Manuel:—Não disse isso, eslá alterando. 
O Sr. Miranda: — Eu vou, não discuiir, não ar- 

gumentar, mas sira expôr a historia dos factos; o 
senado que julgue como quizer. Qualquer que s-ja 
a sua maneira de apreciar oocconilo, eu a icspei- 
tarei, como me cura; re, sem que todavia d.-hi se 
deduza que eu me deva h íver como esbulhado do 
direito do pensar de um modo differente, direito de 
que não prescindirei, embora nrau pensamento possa 
ir de encontro ao pensamento do senado inteiro. 

O Sr. D. Manuel: — O Sr. tem gloria em ser 
excêntrico. 

O Sr. Miranda : — Excêntrico é, e tem sido sem- 
pre V. Ex , principalmente quando se tracta de 
mostrar dedicação para aqueües com quem eslá 
o contra aquellescom quem não está. 

Em 1841 a lei do orçamento aurtorisou o governo 
a reformar o regulamento do corpo de permanen- 
tes, e muito expressa e te.rmiiiantemente lhe deu o 
diioito (notGrse bem) de preencher as fileiras do 
corpo cora praças escolhidas do exercito; aceres- 
cenlando que o* regulamento quo então se fizesse 
seria submettidoá consileração do corpo legislativo, 
para a sua definitiva approvação, po ien lo-se todavia 
pôr logo em execução o referido reguhmento. 

{O Sr. Ferreira Penna dá um apirle.) 
Faça ocomraentario que qifzÔ", não qu ro sinão 

o restabeleúraonto da verdade. 
Era possível que eu ignorasse a lei do orçamento 

de 1841, era*possiveI mesmo que eu não soubesse 
que por essa lei havia sido o governo auclorisado a 
reformar o regulamento do corpo de permanentes. 
Depois desta vieram duas ou tres leis que também 
auetorisaram o governo a n formar essecorpo.e então 
a auetorisação nãose achava mais acorapanhida da 
condição de poder o governo rn ;hcr os claros di 
corpo de permanentes com praç is escollfdas do exer- 
cito ; uma creio quo foi promulgada em 1830, e delta 
o Sr. Eusebio do Queiroz não se. q riz aproveitar sinão 
em cousa mui insignificante. 

Podja ser também que eu ignorasse ainla a exis- 
tência desse regulamento de que acab i de filiar. 
Em 1850 appareceu na camira dos Srs. deputados 
um projecto, quo, legislatida sobre os officiaes-infc- 
riores e as praças do corpo do permanentes, dava 
«ao governo no art. i.0 a auctuiisação de ainda re- 
formar o corpo; projecto que constilue h qe a lei de 
28 de setembro do 1853, com a única difV.-rença do 
que nella se não acha reproduzida a disposição do 
art. 4.°: esse pr jecto f i arsignado por João Anto 
nio de Miranda e pelos Srs. Nunes de Aguiar com 
restricções, o Sr. lámaeSilva e outro membro da 
coratnissão de marinha e guerra daquella camar.i. 
Quero ainda conceder que eu ignorava a existência 
do reg^aaiento de 18ií e até mesmo do um pro- 
jecto por mim assignado, era que se havia pedido 
tão explicit imente auetorisação para que esse regu- 
lamento fôsso reformado. 

O Sr. Ferreira Penna: — Ninguém disso isso na 
casa. 

O Sr. Miranda : — Tei^a paciência, devo mostrar 
que não recebi lição. Mjs, tendo eu analysado o regu- 
lamento ultimamente publicado pelo Sr. ministro da 
justiça, tendo dirigido censuras a este mesmo regu- 
lamente, o havendo até, segundo a phr ,se do nobre 

senado- pelo Uio Grande do N iGe, discutido pela 
imprensa esse regulamento, parece r chegada a 
épcca de não poder eu mais ignorar a sua existench 1 

Restibelecidos assim os f c'os, e provado que não 
recebi umi lição de jurisprudência practica de nin - 
guém neste objecto, porque, suppõsto possa rccebel-a 
c mo em muitas ouiros cas s recebo, neste te- 
nho convicção bem fundada do quo Dão recebi; res- 
tabeleci ios assim os factos, vamos aos raciocinio5. 

Disso eu: «O Sr. ministro da justiça não poPa 
nesse regulamento dispensar do recrutamento as 
praças do corpo de permanentes. » 

O Sn. Ferreira Penna : —Ido e, não podia ro-. 
produzir as disposi ões do rrg damonto de 1842, o 
qual elle traclava de reformar. 

O Sr. Miranda:—Sr. senador pe^ Araazo-as. 
si eu censuro ao aclual governo esse direito, é clsro 
que p 'deiia lambam censural-oquando exercido por 
qualquer outra administração. 

O Sr. D. Manuel ; — Nunca censurou. 
O Sr. Miranda: —Não fiço dialincçap; esla é a 

doutrina que V. Ex. me ha de vêr sempre sust lLi- 
em toda e qn.dqner posição em quo mo acho.. 

O Sr. D. Manoel : — Veremos. 
O Sr. Miranda : — Nao sou homem para nos b-n- 

cos da opposição proclamar prinã ios, com os quáes 
não mc possa haver, quando, ao lado dos nmus ami- 
gos no ministério, fôr necessário discutil-os e sus- 
lenta'-:is. Para mira é principio inconcusso quo o 
governo não póie, bas 'ado em qualquer quo sej t a 
especie de auetorisação^ por mais gouerica que fôr, 
violar leis tão iraprrtan'es, como ess s, que foram 
desconhecidas pelo nobre ministro da justiça. Esta 
doufina não ó só minha ; também a vi consignada 
nas próprias palavras do nobre ministro da f z n ia 
actual. Vou lèr estas palavras, para combater a um 
dos m ás Íntimos amigos da ministério com a opinião 
do proprio ministério. 

O nobre ministro da fazenda, discutindo a lei do 
fúrias de terra em o armo atrazad), e combatendo o 
núnistorio de entio por muitos o variadissimos fun- 
dameuLs. e especialmente porque não linha em um 
anuo inteiro de sua administração trazid) á conside- 
lação do corpo legislativo propo ta alguma no sea- 
tido de vantagem para o exercito, opinião quo pre- 
venia e vaticinava bem o quadro quo Ivqe antolha- 
mes, disse: (lê) 

« Toda a minha espermça estava no nnb o mi- 
nistro da guern ; mas esta esperançi, permitiaS. I'x. 
que o diga, duve ter soffrido a'gura abalo, vendo que 
S. Ex,, estando ha ura anno no ministério, ainda 
vão apresentou proposta alguma ao corpo legislatv o 
para melhorar a situação, e supponho mesmo que 
nem a Um preparado, lia pedi tos de auciorisações 
de refo-mas quo, além do se limitarem a p qneu s 
detalhes, são promessas, e S. Ex sabe quo estamos 
fartos de promessas não realizadas, o governo doimo 
profundo somno, vive de expodiemes, não contando, 
como dUse, com melhoramentos que ellas tragam, 
e principalmente parque as auclo isações rião são 
admillidas pela consliiuição do Império, não posso 
votar por ellas. 

«Senhores, a palavra — auetorisação—não é 
desconh- cida rw constituição; ha caso em que.a cons- 
filwçüo a admille; e dahi se devo tirar a conseqüên- 
cia quo, a imidndo-a em caso ,em que não pi dia 



SESSÃO DE 17 DE AGOSTO. 

prescindir .delia, não a quiz nos outros casos, por- 
que aliás também os declaram. 

« Senhores, o que eu achava necessário era es- 
tudar um pouco mais as aUribuições reciproc-s do 
corpo legislativo e do poder executivo, porque estão 
era tudo confundidas, principalmento depois que se 
tem auctorisado o governo para fazer leis, e nos seus 
decrelos tem elle envolvido o que é administrativo com 
o que era legislativo, deixando de existir nos decretos a 
separação que deve haver entre as disposições que são 
da competência do poder legislativo e as que pertencem 
ao poder executivo. Si se extremassem bem estas ques- 
tões, creio que o governo ficava ainda com poderes 
sufíleientes, e o poder legislativo também com os seus, 
sem que com tudo podesse haver falta de meios para 
satisfazer as necessidades publicas. 

« Não entro na quedão da conslilucionalidade das 
auclorisações. Está admitíido, e eu creio que na cons- 
ciência de todos, que o poder legislativo ndopódedele- 
gar ao executivo o direito de fazer leis, e sendo excusa- 
do repelir o que já está dito, e muito bem, pas- 
s mos ao exame das auclorisações em si. » 

O Sr. D. Mvncel : — Quid inde ? 
O Sr. Miranda : — Quid inde ? E' que o nobre 

ministro com palavras muito expressas expendeu o 
pr ncipio do que o corpo legislativo não devia, não 
podia dar auetorisação aog jverno, equeo governo 
nessas auetorisações exorbitava sempre, confundindo 
o legislativo com o executivo. 

O Sr. D. Mandei : — Espere pela resposta. 
O Sr. Miranda: — Não tenho medo de respostas, 
O Sr. D. Manuel; — Sim, um general de casaca 

não tem medo. 
O Sr.~ Miranda : — Emquanto fôr pela discussão 

não tenho medo. 
O Sr. D. Manuel; — Então dizer que respondo é 

m.tter medo? 
O Sr. Miranda : — Eu não nogo auclorisações ao 

governo, haverá casos em que eu as dê; mas, quando 
eu conceder qualquer auetorisação, será sempre com 
a condição de que o governo não possa usurpar at- 
Iribuições do corpo bgislativo; eque, si o governo 
entender que é necessário dispensar o preceito de 
uma lei, para melhor servirão paiz, organizando do 
um modo mais conveniente a repartição da cuja re- 
forma é encarregido, neste caso conduza ao conhe- 
cimento do corpo legislativo a reforma que fizer. 

Não podia portanto o governo, no regulamento 
dado ao corpo de permanentes, infringir leis tão 
expressas como aquellas que respeitam ao recruta- 
mento e á guarda nacional, leis que formam uma 
verdadeira constituição do exercito c da guarda na- 
cional. 

O Sr. D. Manuel:—Não prova nada disso. 
O Sr. Miranda :—A única razão quehontemse 

manifestou contra essa nvnha opinião, foi a genera- 
lidade da auetorisação; mas quantoá essa generali- 
dade, digo que o governo, supposto se julg s-e com- 
petente para exercer poderes amplos na reforma 
para qae estava auctorisado, devia comtudo trazer 
ao corpo legislativo o regulamento que organisasse. 

O Sn. D. Manuel : — Não tinha essa obrigação. 
O Sr. Ferreira Penna : — Mas trouxe. 
O Sr. D. Manuel Trouxe no relatório, c ver- 

dade. ' 

O Sr. Miranda :— Ahi estão os dois senhores di- 
vergentes. Assim tudo sobe ao conhecimento do 
corpo legislativo! Devia submetter a reforma á ap- 
provação do corpo legislativo, para que este cons n- 
tisse na dispensa da lei, que modilicára ou violíra. 

O Sr. Ferreira Penna:— A isso não se chama 
violar a lei. 

O Sr. Miranda :— Esta foi portanto a primeira 
questão que ventilei. Vamos á segunda questão. 

O Sr. D. Manuel:—E suppõa que respondeu? 
E' verdade que não teve dalli nem um só apoiado. 

O Sr. Presidenie ; — Atlenção ! 
O Sr. Miranda: — Vamos á segunda questão. 
Disse eu que era uma medida inconveniente , 

prejudicial ao serviço do exercito, aquella pela 
qual o governo tinha declarado que se enchesse as 
fileiras do corpo de permanentes com praças esco- 
lhidas do exercito. Mas aqui se disse: « Ignora a 
lei, porquamo a lei de 1841 havia auctorisado jus- 
tamente o governo a encher esse corpo com praças 
do exercito, e o regulamento feito em virtude 
dessa lei vigorou no paiz durante 18 annos. » 

Eu não disso que se tinha violado neste caso uma 
lei expressa; disse sim que a providencia era incon- 
veniente, prejudicial ao serviço do exercito; e, para 
mostrar quo o corpo legislativo havia procedido a 
esse respeito com muito escrúpulo, accrescontei que, 
para que o go.vorno se julgasse então auctorisado a 
introduzir no regulamento essa dispoúção, foi ne- 
cessário que uma lei o determinasse positivamente. 

Ora, si a disposição do regulamento de 1812 era 
fundada em lei, e si dahi para cá não houve mais 
lei alguma quo^consignasse essa auetorisação, digo 
eu que ella está fora da lei, ou pelo menos na hy- 
pothese, que figurei, do ser altamente inconveniente 
aos interesses do oxorcito; e, continuei eu: ejta 
attribuição ó tão importante e melindrosa, que, 
querendo o ministério do Sr. Nabuco apphcar ao 
corpo policial das províncias a determinação que 
'ela lei do 1841 tinha sido decretada para o corpo 
do permanentes na côrte, achou na camara dos Srs. 
deputados a maior repugnância, o apenas pêlo farer 
triumphar seu pensamento por 1 ou 2 votos, fazeu- 
do-o consignar na lei de 1854. 

O Sr. D. Manuel: — Isso ócontraproducente. ■ 
O Sr. Miranda: —Sando renovada esta disposi- 

ção apenas na lei de 1855, nella ficou, não passou 
delia. Portanto, si todas as vezes que o corpo legis- 
lativo entende que o governo deve usar dessa altri- 
buíção, a tom consignado em lei, e, si não ha mars 
auetorisação alguma neste sentido, como se diz quo 
a attribuição de preencher o corpo de permanentes 
com praças escolhid.is do exercito é filha de uma lei ? 

E' saindo com quantas difficuldades lueta o gover- 
no para conseguir recrutas, porque os engajamentos 
não produzem mais de 300 a 400 praças, e os volun- 
tários nem chegara á metade do numero de violen- 
tados. A par de tantos incommodos, de tantos dis- 
pendios e de tantos sacrifícios, ha de ainda ter o 
exercito a obrigação de fornecer ao corpo de per- 
manentes as suas melhores praças 1 Eis-aqui a 
maneira com quo argumento, o creio quo ó muito 
clara. "• 

Portanto, Sr. presidente, não recebi lição de ju- 
risprud- nch praclica neste ponto ; e ag Ta, quanto 
aos elogios e conselhos que mo furam dados pelo 
nobre smidor pela promncia do Uio Grande do 
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Norte, seja-mo licito dizer-lhe que dos conselhos 
nã i necessi o, porque sei mui o bem empregar meus 
stvíços e minhas palavras era vantagem dopaiz; 
nã se serve só ao pau sustentando o ministério, cora 
a d :licação própria do nobre senador; também se o 
serve nestes bancos da opposição; e, quando é neces- 
sário sustentar os interesses do paiz, e esses são me- 
lhor consultados pelo governo, não duvido votar com 
o ministério, o tanto que ainda hontera o mbro mi- 
nistro da marinha recebeu meus elogios-pelos actos 
practicados em relação á província de Matto Grosso, 
assim como os merecetão todos aqueles actos do 
ministério que se acharem de accôrdo com estes 
princípios. 

Quando porém os actos do ministério forem taes 
que encontrem repugnância em minha consciência, 
não trepidarei erxr censurai-os, a despeito mesmo da 
virulência com que costuma responder-nos o nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte, diante do qual 
não ha consideração a^uma de amizade que se não 
quebre, quando ó preciso que elle tenha o prazer de 
derrotar, humilhar aquclles que têm a infelicidade 
de não concordarem cora suas idéas. 

Quanto aos elogios com que me honrou, eu tim- 
bem os recuao. Considero-os como confeitos com 
que se embalam crianças, e eu não sou criança. 

Ò Sr. D. Manuel : — São palavras bombásticas. 
O Sr. Miranda: — Seriam, si eu tivesse aprendido 

com V. Ex. 
O Sr. D. Manuel : — Está aprendendo. 
O Sr. Miranda:—Então talvez sejam. As bombas 

também ferem. 
Antes do continuar, Sr. presidonto, eu desejava 

que V. Ex. me informasse si os artigos additivos têm 
de ser discutidos todos ao mesmo le npo agora, ou 
ura por um depois da discustaq do projecta. 

O Sr. Presidente: — Uma um. 
O Sr. D. Manuel ; — Mande 20 ou 30. 
O Sr. Miranda : — Reservarei então para depois 

Os artigos, que tenho a mandar. Agora vamos ao ar- 
tigo om discussão. 

Eu acho que a disposição do § 1.° do art. á 
ó illusoria; o quaesquer que sejam as conveniências 
que resultem ao exercito, no que talvez esteja dis- 
corde dc todos os s mhores da profissão ; quaesquer 
que sejam as conveniências que resultem ao exer- 
cito dessa disposição, é ella um documento de des- 
lealdade, porque um decreto do governo exige mais 
se;s mezes além do prazo aqui marcado quer dos 
voluntários, quer dos recrutas. 

Avista desta disposição do § 1." do art. 4.°, en 
tender-se-ha com eíRito que o homem que se apre 
senta voluntário para servir no exercito ha de 
servir seis annos, o aquelle que é caçado ha de 

• servir .nove annos ; mis é um engano. Por um de^ 
creto do Sr. ministro da guerra, cujo conteúdo vou 
ler, augmenta-se ainda o espaço de seis mezes, tanto 
aos voluntários como aos recrutados; de modo que 
não é só por espaço de seis annos que tem de servir 
o voluntário, não ó só por espaço do nove annos 
que tem de servir o recrutado; o voluntário tem de 
servir por espaço de reis annos e meio, e o recru 
tado por espaço de nove annos e meio. 

Qual será a razão desse augmento? Quer-se que o 
tempo de serviço comece a ser contado do moment 
era que o soldado se faz util; entende-se que os 6 
primeiros raez^ssão dopractica, dctirociniç),deapr:n- 

dizsgem. Mas é melhor então que alei diga com toda 
a lealdade que o voluntário servirá 6 annos o meio, 
e o recrutado 9 anuos e meio, porque tanto um como 
outro, desde que se contracta ou é apanhado, Oca 
sujeito a todo o serviço, a todos os sacrifícios e cas- 
tigos ; é um verdadeiro soldado, e portaflto é injus- 
to, que nestes 6 mezes elles não possam contar o tem- 
po que a lei lhes garante; e d do mais a mais da 
parle do governo uma deslealdade, que as leis não 
podem comportar. Eu vou ler o decreto. 

Me parece que este decreto foi o resultado de uma 
consulta do concelho supremo militar; creio que vi 
«este sentido um* offlcio do Sr. ministro da guerra 
expedido ao Sr. ajudante-general; mas, como as dou- 
trinas que expendo se achara no decreto, posso 
cital-as, sem poder ser arguido da inexactidão por 
não me lembrar da outra fonte em que também as li. 
E' o regulamento assignado em o 1.° de março 
de 1838. {Lê ) 

« Art. 23. Os indivíduos recrutados são conside- 
rados recrutas durante os primeiros seis mezes de- 
pois de verificada a sua praça. 

« Art. 26 § 3.° O substituto é somente obrigado 
ao tempo complementar da praça substituída, não 
se lhe levando em conta os primeiros seis mezes 
em que deve ser considerado como recruta. » 

Desta maneira o proprio substituto, que vem oíTe- 
recer-se para servir por outro, não pode contar 6 
tnezes no tempoeffeclivo de sua praça; nos primei- 
ros 6 mezes é consiierado como hospede, para con- 
tiro tempo, mas é considerado como dono da casa 
para supportar todas as cond çôes do soldado, in- 
clusive as penas do conde da Lippe e asmsis des- 
vantagens da posição. Creio pois que ou esta dis- 
posição do decreto devo desapparecer, ou então a lei 
deve ser concebida era termos taes que não dè logar 
a praclicar-se um acto de similhante deslealdade con- 
tra aquelles que voluntária ou involuntariamente 
se prestam ao servi_o do exercito. 

Diz mais o artigo que o v.luhtario, além da gra- 
tificação diaria egual ao meio soldo, si ainda não ti- 
ver servido, ou egual ao soldo inteiro, si já tiver ser- 
vido, percebera como prêmio de engajamento uma 
gratificação que não exceda a 400!$. Também encontro 
duvidas a respeito da maneira de contar os 400!$, o 
argumento ainda com o mesmo decreto. Nesse decre- 
to, em cujo art. 17 refere-se o governo ao prêmio do 
engajamento marcado na lei n. 648 de 18 de agosto 
de 1842, lèi que já não ex:ste, qu mdo devera refo- 
rir-se^á lei 903 de 5 de agosto de 1857, visto que em 
todas as leis posteriores á lei de 1852 sempre se men- 
cionou esse prêmio de engajamento, e, por isso, o 
governo devera referir-se á uma lei existente e não 
á uma lei revogada; nesse decreto, digo,no art. 17 
combinado com o art. 6, o governo, distinguindo o 
prêmio de engajamento, diz o seguinte: (íc.) 

« Art. 6. Aos voluntários, depois de inspeccionaaos 
e julgados capazes para o serGço, se dara o PJ®®'0 

de 300# pago em 3 prestações: a l.a n0 ,0Ct°r
<:® " 

sentar praça, a 2.a depois do t;os annos de p ç<, 
a 3.a quanto findar o tempo de seis annos de .er- 
viço, a que ó obrigado; o além do preimo e do soldo 
que lhe competir, perceberá a gratificação diaria de 
meio soldo da 1 a praça. Si o voluntário ]a tiver an- 
tes servido, como praça do exercito, o tempo marca- 
do na lei, o prêmio será de 400$ pago pela mesma 
maneira, e a gratificação diaria será de soldo inteiro 
da primeira praça. 

« Art. 17. Aos voluntários e recrutodos-que, tendo 
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completado o seu tempo de serviço no exercito, qui- 
zerem nelle continuar a servir, dar-se-ha a quantia 
de 4005Í rs., máximo do prêmio do engajamento, 
conforme o art. 2.° da lei n. 648 áe 18 de agosto 
de 1852. d 

Si íôr um voluntário que já tenha servido, terá o 
prêmio de 400^ rs., esi fdr voluntário que ainda não 
tenha servido, terá apenas 300JÍ rs. Ora, eu quizera 
saber a razão justificativa dessa dislineção, porque 
desde que a lei diz que se dará ao velunlario um 
prêmio, cujo máximo não exceda de 400# rs., creio 
que sa não dá ao governo o arbítrio de regular esse 
prêmio de modo que possa em um ou outro caso des- 
cer a 3005i000 rs. Comprehendo bem a conveniên- 
cia da disposição do decreto, mas não sei em que 
disposição legislativa se fund' u elle. 

Quanto á disposição do art. 6 °, nt parte relativa 
á divisão do prêmio, creio que se acha no mesmo 
caso; pois nenhum fundamento encontro para jus- 
tificar a distribuição que ahi se faz do prêmio. Co- 
nheço talvez o alcance dt disposição; mas acho 
que nem ha razão plausível que se possa dar, qera 
esse alcance vai além de uma mera conveniência de 
garantia para os cofres publitos. Entendo que ne- 
nhuma dessas razoas pode justificar dispensa a'guma 
na lei, porque desde que a lei diz que o prêmio ha 
de ser de 400#, é claro que esse prêmio deve ser 
entregue desde que se realiza o acto da celebração 
do contracto. 

Mas o.governo entende que esse prêmio deve ser 
dividido em Ires parles, distineção, me parece, que 
não está no espirito da lei; e isso é mais um motivo, 
por que acor tece o que disse o nobre senador pela 
província da Dahia, isto ó, que esta disposição ó illu- 
soria, ass;m como o são as outrar. Couseguin ementa 
si se não obtêm voluntários, ó porque se IhrS diz que, 
em logar de servirem seisannos, servirão seis anuos 
e meio. E' porque se lhes diz que hão da receber 
4005? de prêmio, ao passo que, em vez do receberem 
esse prêmio desde que assentam praçi, só recebem 
então 100^, depois 100.5, e finalmente mais 100??. 

Minhas palavras têm por fira melhorara triste po 
sição do soldado. Quando o governo reconhece que 
é necessário empregar um milhão de recursos hu- 
manos paraen.htr os claros que no exercito dei- 
xam as vagas, as deserções e as mortes, é necessaiio 
que proceda com toda a circumspecção e lealdade 
para poder ccnscguir esse resultado. 

Ainla posso firmar a mesma conclusão deduzida 
pelo nobre senador pela Bahia a respeito de outto 
topico que ó o seguinte {lendo.) « E quando con- 
cluirm seu tempo da serviço e fêrem escusos, teião 
uma data de terra do 22,500 braças quadradas.» 
Desejo perguntar a S. Ex. o nobre Sr. mihistro 
da guerra interino o que se tem feito sobre este toj 
pico, qual é a praça escusada do serviço, a quem já 
so tenha dado uma data de terra como previne esse 
artigo, e como têm prevenido outros muitos artigos 
de outras leis anteriores. Creio que o nobre b irão de 
Muritiba em uma dassessô s passadas discutiu este 
ponto e no'ou e^es mesmos inconvenientes. 

O soldado que vai assentar praça, sabe que no fim 
de seu tempo de serviço, quando obtiver baixa, ha 
de ter, alem de outras vantagens, uma dati da terra 
de 22,500 braças quadradas; é essa uma esperança 
com qug se embva o soldado; desejaria pois, sifô-se 
possível, que S. Ex. informa'sa a quantos saldados 
se tem dado essas datas de terra. 

Desejo que o nobre ministro rac dê essa inf .r- 

maçâo; mas, pela mesma razão já proluzida pelo 
nobre senador pela Bahia, também entendo que não 
devemos ser exigentes com S. Ex., porque real- 
mente não é possível, por muita habilidade e capa- 
cidade que tenha o nobre ministro, não ó possível 
que da momento responda a tantas particularida- 
des de mero expediente. Creio porém que, siS. Ex. 
podesse responler, diria; « A nenhum soldado so 
têm dado datas de terra. 

O Sr. Marquez de Caxias ; — No meu tempo a 
nenhum. 

O Sr. Miranda : — Ora, si ao pobre soldado, a 
quem se dá urna escusa, sa devo Dzor acompanhar 
esta escusa da uma data de terra, e si isto se 
não tem observado, que tem feito o governo para 
substituir essa vantagem? Nada. Veja o senado 
quanto é triste a sorte do soldado; veja o senado 
quanto se faz e quanto se procura fazer, para an- 
garial-o e conserval-o nas fileiras do exercito, e ao 
mesmo tempo o modo como dopiis se procede 
cora elle. 
, Se diz ao soldado que o seu tempo de praça será 
de6 annos, si for voldatario, e de 9 annos, si for re- 
crutado; mas estes 6 ou 9 annos só serão contados 
depois de 6 mez^s de praça I Se diz aosollalo vo- 
luntário que se lhe dará um prêmio de 400??, mas 
esse prornio ás vezes é reduzido a 300#, sempre ó 
dividido era tres partes t Se diz ao soldado voluntário 
que, findo o seu tompo de serviço, solhe dará bjixa o 
uma data do terra dc22,500 braças quadradas; mas, 
quando depois de m fitas difliouldades ello oblem es- 
cusa, não so lhe dá nem a data da terra, e nora siquor 
uma compensação dessa promessa não cumprida. 

Portanto, estas disposições, Sr. ministro, são il- 
lusorias, eó lauto mais para lamentar quoo sejam, 
quanto é certo que sa referem ao nvsero sol lado. 

Assim, pois, cumpre riscai as, o, ou dar ao go- 
verno um poder arbitrário a este respeito, ousubs- 
tituil-as por outras concessões rodeadas de garan- 
tias que tornem realmente desejável o serviço da 
praça áquelles que fogem delle pela repugnância 
que offerece a tão variados respeitos. 

No proj- cto da lei da recrutamento apre-entado 
por mim na outra caraara, entre outras disposições, 
nota-se esta que vou referir. 

Estou que não poderá ser adoplada na presente 
lei. nem cm nenhuma outra estou mesmo quo nunca 
será adoptada; mas entendo que o meio do adquirir 
soldados não pôde ser directo, deve sim ser o resul- 
tado de muitas medidas indirectas; e, além da me- 
di ia, que honlom lembrei, e de outras que pó lem 
ser lembradas, me parece que seria effleaz para esse 
fim a que vou indicar. Consiste eüa era dar-so prefe- 
rencia para os empregos públicos, era egualdada de 
circumstancias, aquelles cidadãos que já tiverem ser- 
vido no exercito o tempo mircado pehlei. 

O soldado, que acaba de servir 6 ou 9'annos, 
pode ser empregado em muitoa logarcs coma guarda 
da alfandega, continuo, bedel, peneiro, ajudante de 
port-firo. Ha um milhão da empregos pequenos, 
era que se pôde aproveitar o soldado; e, ponauto, 
não é muito que so diga quo, concorrendo elle com 
qualquer outro cidadão, em eguaes circumstancias, 
deva ser preferido. Então será um bdio titulo ter 
servido ao Estado durante C ou 9 annos 1 

Soria melhor quo esta disposição andasse ligada á 
outra que citei hontem, isto ó, que aquelle que pre- 
tendesse algum emprego publico, salvas as cxcopções. 
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mostrarsa ter servido no exercito on armada, por si 
ou por seu substituto, os annos da lei. Esta disposi- 
ção traria um bom resultado; daqui ã 6 anãos muita 
gente diria, quando pedisse um emprego publico: 
« Já servi no exercito, ou já concorrri para esse 
serviço por meio de um subslimio.» Esta idéa nãoé 
nova,0.data do tempo dos romanos, e foi ultimamente 
adoptada pra Portugal. 

A palavra —baixa— também cabe á discussão des- 
te artigo ; o eu, para não alongar este meu discjrso, 
direi pouca cousa, e só polo que respeita á província 
do Matto Grosso, a cujos habitantes é altamente pre- 
judicial o decreto que o governo publicara acerca das 
baixas. 

Por esse decreto sa determina que as praças re- 
crutadas na província de Matto-Grosso fiquem nella 
para preencherem os respectivos cor;os: ora bem; 
nem era possível que um recrufa de Matto-Grosso 
fôsse remettido para a côrte, afim de receber aqui 
outro destino. Determina-se também que aquellas 
praças que excedessem o numero decretado para os 
diversos corpos, fossem remeitidas para as provín- 
cias vizinhas: lambem concebo. 

Mas no mesmo docreto sancciona-se o seguinte 
princiuio: De hoje em diante não se dará baixa sinão 
ao soldado mais amigo; e, para que alguém se re- 
pute mais antigo é necessário que era uma reDçao, 
que se formará no quattel general, conste que éo 
mais antigo em relação ao mais anbgo de todas as 
províncias do Império; de sorte que o Sr. ajudante 
general, quando reconhecer que um dos soldados de 
M itio-Grosso ó o mais antigo, em relação aos raois 
antigos de todos os outros corpos, lhe remetterd então 
a sua baixa. 

Ora, isso é sumraamento oneroso. Quo o sol- 
dado carregue cora as conseqüências do nosso es- 
tado excepcional, conseqüências que resultam de 
não podermos ter sempre completas as fileiras do 
exercito, e por isso somos obrigados a conservar 
no serviço aquellos que acabaram seu tempo, cora- 
prehondo eu ; mas que o soldado que tem preenchido 
seu tempo de s i viço om Matto Grosso se veja obri- 
gado a esperar quo venha participação para a córte 
o da côrte lhe seja remetiida a Èaixa, acho isso 
realmente duro. 

(O Sr. barão de Qaaraim di um aparte ) 
Já quo não ó possível dar a baixa immediata- 

nrnle que o soldado acaba o sen tempo do serviço; 
já que ó preciso que prefira o bem da maior parte, 
ao monos coacorramos para minorar seus soffrimen- 
tos, fjcilitando-lhes a baixa por outro modò ; visto 
quo o soldado de Matto-Grosso aili é recrutado e 
alli serve, cumpro qua sua baixa não fique depen- 
dendo dessa disposição do regulamento que lhe 
serve de martyrio. 

Estas observações tive eu a honra de ofierecer na 
sessão passada á consideração do nobre ministro da 
guerra, o S. Ex. annuiu a ellas, abaixou a cabeça em 
signal de approvação, pelo que fiquei muito con- 
tente, embalei-me mesmo com a esperança de que 
S. Ex. fizesse alguma cousa nesse senti ao; mas  

O Sr. Visconde de Abaeié; — Ficou logrado. 
O Sn. Miranda: — Fiquei logrado, como acaba 

do dizer em um aparte o nobre visconde de Abcetó 
Insisto, portanto, nas minhas observações; peço 

em nome dos soldados do Matto-Grosso que S. Ex. 
reformo essas instrucções, ms quaes usou de tanto 
arbítrio c tigor, quo até entendeu que devia modi- 

ficar por ellas o regulamento do ajudante-general. 
Este regulamento commetteu ao ajudante-goneral as 
baixas por qualquer motivo; e as instrucções decla- 
nm que só no caso de acabamento de serviço po- 
desse o ajudante-general exercer essa attribuição; 
de modo que todas as outras baixasou são concedidas 
pelos presidentes de província, ou immediataments 
pelo goveino geral. 

O § 3.° diz: (íá.) « A quantia que exime o re- 
crutado do serviço continua a ser de 600$. » 

Vou mandar emenda; embirrei com a lei de 19 ■ 
de agosto de 1837. Entendo que essa lei não está 
em vigor; entendo que a minha doutrina está em pé; 
entendo que não podem haver substitutos, quer em 
conseqüência do arligo que a^abo do citar, quer em 
conseqüência da intelligencia dada pelo governo, 
sem que se accrescente o seguinte: (lê.) « Conti- 
nuando em vigor a lei de 29 de agosto de 1837. » 

Também se disse hontem que com uma palavra de 
S. Ex. tinham sido derrubados todos os meus caslellos 
relativos.ás substituições. Eu peço licença para ainda 
insiítir, porque entendo quo os meus argumentos 
estáo em pé. 

A lei de 1837 auetorisou as substituições, e, para 
que ellas podessem vigorar no exercito) foi necessá- 
rio que todas as leis posteriores fizessem disso espe- 
cial menção. Lto decorreu até 1834; mas alei desse 
anuo principiou a ter vigor em julho do 1833 6 
acabou em junho do 1836; porcomeguinte a aueto- 
risação dada a respeito das substituições acabou jus- 
tamente no ultimo de junho de 1836, e principiou 
a reger no dia seguinte á lei publicada com data de 
14 de julho da 1853, onde se dizia que o recruta- 
mento fôsse feito do conformidade com as leis em 
vigor; note bem, com as leis em vigor na dita era 
quo começou a lei de 14 de julho de 1854, quo foi 
no í.0 de julho de 1856; mas no 1.° de julho do 
1836 já não regia por fó-ma alguma a disposição da 
lei de 14 de julho do 1834, e portanto nem também 
a lei de 1837. 

Póde-se dizer que estava em vigor a doutrina das 
substituições? Póde-se dizer que estava em vigor 
uma doutrina que só podia ser executada estando em 
vigor a lei que a auetorisava, lei que deixava de vi- 
gorar, Sr. ministro? V. Ex. diz com a cabeça que sim; 
mas V. Ex. bem vê que, quando nos achamos tão 
diaractralmenm em opposição em um ponto tão sim- 
ples, aquelle que quer lev^r sua convicção ao espi- 
rito do outro deve recorrer a um expediente, eéexpôr 
0 facto com bastante crireza, em termos bem expli- 
cites, e deixar o julgamento aos outros. E' o que vou 
fazer. 

A ultima lei que conmgrava a doutrina das sub- 
stituições acabou no ultimo de junho de 1836, por- 
que essa lei era a de forças de terra datada de 14 do 
julho de 1854; a lei que se lhe seguiu 'a de 1835) co- 
meçou a vigorar no I." de julho de 1856, e não fal- 
lou mais na lei que acabara de vigorar no ultimo de 
junho do mesmo anno, e então, em vez de dizer que 
1 ontinuava em vigor a disposição da lei de 1837, 
disse apenas:—O recrutamento se fará de conformi- 
dade com as leis em vigor— 

Poder-se-ha dizer que em julho de 1856 estava 
em vigor a lei, que levou sua existência apenas até 
o ultimo de junho do mesmo anno em que acabou a 
lei de forças de terra publicada em 1853? Esta ó 
que ó a questão. Estava a lei de 1856 era exscu- ãn? 
Não, porque a lei que auetorisou rs substituições 
acabou em junho do mesmo anno. 
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O Sr. Marqcez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — Este é o meu modo de pen- 

sar e do Sr. marquez de Csxias que acaba de 
apoiar-me. E, como tenho muito escrúpulo nestes 
negocies e quero mesmo estar de accôrdo com o 
governo nestas matérias, vou mandar emenda em 
que se diga : « Continuando era vigor a lei de 27 de 
agosto de 1837. » Si esta emenda não passar, co- 
mo creio, que não passara.... (nem para isso fa- 
rei grandes esforços), paciência; mas terei o direito 
de dizer alto e bom som que não temos hoje sub- 
stituições legitimas, que o governo exorbita, dando 
execução a uma similhante doutrina. 

Ponho aqui termo ás minhas observações, por 
ora; si me parecer conveniente, voltarei á questão. 

E' apoiada e entra em discussão a seguinte 
emenda: 

« Ao § 3.° accrescente-se — continuando em vi- 
gor a lei de 19 de agosto de 1837.— /. A. de Mi- 
randa. B • 

O Sr". Saraiva [ministro da marinha e interino da 
guerra): — Sr. presidente, tomo a palavra para fazer 
algumas ligeiras observações ao honrado senador por 
Maito-Grosso. 

O nobre senador, censurando algumas disposições 
do regulamento do governo, que, disse, nãose acham 
em harmonia com a lei, tractou em primeiro logar 
do faclo de se considerar durante seis mezes como 
recruta o indivíduo que assenta praça. Devo fazer 
notar ao nobre s nad r que esta disposição, longe de 
ser damnosa ao soldado, é um beneâcio; porque, nãi 
podendo o governo adrailtirqueo soldado, depois de 
considerado como tal, dô a gratificação para eximir- 
se da praça, o governo ccnsidera-o recruta durante 
seis raízes, para nesse tempo poder, mediante a 
quantia que a lei fixa, eximir-se da praça. Portanto, 
vô o nobre senador que, em vez de ser um mal, é 
um beneficio que o governo faz ao soldado. 

Quanto á outra disposição a que o n ibre senador 
se referiu, a de se exigir 6 mezes também para o 
substituto, o nobre senador concebe perfeitamente 
que uma praça bem educada não pode ser equipa- 
rada ao indivíduo que apresenta como substituto; 
o então o governo exigiu, e muito bem, que esto in- 
diviiuo não podesse ser considerado como substituto 
do outro sinão depois de haver adquirido a disciplina 
que o outro já tinha; é um favor que se faz som pre- 
juízo do Estado. 

O Sr. Miranda: — Invilo beneficium non daíur. 
O Sr. Ministro da Marinha: — Portanto, o gove- 

no, regulando o moio practico da substituição, fez o 
que era do seu dever para que o exercito não sof 
fies-e. 

O Sr. Miranda : — E si o substituto já serviu e ó 
um bravo veterano? 

O Sr- Ministro da Marinha: — Essa observação 
de V. Ex. indica apenas o esquecimento do regula- 
mento de não ter previsto a hypolhese de se poder 
dar um substituto já amestrado; mas V. Ex. também 
não levará a sua exigência ao ponto de querer 
que os regulamentos previnam todas as hyppthese?. 
V. Ex., tão illustrado como ó, ha de fazer talvez ain- 
da regulamentos, e esses regulamentos hão de ser 
omissos em muitos pontos; V. Ex., tão illustrado co- mo e, nãp poderá prover todas as cousas. 

V oito a questão da emenda. Antes porém do'o fa- 
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zer, declaro ao nobre senador que não fui eu quem 
disse que havia derrotado a S. Ex. em todo os 
pontos. Eu não teria como rarnislro a liberdade de 
assim avaliar os argumentos do nobre senador. 

O Sr. Miranda: —Não alludi a Y. Ex. 
O Sr. D. Manuel : — Foi a mim. 
O Sr. Miranda : —Foi lá a aquelle senhor. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Eu não sei si 

venci o nobre senador.... 
O Sr. Miranda:—Venceu... 
O Sr. Ministro da Marinha; —.... ao senadoó 

que cumpre apreciar si eu pude convencer o nobre 
senador da inexactidão dos seus argumentos. 

O Sr. Miranda : — Convencer, não; vencer. 
O Sr. Ministro da Marinha:—A lei de 1837 

consagrava a doutrina dos subsftutos; esta dou- 
trina Li sempre considerada nas leis annuas desde 
1837 até 1854; a lei de 1855 estabeleceu o princípio 
de que o recrutamento devia ser feito segundo as 
disposições era vigor, isto é, devia continuar a ser 
feito pela forma que o era até então. O senado não 
pode dar a essa disposição da lei interpretação dif- 
ferente. O que quer dizer — o recrutamento conti- 
nuará a so fazer na forma das deposições em vigor 7 

E' que o recrutamento continuaria a ser f.ito pela 
mesma íórma por que so Lzia. Ora, como se fa- 
zia o recrutamento ? Pela fôrma indicada nesses re- 
gulamentos e nessas instrucçõas era que está consi- 
gnado o piincipio das substituições; logo, não era pre- 
ciso a declaração em lei para que a doutrina das 
substituições fôsse seguila. 

Mas, disse o nobre senador ; « A lei annua de 
1837 que continha o prin ipio das substituições ex- 
pirou; a lei do 1854 que acabou de vigorar em 
1856 não consagrava mais este principio ; logo, não 
estava em vigor o principio das substituições, porque 
a lei que vigorava morreu em 1836. » Alas o nobre 
senador não pôde explicar desta maneira certas dis- 
posições da lei annua. Si as disposições em vigor 
morrem no fim do exercício de modo que não 
podem ser apreveitadis para a lei annua seguinte, 
segue se que seria preciso dar uma redacçãonova a 
estas disposições de lei; mas esta redacção sTá di- 
zer-so, a respeito do modo de proceder-se no re- 
crutamento ; « Faça-se o que se tem feito ató 
agora. » 

O Sr. Miranda:—E também quanto á substi- 
tuição. 

O Sr. Ministro da Marinha : — E' o modo de re- 
crutar. 

O Sr. Miranda; — E' tão neces:ario como foi 
até 1853. 

O Sr. Ministro da Marinha :— Porconseguinie ■ 
é uma questão, como disse o nobre senador, muito 
simples, é uma questão mesmo que talvez fique mais 
obscura com a argumentação; porque, si ó ura prin- 
cipio simples, e si esta disposição faz com que o 
passado continuo ou não, me parece que_ argumentar 
muito sobre isto é transviar a attenção do senado 
para ura ponto quo não é o da ques ão. São segu- 
ramente os regulamentos que o governo tem dadi, 
o nos quaes tem sido admitlilos todos os principies 
fixados nas leis annuas. 

Porlanlo, neste ponto não proseguirci; Gquç o 
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nobre senador coin a sua op'uião, que eu ficarei 
com a minha. 

O Sn. D. ManuelSr. presidente, V. Ex. de 
certo se Ira do admirar que eu tome parte nesta dis- 
cussão depois de nella haverem entrado os m Utares; 
mas, desde que live assento m camara dos Srs. de- 
putados, lenho diecut do mais ou menos as leis da 
fixação de forças de trr-a, e eqüi tive a coragem, 
sinâo ousadia, de travar ptd-ja com um honrado 
membro quo foi ministro da guerra por mais do 
cinco annos, quando se tractou do objecto quo 
hoje occupa a attenção do senado. 

Eis a razão, Sr. presidente, por que venho hoje 
abusar por alguns momentos ria paciência de V. Ex., 
concorrendo assim, pesto que involuutariameate, 
para qne ainda se demore a votação desta lei, cuja 
discussão tem consumido mais tempo do que de- 
vera. Sinto que o Sr. ministio da marinha seja 
obrigado a comparecer por tantos dias no senado, 
tendo tantas o tão variadas obrigações a que deve 
satisfazer; a culpa não está da pa:le da maioria, 
mas sim da part > do nobre senador por Matto- 
Grosso, quo parece capiichar em protelar a discus- 
são do uma matéria já tão debatida. 

Senhores, a proposição que se discute con óm no 
art. d.0 doutrina noVa?" O senado sabe q.u» a outri- 
na do art, d.0 e seus paragraphos é a mesma drs leis 
de 18ãS, 1856 e 1837. A lei dc 1853 diz o seguinte ; 
(lê.) 

A dp 1836 nd ait. •2." diz: [lê]. 
Esta mesma disposição vem na loi ie 1837, que é a 

q .o vigora: [lê), 
Vu so portanto quo a proposi ao que se discute 

é copia das mesmas palayrcsque se acham n -sleis que 
acabo de citar, principaimenle ms de 1831 e 1837. 
Pergunto eu; o nobre senador por M.Uo-Grotso 
não concorreu com o seu voto para a adopçào destas 
leis? O nobre senador foz ne-s s annos alguma ob- 
servação contra estas dispo-ições? Não foi o anuo 
passado que o Sr. uiinisuo da guerra co.up looeu na 
casa pela primeira vez para discutir essa lei, e por- 
ventura o nobre senador apresentou contra eíia 
as observações que h je faz? Qual ó a razão dist ■, 
senhores? Então o nobre senador calava como io- 
deci o sobre a posição que devia tomar era relação 
ao faiiuislerio; o nobre senador não queria com- 
prometter-se, e creio que o seu procedimento foi 
imitado pelos seus collegas, e principalmente por 
nquelles quo costumam tomar pane ua discussão 
destas matérias. Eis a explicação que eu poss i dar 
da opposiçâo que hoje se faz ás mesmas disposições, 
á mesma doutrina que outr'ara mer-ceu o apoio, 
o voto do nobre seuador por Malto-Grosso. 

Demais, senhores, estas disposições não foram 
consagra Ias nas propostas que clfu eceram ao senado 
os proprios amigos do nobre senador, e cujo lesiimu- 
nho ainda ha pouco invoquei? Qual é portanto a 
razão desta opposição violenta ás duuuinas que hou- 
tem furam sanccionadas com o voto do honrado 
membro a quo mo reífio ? 

Mas disse-se ha pouco quo eu argumentava 
com vehemència, e que ató mo esquecia da amiza- 
de. Comoquereis vós que ou mo conseryè silencioso, 
e a sangue (rio, querido sois os primeiros que vos 
levantais com vehemcncia para comíulsrd-s todos 
usactos do róioiiterio, sem excepluar aqueilss mes- 
mos quo outEora approv. st-s?! E porventura, si eu 

amigo do alguns nobres senadores da opposição, 

não o sou tambamdo alguns merabiOi do minLteii o ? 
E porventura a minha amizide com os membros 
do ministério data do dia em quo receberam as 
pastas? As minhas relações cem o Sr So iza Franco, 
por exemplo, principiarim no dia 4 de maio do anao 
passado ? 

Podeis atacar violentamente o rainitterin, e es- 
tranhaii que um amiga ffiie com alguma Vihemen- 
cia, vthemencia -própria do seu temperamento o 
caracter com que em todos os temp.s falLu nesta 
casa e na outra I 

Mas ébello, Sr. presidente, faílar com vehemrn- 
cia, fcllar co n calor quando se sustenta a causa da 
justiça, quando sâ defende amigos 1 Sim, eu Aliava 
com veln-raeneia na opposição quando defendia ho- 
mens a quem consagro verdadeira amizade, homens 
perseguidus, proseripU s e reduzidos á miséria na 
província do Rio Grande do Norte. As noticias lu- 
gubres se succediam, e sob a influencia dellas mui- 
tas vazes (não o nego) fui violento nas censuias quo 
dirigi ao governo, a quem eu atlribuia todas as dos- 
graç^ daquelli província. NTao vacill. i era tomar a 
defesa dos meus amig s, quebrando relações do 
quasi 30 annos. Não duvidei romper cora a podero- 
sa opprcssào para me unir aos fracos opprimidos. 

E, st isUxnão é exacto, como esses bollos c.racte- 
res, esses famosos oradores da tribuna franceza e in- 
gh za gozara de timanha reputação, spezir da vehe- 
mencia cora quo se- exprimem no parlamento ? Citarei 
o aetua! primeiro mini-tro da Ingiaterra, conde 
Qeiby, que é talvez o primeiro orador da camara aila. 
O seu biograplio nao occu,t,a quo elie tem um caia- 
c;er vehemente, e que as vezes ó por demais vio- 
lento, nas discussões, principalmente q mudo senta- 
do nas cadeiras da opposição. 

Vou agora, Sr. presidente, responder ás obser- 
vações quo o honrado membro por Matio-Grosm Az 
em lelação ao ai,iií.o que se discule. 

Senhores, no meu mudo de pensar, as disposições 
deste artigo provam o desejo sincero quo o governo 
e o corpo legislativo tòmde concorrer cora todos os 
meios ao sou alcance para atlrahir iodiviiiuos para o 
exercito com o menor vexame possível. 

Assim é que a lei diz aos voluntários : « Vinde 
smvir no exercito, e teieis uma gratificação ; só ser- 
vireis por 6 annos, e, quando concluído o vos-o tein- 
pn de se" viço,' tereis uma data do terra, etc. » 

O que são seis antios da vida de um homem pas- 
sados no serviço do paiz com a certeza de que no 
fim desse tampo obterá sua baixa o iickrá para sem- 
pre escuso do sorviço ? Não dovo o 11 asileiro sujei- 
tar-se a um serviço que em tempo de paz não ó tão 
penoso como aqui se tem dito? Creio que em geral 
cs nossos soldados são bem tracudos, e já não ha 
esse rigor que outFora se observava; creio que nos 
Castigos ha m-is btandura que rigor. 

Ora, Sr. presidente, si Elo é verdade, como se 
póie nesta parle atacar a piopost.i? E depois, não 
tem ella parto na saneçáo do corpo legislativo? Pois 
não ha tantos annos que o poder, legúla ivo tem en- 
tendido nn sua sabedoria quo deve consagrar essas 
disposições? Comagral-as hoje o governo em sua 
proposta não ó uma homenagem rendida ao p der 
legislativo? 

!■/ possível que as vistis dos pnderes g raes do 
Estado não sejam complotamenle preenchidas; mas, 
senhores, v.u ler ura mappa pelo qual se mostra que 
algum resultado se vai colhendo dessas medidas. Vej i 
o segado o que consta do mappa aun. xo «o relatório 
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do Sr. ministro da guerra: [Lndo] « Mappa dos in- 
díviiluos slistidos uo txercito durante o anuo de 
1857, conforme cs mappas parciaes existentes; pri- 
meira columna, praças que, tendo concluído o seu 
tempo de sernço, contròctaram-se novamente 313; 
engaja ios 33C; voluntários 235; toratnam 887 : » 
quasi üOO praças todas voluntárias debaixo de diffe- 
rentes denominações. Vamos aos recrutados: foram 
1,329. Note pois o senado a diffciença que ha entre 
os recrutados e os voliuibrios; houve apenas mais 
452 recrutados. , 

Ora, senhores, a q re se devo attribuir esso nu- 
mero de voluntários? Não c a essas medidas da lei? 
Não é 1.° ao tempo de serviço que d miuue de um 
terço em relação r»-recrutamento? Não é, em 
2.o logir, á grâlüjcaçào que se lhes dá, não é lam- 
bem a esse outro soldo que se assegura aos que con- 
tinuam no serviço? Logo, mo parece que não se 
pódo dizer que as medidas são improíicuas. E' ne- 
crssario que o nobre senador se encarregue de de- 
monstrar que, apezar des--as medidas terem sido 
toma Ias por differentes legislaturas na lei de for- 
ças do terra, todavia o mappa dos voluntários in- 
dicavaum numero iosigniíicante; mas ú to o no- 
bre senador não provara, porque não está habili 
t do para contestar a voracidade deste mappa apre- 
sentado pelo Sr. ministro da guerra. 

Ora, pergunto eu, obtendo nós esse resultado, 
ainda que não seja corresprnd nie ás nossas vistas e 
desejos, doveremos deixar de consagrar nesta lei dis- 
posições que muito têm concorrido para se attrahir 
voluntários? Entendo que não. 

Mas o nobre senador fez uma censura terrível ao 
gov rno pelo procedimento que tem tido para com 
os soldados. Senhores, era occasião de chamar á 
discus ão o nubre senador pelo llio de Janeiro, que 
taxou de provocadoras da anarchia certas expressões 
inseridas no relatório do Sr. ministro da guerra. 
Pois, senhores, o que quer dizer que o governo en- 
gana o misero Brasileiro que se otferece ou ó forçado 
ao serviço das armas, aiigmentando-lhe o tempo de 
praia e amesquinhando o prêmio que a lei marca? 
O que quer dizer o honrado membro profenr no se 
nado estas proposições: « Desgraçado soldado, a 
quem a lei diz — no fim de 6 ou de 9 annos Sereis 
vossa baixa,—mas o governo não cumpro a lei, 
falta á fé dos contractos, e o pobre soldado pafsa, era 
vez de 6 annos, 7 e 8, e em vez de 9 annos, 10 e H 
nas fileiras do exercito? » O que quer dizer affir- 
mar-se no sfnado: « A lei dá au voluntário que 
acaba seu tempo de serviço uma data de terras, e 
não ha um só que a possua? » 

E porque não ha um só que possua terras, Sr. se- 
nador ? V. Ex. já indagou a causa disso ? Pois o ga- 
verno não estaria prompto a cumprir essa disposi- 
ção da lei, si os soldados se dirigissem a elle para re- 
clamar a satisfação dessa promessa? Pois o governo 
teiii alguma duvida em dar terras para serem cul- 
tivadas e povoadas pelos voluntários que concluem 
«eu tempo de serviço, quando eíle as está franquean- 
do a estrangeiros ? 

Ycjci o senado a impressão cjuo pode cansar a as- 
serçao do nobre senador, que, a titulo de defensor do 
exercito, não trejida era accusar o governo do seu 
paiz de factos tão graves; accusações cujo alcance o 
nobre senador não previu. 

Ora, senhores, o nobre ministro da guerra, que- 
rendo dar provas do seu zelo e interesse pelo exer- 
cito, raoslianlo de-ejo a.rd-nte de que o paiz^eja 

dotado cora uma boa lei do rccrulamonto, expozns 
ônus que pesara sobre os Brasileiros chamados ao 
serviço das armas; as intenções do Sr. ministro fo- 
ram mal interpretadas, e não se vacillou em affirmi r 
que as expressões de que se serviu S. Ex. tendiim a 
provocar a anarchia, a excitar rivalidades. O que se 
poderá dizer a respeito do que afirmou o nobre se- 
nador por Matlo-Grosso ? Que fim tem o nubre sena- 
dor cora similhanto accusação ao ministério? é so- 
mente abater seus adversários? E' assim que o nobro 
senador quer abater seus amigos dc honlem, só por- 
que In je estão no poder ? O nobre senador quer 
desacreditar o ministirio, quer excit r contra elle 
o ex rcito. 

PóJe-se no correr da discussão proferir alguma 
palavra menos prudente, mas asseverar que o gover- 
no era um regulamento, fruetó de estudo o reflexão, 
viola claramente a lei, íslta á fé dos contractos, ar- 
ranca aos soldados garantias que a leilhos concedeu, 
priva-os de suas gratificações, é clamorosa injustiça, 
além de perigosa imprudência, quando tal asserção 
não foi sustentada com fjetos, não foi apoiada em 
provas, não passou de uma declamação. 

Entretanto, entónde-sc que isso não éanarchico, 
que isso é muito conformo com a idéa de ordem 
tão apregoada pelo nobre senador pelo llio de Janei- 
ro, que tanto receia que se excite a rivalidade das 
classes. 

Mas, não estava ogovernoem seu direito regulando 
a mmaira de se fizor effectiva a promessa da lei, 
quando assegurou aos voluntários uma gratificação 
que não exceda á400íf ? Diz a lei porventura que a 
gralifkação seja dada toda no aclo em que o volun- 

; tario jura bandeiras 7 Não, a lei deixou ao prudente 
arbítrio do governo o regular o meio practico de fazer 
eífeclivo o prêmio dado ao voluntário, e este é jus- 
tamente o fim do regulamento do 1.° de maio deste 
anno. Onde está pois a violação da lei? A violação 
está em não sedar de uma vez ao voluntário a grati- 
ficação que a lei marca; mas por prestações, na 
forma prescripta no ait. 6." do dito regulamento. A 

: lei diz que a gratificação seja paga integralmente ; ao 
governo cumpre regular o meio practico de realizal-a. 

Pelo que to-a á disposição do art. 25 do citado re- 
gulamento, que determina que os recrutados serão 
considerados recrutas durante os primeiros seis me- 
zes depois de verificada sua praça, o dentro deste 
período poderão entrar com a quantia estabelecida 
por H para serem exemplos do serviço, o Sr. minis- 
tro respondeu cabalmente á censura feita pelo hon- 
rado membro por Matto Grosso, mostrando o benefi- 
cio que com tal disposição so fazia ao recrutado, e 
por isso nada me resta a dizer a esto respeito. 

Mas o nobre senalor ainda nos pintou cora as co- 
res mais feias a sorte do soldado que acaba seu tempo 
de serviço, quer como voluntário, quer como recru- 
tado. Si ha trecho uo relatório do nobre ministro da 
guerra que mostre mais solicitude pelo exercito, mais 
experieucia e practica das eousas míLtares, ó, sem 
questão nenhuma, o trecho relativo a esse objocto- 
Quero lêl-o, para que o senado se convença do que as 
censuras feitas pelo nobre senador por Matto Grosso 
são ainda infundidas neste ponto, senhores, e eis a 
razão por que eu disse hontem o repilo ainda h jo ao 
nobre senador: « Tendes sido completamente der- 
rolado, apezar dos vossos talentos e conliecimentrs 
na matéria: porque vossis censuras lôrn sido as mais 
injustas, vossas accusações lôm recahido ora actos 
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que, no meu modo de pensar, são d;gnos de todo o 
elogio para o ministro quo os prccticou. » 

Veja o senado como o S-. general Coelho se ex- 
primo em seu relatório a respeito dos soldados qu=>, 
tendo concluído o seu tempo do serviço, não sa lhes 
tem podi io dar as escusas, immodiatomente depois 
do concluido aquelle tempo. (Lc). 

« Não sendo possível dar ás praças do exercito 
que concluem o tempo obrigado por lei as escusas 
do serviço militar, iuimediatam.ente depois de con- 
cluído aquelle tempo, porque, não guardando pro- 
porção em cada anno, o limitado numeo de alista- 
dos com o das praças naquell -s circumstancias, o 
'cumprimento pontual do passar iramodiatamente a 
escusa daria, em resultado infallivel, o desmantela- 
mento do pessoal do exercito, a necessidade de re- 
gular as baixas tornou-se indispensável para evitar 
a desegualdade com que estas se davam ; e para esse 
lira expediu o governo as instruções de 31 de maio 
do anno proximo passado.... E'cora effeito penoso 
quo o preceito da lei não possa ser lilteralínente 
executado, e que por este modo se imponha a con- 
tinuação de um ônus tão posado, além do tempo 
por fila marcado; tanto mais quo esta falta de pon- 
tualidade (que não se póda eviiar), constituo uma 
das causas que torna mais pronunciada a repu- 
gnância ao serviço das armas por um tempo indefi- 
nido, e destróe em grande parte a concurrencia de 
voluntários; mas o governo tem Trabem o dever de 
não arriscar a segurança do paiz, constituindo-o era 
estado indefeso sem falta do pessoal necessário. » 

Ora, pcrgqnto, esto mal, que por ora é n ces- 
fario, não so tom dado em todos os ministérios, 
ainda mesmo naquelles á cuja frente estiveram os 
amigos do nobre senador? esto mal não tem sido 
semido, reconhecido e confessado nos relatórios 
da repartição da guerra ? esto mal póde-se evitar 
do chofre, senhores? Quereis que o pessoal do 
exercito ílquo d smautelado, visto que o numero 
dos voluntários o dos recrutados não c sufficiente 
para preencher a força prescripta pela lei, e para 
dar escisa ás praças'do exercito üumediatamente 
depois do concluido o tempo do serviço militar? 

Como pois sq quer fazer o governo responsável, 
porque te achava irapossibihtado de cumprir a lei 
nôsta parte? Porque não fez o honrado membro por 
Matto-Grosso eguacs censuras aos outros minisiros 
da guerra, quo também não cumpriram a lei? Mas 
ossos ministros disseram nos seus relatorhs e nas 
discussões o que sa lô no rolatoiio d ste anno, o o 
que disse o Sr. ministro da guerra na outn camara. 
berá portanto necessário rnoJitar muito para respon- 
der ao discurso do honrado membro neste topicu? 

Cuidemos, portanto, senhores, era exammar o re- 
médio ao mal que por ora é inevitável; tractemos ao 
monos do diminuil-o quanto ser p -ssa, e é isso jus- 
tarnento o quo fez o governo nas instrucções de 31 
de maio do anna passado. Vamos dando aquellas es- 
cusas que o serviço pornrttir, já quo infelizmente 
não podemos deamfro dal-as todas; não podemos 
dizer ao soldado no dia em quo acaba o seu tempo 
do serviço: « Recebei a vossa escusa. » 

Si procedersemos desse ra. do, a consojuencia seria 
o desmantelamento do pessoal d > exercito o a falta 
de Lrças para mantermos o soc^go do interior e 
íazermo-nos respeitar pelo estrangeiro. 

Guardou-se silencio a respeim de outros ministros 
da guerra, o entretanto c;nsi-a-so tão acromenteao 

actual, que, não Siiporque, não c.nlinúa a gozar 
das sympathias do nobre senador. 

O Sb. Miranda: — Eu o respeito muito. 
O Sr. D. Manuel ; — Fallo de sympalh:a«. 
O Sn, Miranda : — Eu as tenho. 
O Sr. D Manuel: — Creio quo as teve outriora, 

e a prova istá nas injustas censuras que tem feito 
ao Sr. ministro da guerra. 

Senhores, é deplorável a posição cm que se collo- 
cou o neb e senador por Maita Grosso ; ó por isso 
que tem sido ouvido, permitta-so-me dizer com fran- 
queza, tem sido ouvido com desprazer nes'a casa 
pelos seus próprios amigos; a prova é que, eraquan- 
to hontem o nobre senador a quem me refiro censu- 
rava com a sua vehemencia do costume o regula- 
mento novamente expedido pelo ministério da jus- 
tiça relativamente ao corpo de permanentes, quando 
o nobie senador taxava de inconstitucional uma dis- 
posição desse novo r^gulcmento, uma só voz não 
partiu daqnello lado para dizer-lhe— apoiado. 

O Sr. Miranda; — Quem o está apoiando agora? 
O Sr. D. Manuel:—Quando o nobre senador 

ergueu nesta casa sua voz para afílrmT em tom 
magisiral que a situação era deplorável, que não 
linhamos exercito, quê tudo es ava desorganisadf, 
consta-me que daquclle lado se mistrára grande 
descon'eatJmento, e que alguns senadores amigos 
disseram que o discurso do honrado membio era 
muito inconvenienie e perigoso. E, si cs senadores 
que já foram ministros da guerra dessem a sua ap- 
provação ao dii curso do honrado membro por 
Matlo Grosso, sanccionavam as acres censu as qne 
fez ao govorno por conservar o exercito no estado 
lamentável em que elle o pintou. O honrado mem- 
bro não so recordou de que tinham sido ministros 
da guerra o Sr. Manuel Felizardo p r espaço do 
cinco anuo.', e o Sr. marquez do Caxias por quasi 
dois. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Era a salyra mais 
violenta que se podia fuzor aos offlciaea do hosío 
exercito. 

O Sr. D. Manuel : — D'z bem o meu illustro 
amigo, e não so aos offkiaes, mas a todos os mi- 
nistros da guerra que se tem seguido desde a Inde- 
pendência, porque o nobre senador foi remontar-se 
nas sins reflexões aos primeiios tompes de nossa 
emaneiprção política 

Então exclamei comigo mesmo : « M .o vejo re- 
medio a tão grande mal, sinao um uni :o. » E' a no- 
meação do nobro sena lor para o cargo de minift o 
e secretario, d'estado dos negocios da guerra : cm- 
qnanlo essa nomeação so não verificar, não t remos 
exercito; cujo estado deplorável só poderá ccs-sr, 
quando (para Hicidade do paiz) S. Ex. so dignar 
acceitar aquelle enus tão pesado 1 

Senhores, a quest .o das substituições ainda h je 
f n trazida a discussãn, mis tarnbo n teve do novo ca- 
bal resposta a accusação foit» ao Sr. naiinsl1 o da 
gu rra, de ter violado a lei no regulam nio do l." 
de maio uhimo. Adoiira que, depois do que disso 
hoatem o nobie mini t-o da marinha, aiula o hon- 
rado mimbro por Mitto-Gr-sso iusialisso em uma 
censura tão infundada. 

Não sei o que d sse o nobre senador sobre a ul- 
lima parte do § 3.° da proposla, que se exprimo 

'assim; (lendo) « A quantia que eximo o rocru ado 
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(Io serviço continua a reT a dcCOO^. » Parece quo 
o nobre senador so oppõe a isso.... 

O Sr. Miranda : — Não, senhor. 
O Sr. D. Manuel: — En'ão concorda? 
O Sn. Miranda : — Sim, senhor. 
O Sa. D. Manuel: —Am ia bem ! 
Sobre a guerra nada mais disso o nobre senador; 

sim, fez algumas observações a respeito dos soldados 
que fsião em MAlo-Grosso. 

O Sr. Miranda : — Isso não vale a pena... 
O Sn. D. Manuel : — 0 nobre senador dism quo 

não se tom seguido a linha de conducta quo era con- 
veniente em relação á laité do exercito que alli se 
acha. ATáo sei o quo se tom seguido, o que sei é que, 
emquanto não vir refutado o que está no relatório, 
poço licença para acreditar mais no que disso o 
Sr. rainistró da guerra. No relatório, á pagina 30, se 
diz o seguinte; « Cora effeito, a practica ant^s se- 
guida ora de aítender-se á antigüidade relativa entre 
es praç-s existentes ern cadi ponto, e as novas ins- 
truoções (as de 31 de maiodoanno passado) mandam 
agora atten ier á anllguilads re:aiiva das praças em 
geral estacion das em t dos os lontosco Império. 

Senhores, não posso prosiindir de dar resposta ao 
nobro senador pela província de Matto Grosso, que 
hoje vi Itou á uma discussão era que eu o suppunha 
completamente derrotado, o suppunha morto. 

O Sn. Miranda:—>0.1! morto! 
O Sn. D. Manuel : — Suppunha mesmo quo não 

havia galvanümo possível que o fizesse abiirbocca 
nesta questão. 

O Sn. Miranda:—Apezar demoito, combati ain- 
da boja. 

O Sn. D. Manuel : — Combateu do uma maneira 
deplorável. 

O Sn. Miranda : — Mas rosis í. 
O Sr. D, Manuel : — C .-m eíTeito, depois que o nc- 

bro senador pela provmeia do Amazonas tomou a si 
a questão, e motteou tão cabal conhecimento dama- 
teria, ceitamente nenhum outro linha neces-idade 
de entrar em liça com o honrado membro, porque o 
nubm senador pelo Amazonas ó daqnelles que, qu n- 
do faliam, ó sempre com tanta reflexão, com tão 
acurado e.-tudo, que os seus adversaiios se achara 
embaraçados para respoaierem lho satisGctoria- 
mecte. 

-Ora, o nobre senador pela província deMatto-Grosso 
ainda hoje n ;s qniz persuadir quo tiniu razão, quan- 
do ffQrmou ua casa que o Sr. mini-tro da justiça 
havia calcado as k is aos pés, e até a proptia ccnsti- 
tnição, em alguma; disposições que iaseriu no regu- 
lamento de 16 de janeiro deste anno. 

Senhores, na casa ningu m disse que o nobre 
sen dor ignorava a existência do regulamento do 
1.° de julho de 18Í2; o que eu disse do meu logar 
foi que o nobre senador não estava lembrado de al- 
gumas disposi ôes a que se rebriu o honrado mem- 
bro pela p:ovinda do Amazonas, e, sendo o reg-la- 
mento tão extenso, não admira que se não recor- 
dasse de tu lo o que efleccntém. 

Senhores, não posso ,crêr que o nobre senador 
pela província de Matto Grosso tenha heje a pre- 
tenção de accusar seus amigas os mais dedicados e 
intunos, quando é certo que os actos delbs acha- 
ram completo apoio na assomblóa geral, e duraram 

por 16 annos. Assim óquoo nobre raiuisíro da jus- 
tiça, tendo uma auetorisação amplíssima, sem con- 
dição alguma, para refornrrd regulamento do 
corpo de permanentes (note se que olle não pediu 
essa auetorisação, foi o seu antecessor quem a so- 
licitou e obteve di assembléa g"ral) nao fez mf.is 
do que cumprir um dever, dan,dp so pressa em 
apresentar ura novo regul -mento cora aquellas al- 
terações que a experiência de 16 annos mostrou 
que se deviam fazer. 

Em 1842 ninguém vacílloa era acreditar que o 
Sr. Paulino .!■ sé Soares do Souza, hoje vis:onde do 
Uruguay o então ministro da justiça, estava airto- 
risado pela lei do ÍS41 para lazer um legulamentff 
para o corpo do permanentes co"rno entendesse util 
aos interesses do paiz. Oro, esse regulamento passou 
inco'urae por espaço de quasi 16 annos; ninguém 
d sso que ello continha disposições illegaes e incous- 
titucionaes; ap -nas se observava que era do mister 

Jazer-lha algumas alterações. 
Não entro agora na questão da logalidide das an- 

ctorisaçôes, porquonão ó occasião opportun:; tenho 
muitas vozes emil id) minha opinião a este respei- 
to, mis snn o primeiro a respeitar as decisões da 
assembléa geral. A qno proposito veio esso t:echo dc 
um discurso do Sr. mitiEtro da fazenda? S. Ex. 
pensa expor a sua opinião entro a legalidade das au- 
ctorisações, mas aeseitou o ficto consummado. S. Ex. 
võ quo essa sua opinião não tem prevalecido na as- 
sembléa geral, pois que esta tom continuado a con- 
ceder Buctorisaçõcs ao governo para fazer reformas. 
Pan qno pois foi o honrado membro dir-se ao tra- 
balho do nos ler a passtgem do discurso a que alln- 
do? discurso proferido, quando o Sr. ministro da 
fazenda estava na opposição, c comba ia algumas 
auc-torisações por inconstilucionaes. 

Foi mais uma oceasião que o nobro senador qniz 
aproveitar, mais nmaocc sião que procurou para 
f izer pesar sua mão de ferro sobro a Sr. ministro da 
fazenda. 

Senhores, o honrado membro por Matto-Grosso 
não disso hojeaiada de novo; repetiu o quo havia dito 
hontom, equo fôra completamente refutado pelo no- 
bre senador pelo Amazonas, o depois por mim quo 
também repeti tuio quanto havia dito o n bre se- 
nador pelo Amazonas, que na verdade nv. strou qno 
está senhor da matéria, o que não será impunemente 
que se ha do atacar um regulamento de cujas dispo- 
sições tem c ibal conhecimento. 

Más, senho es, supponha o nobre senador por Mat- 
to-Grosso qno o nobre minislro da justiça não usa- 
va da faculdade que fora concedida ao governo para 
alk rar o regulamento de 18Í-2 ; era uma auetorisa- 
ção da qual o governo podia usar ou não usar : viria 
o nobre senador este anno accusar de inconstitucio- 
nal a disposição do togularaento do 1842 quo man- 
dou escolher praças do exercito para serem empre- 
gadas no corpo de permanentes ? Diga-me, sim ou 
não ? 

O Sn. Miranda : — Não, porque não tinha idóa 
dessa disposição. 

O Sr, D. Manuel:—Ora! isso o resposta docobo 
de esquadra I 

O Sr. Miranda: — En ão já não ó do general ? 
O Sr. I). Manuel :—Não, seguramente. Ora, se- 

nhores, já so vè quo o nobro senador está embaraça- 
do, o por isso respondeu como o senado a^aba do 
ouvir. 
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Outra pergunta. Alei não facultou ao governo es- 
colher do antigo reguiamonto as disposições que lhe 
parecessem convenienlea e que a practica"tivesse mos- 
trado que eram bôas e conducentes ao fim que se 
tom om vista, o o governo podia ou não podia con- 
servar e^a disposição de que se tracta? (apoiados.) 
Isto não teve resposta (apoiados.) 

O que f z o governo? Conservou tulo quan'o en- 
tendeu que havia de bom no regulamento de 184-2, 
que c o mesmo que dizer que o governo passou para 
o regulamento do 16 de janeiro ultimo aquillo que 
a practica do 16 annos mostrou que devir ser con- 

.sorvado ; alterou e modificou o que a practica mos- 
trou que devia ser alterado e modificado. A lei disse 
ao governo ; « A atlribuição que pertence ao poder 
legislativo do alterar, modificar e revogar a lei exis- 
t nte, eu vol a concedo; alterei, como julgardes 
conveniente, o regulamento dei.0 do julho de 1842. » 

Senhores, si o governo podia conservar intacto 
todo o regularaent) do 1842, si podia conservar a 
maior p-rtr de suas disposições, e alterar as outras, 
como não podia reproduzir no novo regutamento a 
disposição que se acoima deillegal? (ipoiados ) 

S nhores, eu estou repetindo apenas o que foi dito 
pelo nobre senador pela província do Amazonas  

O Sr. Ferreira Pexma : — Não apoiado. 
O Sr. D, Manoel : — .... O honrado senador por 

Ma to Grossa foi vicloriosament" combatido na cen- 
sura que fez ao Sr. mini Co da justiça por causa do 
regulamento de jineiro ultimo. 

Invoco o proprio tesliraunho dos Srs. senadores 
que so sentam mqaellas cadeiras [apontando para o 
lado da opposiçãoj; elles que digam si achavam jus- 
tiça nas censuras feitas pelo nobre senador por 
Matto-Grosso. E note V. Ex., Sr. presidente, que 
essas censuras, como eu já disse, vão recahir tanto 
sobro o governo que expediu os regulamentos de 
1842 e 1858, como sobre a assemblóa geral legisla- 
tiva, que ccm o seu silencio sanecionou disposições 
ofiensivas da constituição. 

Prosiga o n'ibro senador no seu proposito do de- 
morar a discussão da lei de fixação de forças sem 
nenhum interesse publico. Que medidas tem apre- 
sentado o nobre senador? Nenhuma. Toda a sua 
longa discussão tem sido para censurar, mas não 
para oílerecer medidas importantes com o fim de 
ccllocar o exercito uo estado que elle deseja. 

Si o nobre senador queria mostrar o seu interesse 
e zelo por uma cias e tão respeitável, uma classe que 
em todos os tempos tem tido provas de estima e de 

, consideração dos poderes do Estado, porque nói todos 
ternos procurado suavissr cs males inhereates á pro- 
flSíao do soldado; si o nobre senador, digo, quer 
melhorar o estado do exercito, perque a par dfssis 
acres censuras não offereceu metidas conducentes a 
essa melhoramento? Porque não mostrou quo tem 
estudado mais do que todes os ministros da guerra 
quo tem tido o lírasil desde a nossa Independência, 
os quaos tôm deixado o exercito ora ab.md»no, ou 
antes no estado deplorável do quo S. Ex. fez tão 
triste descripção? 

Senhores, ó possível que da parte de tantos va- 
ro s distipetos quo tem occupado a pasta da guerra 
tenha havido tanta inépcia", tanta incúria sobre um 
objeto da maior importância? E' possível que o go- 
verno não olhasie cora séria aitenção para uma 
classe tão carregada de oiiuc, tão exposta aos pe- 
rigo?, btnemcrila ? Não é possível. Sejamos mais 
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justos nopxame das causas que tèm concorrido para 
que õ exercito ainda não esteja no estado em 
que todos desejamos vêl-o. 

Mas, Sr. president ), reconheçamos chMos do pra- 
zer e de gloria que esse exercito, no estado tão deplo- 
rável que nos pintou o nobre senador, é aquelle que 
lera sabido conservar a ordem no interior; é aquelle 
que sob o commando do nobre marquez de Caxias 
contribuiu para a quéda de um lyranno que tanto 
flígellava a nação sobre a qual pesava o seu despo- 
tismo ; de um" tyranno que tanto incommodava o 
Império. 

O Sr. Miranda Apoiado. 
O Sr. D. Manuel: — Esse exercito, do qual o no- 

bre marquez de Caxias destacou uma divisão com- 
mandada pelo illustre e bravo general barão do Por- 
to-AIegre, fez proezas em Montecaseros, e mereceu 
os maiores elogios do estrangeiro pela sua oplima 
disciplina, pela «na bravura e galhardia. 

Senhores, perguntai ao nobre marquez de Caxias 
o que S. Ex. ouviu em paiz estrangeiro a respeito 
do nosso exercito ; elle quo diga qual foi a pergunta 
que a esse respeito lhe fiz um homem notável, o 
vêle si era possivel que um exercito, que practicou 
taes aet"s do disciplina, de bravura e do humanida- 
de, po tia achar-se nesse estado deplorável a que esta 
reduzi lo, uo pensar do honrado membro por Matto- 
Grosso. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Deu provps da va- 
lor e de humanidade, porque soube respeita0 o ini- 
migo depois de vencido. 

O Sr. D. Manuel: — Sem ura exercito disciplina- 
do não podia o nobre marquez da Coxias fazer o que 
fez, não pedia colher a honra que colheu em Mon- 
tecaseros. 

Senhores, evitemos as exageraçô s que não podem 
sinão prejudicar muito ao paiz. Unamo-m s para 
melhorar a sorte do exercito, e con inuemos a era- 
preg>r todos os esforços para que o paiz tenha um 
exercito digno dolle. 

Senhores, dois elementos priacipaes são necessários 
d constituição de um bom exercito; um quadro do 
boas oíliciaes para commaniar; soldados deveados 
e bem disciplinados sabendo obedecer. Para os pri- 
meiros temos a lei de promoções; para os segundos 
falta-nos uma Ei de recrutamento. 

Mas, senhores, quem ignora as difflcuidades de 
uma boa lei de recrutamento ? 

A França fez sua lei de recrutamento em 1832 ; 
pois bem, todos os amos era ella censurada em 
ambas-as casas do" parlamento; militares e legislas 
se uniam para raelhoral-a e, todavia, asdifficuldades 
surgiam continuaraente. Ora, si isso aconteceu em 
França, como não acontecerá em nosso paiz? No 
meu modo de pensar, ums boa lei de recrutamento ó 
em nosso paiz um dos actos mais difficeis quo têm do 
partir da assembléa geral. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel : —Isto porém não quer dizer 

que desanimemos. 
O Sr. Dias de Carvalho : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel Cumpre que perseveremos, 

porque mais tardo ou mais cedo pedotemos conso' 
guir o resuPado que temos em vista. 

Entendo que o governo, dispesto como está a tra- 
ctar seriamente desto objecto, cuji iniciativa per- 
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tence á camara temperaria, depois de maduro 
exame e acurado estudo, depois da discussão lumi- 
nosa e esclarecida que de certo ha de haver em a»- 
has as camaras, poderia conseguir uma boa ki de 
recrutamento que, afastando os abusos que se practi- 
cam no recrutamento, dando garantias aos que qui- 
2erem alistar-so nas fileiras do exercito, conseguiria 
com mais facilidade e menos vexame attrahir ho- 
mens para o serviço das armas. Já não é possível 
fazer cousa alguma esto anno; mas aproveitemos o 
intervallo que decorre até maio para examinar os 
projectos que fjram oíferecidos na outra camara, e 
no anno seguinte dotar o paiz de uma das leis que 
elle mais instantemente reclama. 

Sr. presidente, a hora está dada. Creio que tenho 
respondido ao que disse o nobre senador pela pro- 
víncia de Matto-Grosso. Não pense S. Ex. que na 
vehemencia com que ás vezes me exprimo tenha por 
fim romper antigas amizades. Assim como me es- 
queço de certas expressões de que o nobre senador 
se tem servido para comigo, também me parece 
que S. Ex. deve pagar-me na mesma moeda, olvi- 
dando-se de alguns termos que talvez parecessem 
molestal-o. 

Hei de votar pela proposta, e contra as emendas. 

Não havendo mais quem tivesse a palavra, fica 
adiada a discussão por não haver casa para se 
votar; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fõra recebido, o Sr. presi- 
dente dá para ordem dp dia da seguinte sessão 1.* 
o 2 a discussão das proposições da camara dos 
deputados; l.a, auetorisando o governo para con- 
ceder um anno de licença com todos os seus ven- 
cimentos ao conselheiro Antonio de Cerqueira 
Lima; 2.', concedendo duas loterias em benefi- 
cio da construcção da casa de caridade da cida- 
de do Serro; 3.*, declarando que as loterias con- 
cedidas pela assembléa provincial de Pernam- 
buco aos religiosos Carmelitas do convento do Re- 
cife estão comprehendidas na disposição do art. 12 
da lei de 6 de novembro de 1850; 4.a, auetorisando 
o governo para proporcionar á companhia de com- 
raercio e navegação do Mucury os meios de obter 
por empréstimo um capital addicionál nunca maior 
de 1,200:0005). 

3a discu-são das proposições da mesma camara: 
Ia, auetorisando o governo para conceder um anno 
de licença com Jodos os seus vencimentos aos desem- 
bargadores José Cândido de Pontes Visgueiro e An- 
dré Bastos de Oliveira; 2a, concedendo duas loterias 
para as obras da matriz da cidade de Ubaluba; 3a, 
concedendo duas loterias para a conclusão do hospi- 
tal da .Misericórdia da cidade de Jacarahy; i", con- 
cedendo duas loterias para a conclusão da egreja 
matriz da villa de S. Francisco de B. rji; e 5a, con- 
cedendo duas loterias para a conclusão da egreja do 
Senhor dos Passos, da cidade de S. Leopoldo. 

E as outras matérias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da 
taíde. 

DE AGOSTO. 

Sessão de -38 dc agosto. 

puesidencia DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sumhario. —Expediente. — Re.ctificação, em que to- 
maram parle os Srs. Silveira da ÍUotla e D. Ma- 
nuel.— Requerimento de urgência sobre o projeclo 
relativo as moedas de cobre e de prata. Discurso do 
Sr. visconde de Jequitinhonha. Rejeição. — Outra 
rectificaçã» feita pelo Sr. Miranda. — Primeira 
parte da ordem do dia.— Carvão de pedra. Dis- 
curso da Sr. visconde de Jequitinhonha.— Segunda 
parte da ordem do dia.— Fixação das forças de 
terra. Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha, 
ministro da guerra interino e Miranda. 

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente 
abro a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, ó approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sr. 1.° Secretario Iô umofficio da presidência 
das província do Pará, remettendo dois exemplares 
das collecçôes das leis promulgadas pela respectiva 
assembléa provincial na sessão extraordinária deste 
anno.—A' comraissão do assombléas provinciacs. 

Fica depositada sobre a mesa a redacção da pro- 
posição do senado, approvando a pensão concedida 
á D. Maria Secunda Fernandes. 

Compareceram no decurso da sessão mais onze 
Srs. senadores. 

RECTIFICAÇÃO. 

O Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente, pedi 
a palavra para fazer uma pequena roctiflcação rela- 
tivamente a um aparte que vem no discurso do nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte. 

O Sr. D. Manuel : — Onde é ? 
O Sr. Silveira da Motia : — Não tenha pressa 

que lá vai. 
O Sr. U. Manuel : — Eu apenas pergunto onde é. 
O Sr. Silveira da Motta: — Vou dizer. Vem 1ogo 

no principio do discurso do nobro senador um aparta 
attribuido a mim, mas que eu não dei.... 

O Sr. D. Manuel : — Podo ser. 
O Sr. Presidente - — Deixo o orador fallar, Sr. 

D. Manuel 1 
O Sr. Silveira da Motta : — A exaltação do no- 

bre senador dá em resultado querer apanhar moscas 
no ar. (/liso.) 

O Sr. D. Manuel ; — Isso c o seu ofíicio. 
O Sn. Silveira da Motta : — No discurso do nobro 

senador pela província do Rio Grande do Norte, pu- 
blicado no Diário do R io do hoje, vem o seguinte 
[lendo]: 

« NotoV. Ex., Sr. presidente, que o Sr. ministro 
da guerra, tractando do recrutamento, expendeu 
idéas geraes sobro a matéria.. 

« O Sr. Silveira da Motta : — Seus dogmas. » 
O Sr.D. Manuel: — Foi o Sr. Miranda. 
O Sr. Silveira da Motta ; — Eu duvido quo o Sr. 

Miranda dissesse tal cousa. 
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0 Sn. D. Manuel ; — Assevero que disse. 
O Sr. Miranda : — Não disse. 
O Sr. D. Manuel : — Disse. 
O Sr. Miranda: — Não disse. Também ha oalro 

aparte que não dei. 
O Sr. Silveira da Moita : —Não se pôde attribuir 

a um senador uma asneira. 
O Sr. Miranda : — E' verdade; sem connsxào ne- 

nhuma. 
O Sr. Silveira da Moita: —Chamar-se dogmas 

idéas geraes sobre recrutamento ! Isto não se pôde 
deixar passar. 

O Sr. D. Manuel:—Peço a palavra. 
O Silveira da Moita:—Eu, quando faço rectili- 

caçõds, é para que os Srs. tachygraphos corrijam 
alguma cousa que lhes pudesse escapar muito natu- 
ralmente; não condemno a elles, mas rectiíico, para 
que o publico não tenha necessidade de fazer racio- 
cínios para conhecer que isto não podia ser dito 
por nós. 

Emflm, Sr. presidente, eu não disse (al cousa, o 
acho impossível que o Sr. Miranda dissesse. 

O Sr. D. Manuel : —Disse. 
O Sr. Miranda :—Não disse. 
0 Sr. D. Manuel :—Disse. 
O Sr. Miranda : — V. Ex. não falia mais verdade 

do que eu. 
O Sr. D. Manuel : — Fallo. 
O Sr. Miranda ; — E' um insulto t 
O Sr. Silveira da Moita:— Eu concedo que os 

Srs. tachygraphos, pela imperfeição da aite, podes- 
sera tomar uma cousa destas; mas que o nob^o se- 
nador queira sustentar que o Sr. Miranda disse si- 
milhante cousa 1 

O Sr. Miranda:—Pôde altribuir-se á falta de 
alguns dos Srs. tachygraphos ; mas o nobre senador 
sustenta que eu disse, e que falia mais verdade do 
que eu, quando se pôde achar uma origem que expli- 
que tudo sem compromelter a verdade de ninguém. 

O Sr. Presidente : — Isso é um discurso, Sr. se- 
nador 1 

O Sr. Silveira da Moita : — Mas, Sr. presidente, 
este empréstimo de apartes a alguns ncerobros da 
casa, que ás vezes poriuteresse da argumentação in- 
terrompem o orador, tem-me advertido, tem-me 
servido de lição para não dar mais apartes... 

O Sr. D. Manuel :—Eu vou dando sempre. 
O Sr. Silveira da Motta : — ... .principalmente 

no nobre senador pela província do Rio Grande do 
Norte. Por isso, Sr. presidente, V. Ex. ha de obser- 
var que d'ora em diante a rigorosa disciplina da casa 
ha de ir tendo menos occasiâo de me ser applicada , 
porque eu já estou inclinado a não dar apartes  

O Sr. D. Manuel : — Eu não. 
O Sr. Silveira da Motta : — . ., e V. Ex. crtio 

que está se alegrando com esta minha reso^ção  
O Sr D. Manuel: —Mas não com o longo dis- 

curso que V. Ex. está fa, endo. 
O Sr. Silveira da Moita:—... porém estimo muito 

que appaiecesse uma lição destas pata rae aperfei- 
çoar a.t ponto do não merecer mais advertências de 

V. Ex. Vou portanto, como disse, cohibir-me de dar 
apartes, principalmente ao nobre senador pela pro- 
víncia do Rio Grande do Norte; porque, creia o nobre 
senador, doeu-me que V. Ex., ilíuslrado como é, cor- 
rigindo o seu discurso, visse uma asneira.,.. 

O Sr. D. Manuel ; — Não vi asneira. 
O Sr. Silveira da Moita:—.... e a deixasse pas- 

sar, para depois deleitar-se vendo uma cousa destas. 
O Sr. Miranda : — Para agora attribuir a mim. 
O Sr. D. Manuel : — Quem escreveu foram os 

Srs. tachygraphos. 
^ O Sr. Silveira da Moita :— Os Srs. tachygraphos 

têm toda a desculpa; (apoiados) principalmente 
quando ha apartes, é quasi impossível tomarem todos 
regularmente.... 

O Sr. Visconde pe Jequitinhoniia:—Tem toda a 
razão. 

O Sr. Silveira da Moita :—... e é mais uma razão 
por qüe eu vou ser mais parco em apartes, porque 
vem brevemente para o senado matérias muito im- 
portantes, em cujas discussões, si Deus me der mais 
saúde do que tenho actualmeute, pretendo tomar 
uma parte vivíssima. 

Estou pois, como disse, resolvido a não dar mais 
apartes, principalmonte ao nobre senador pela pro- 
víncia do Rio Grande do Norte, apezar do que os 
meus apartes são sempre argumentação, são contes- 
tação de algüm facto ou negação de algum principio 
para não conceder as conseqüências; não são apartes 
pessoaes. 

O Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. vis- 
conde de Jequiiinhonha. 

O Sr. D. Manuel : — Eu pedi a palavra para 
uma rectificação. 

_ O.Sn. Presidente: — Mas era primeiro-logar pe- 
diu o Sr. visconde de Jequitinhonha. 

O Sr. Visc nde de Iequitiniionua ; — Eu entendo 
que devo fallar depois do Sr. i). Manuel. 

O Sr. Presidente: — Não, senhor ; si não quer 
fallar agora, ó ceder da palavra. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: —Pois cedo 
para o Sr. D. Manuel LTlar primeiro. 

O Sr. Presidente : — Então tem a palavra o Sr. 
D. Manuel; mas peço-lhe que se limite á rectifi- 
cação. 

O Sr. D. Manuel: — Sr. presidente, eu achei esso 
aparte no meu discurso; e appello para o Sr. tachy- 
grapho, elle que diga si não o escreveu. Mas devo 
declarar ao senado que o nobre senador por Goyaz 
tem razão; não foi elle que deu o aparte, foi o Sr. 
Miranda. 

Tractava-se justamente do trecho do relatório do 
Sr. ministro da guerra relativo ao recrutamento, e 
dizia eu que o nobre ministro tinha aproveitado o 
ensejo para expôr as suas idéas a respeita da materi.-, 
quando disse o nobre sinador por MrttoGrossc r 
« Seus dogmas » ; quer dizer, as doutrinas de que o 
nobre ministro eslava convencido. 

Senhores, aqui não ha herezia ou erro; islo ó 
muito ordinário. Nôs dizemos vulgarmente : « Fu. 
Dno filiou em tom dogmático; parece que suas dou- 
trinas são dogmas, etc. » E' uma maneira muito 
tiivial de exprimir-se. Como já disse, o aparte não é 
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do Sr. Silveira da Moita; mas eu o deixei ficar assim 
porque não tenho o direito de corrigir os apartes 
que encontro em mms discursos. Porém não se ve- 
nha allegar que o apar e hão foi dado, e nem se diga 
que se falia mais verdade do que eu; porque somos 
dois que ouvimos, eu e o Sr. tachygrapho, a quem 
tomo por testimunha. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Basta o nobre sena- 
dor por Maito Grosso dizer que não. 

O Sr. D. Mandei : — Então basta dizer eu que 
sim — para ser crido; mas, além disso tenho a meu 
favor o teslimunho do Sr. tachygrapho. 

O Sr. Presidente ; — Tem a palavra o Sr. viscon- 
de de Jequiiinhonha. 

circulação monetária. 

O Sr. Visconde de JequiTiniionha : — V. Ex. é 
muito generoso para comigo; eu agradeço muito a V. 
Ex., porque na verdade quasi que eu não linha mais 
direito de fallar; vou fazer um requerimento e o jus- 
tilicarei em muito poucas palavras.' 

V. Ex. sabe como está adiantada a nossa sessão; 
hoje são 18 do mez, e tirando os domingos, não te- 
remos mais do que 12 dias de sessão, lia na casa 
negocios importantíssimos de que depende absolu- 
tamente o progresso da nossa riqueza publica, de 
nosso commercio e de nossa industria; questões que 
se tòra agitado nai duas camaras e que não têm sido 
decididas nem por uma netfi por outra com uma re- 
solução. Digo, pois, que nada ha mais iraportente do 
que chamar a attenção do senado para esles obje tos, 
e princ:piarei por um, que vem a ser o que está a 
cargo da illustrada comu issão de fazenda. 

V. Ex. ha de se recordar que o nobre scnaler 
pela província de Pernambuco otTeieceu á conside- 
ração do "senado um pr. jecto de sumraa gravidade, 
nada menos importa do que a revogação de uma 
parte da lei de 1833 que creou o banco' do Brasil; 
projeclü que ufórma alguns aitigos importantíssi- 
mos da contracto feito entre o banc < do Brasil e os 
seus acoionistas, e quo de mais a mais ha de ter uma 
iuíluencia extraordinária no nosso mtia circulanta, 
quo, c mio V. Ex. sabe, não se acha nes melhores 
coniirô.s. 

Si pois o nobre senador po. Pernamb co tem por 
fim melhorar o estado do nosso meio circulante, e 
potque S. Ex. reconhece quo elle não eaá nas pm- 
Ihores condições ; e, como esta medila é de alta 
importância, já vê V. Ex. quanto é indispensável 
quo eniremcs no exame desta questão ; a espada de 
Damocks sobre ella não poda deixar de trazer gra- 
víssimos inconvenientes ao nosso estado commer- 
cial e industrial. 

Foi este projecto reraeltido á illustrada commis- 
sãa de fazenda; eu, tão certo como estou do acriso- 
lado patriotismo da illustrada commissão, não posso 
dirigir-me a ella pedindo que a considere objecto 
urgente, porque estou convencido que ella melhor 
do que eu conheca a urgência do oljecto. Então o 
que é que eu hei do fazer? Lembrar o senado e a 
illustrada commissão? Seria isso da nossa compo- 
lencia ? 

O qua é verdade, senhores, é que estamos, camo 
ja diise, no dia 18 de agosto, que no dia 3 de setem- 
bro se devo encerrar a sessão, que não ó provável 
que haja prorogarão, c, si hoaver, ha dvscr do 
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muito poucos dias, porque o ministério já apresentou 
ua camara dos Srs. deputados uma resolução para 
que vigore no exercício proximo futuro o orçamento 
vigente; ora, si o ministério tívesso tençâo"de pro- 
rogar a sessão, si julgasse possível obter lei de orça- 
mento, não proporia similhante resolução.. 

Além disto ha um outro fado que prova o que aca- 
bo de dizer, e vem a ser que, tendo-se proposto na- 
quella camara o ad:amonto da dhcuesao da 1. i do or- 
çamento, e querendo o seu auclor depois reliral-o, 
não consentiu a camara, e passou por extraordinária 
maioria. A maioria não é sinão o governo, o go- 
verno não é sinão a maioria; portanto o governo 
quizquea lei do orçamento não continuasse a ser 
discutida, logo é de de crer que o governo não ha 
de prorogar a sessão. 

Ora, não se proregando a sessão, nós devemos 
tractar daquellas questões que fôrem mais urgentes 
e mais importantes para o desenvolvimento, p.inci- 
palmente da prosperidade do nos-o commeicio e da 
nossa industria. Assim, quanto ao projecto do nobio 
senador por Pernambuco, eu não posso fazer mais 
do quo lembrar ao senado a sua importância; e a 
nobre commissão, que me está ouvindo, dará o 
apreço que ella julgar em sua sabedoria que deve 
dar as observações que hei feito. 

Mas, Sr. presidente, ha na casa objoctos quo não 
estão presos nas commismes e que ó urgente quo 
sejam dados para a ordem do dia; e lembrarei a 
V. Ex. o projecto do nobre ministro da f .zeada rela- 
tivamente ao valor da moeda de prata. Este pro- 
jecto, segundo disse o nobre ministro da f zenda, ó 
arnl em de importância extraordinária; ha de ficar 

este negocio para o anuo? Si elle é u il e gravo, ó 
indispensável que seja tomado era consideração esto 
anuo, embora se me objncte quo qualquer resolu- 
çà ) que a este respeito se tomo no senado, não po- 
derá ser tomada também na outra camara; cumpra- 
mos nós a nossa obrigação e de.xenaos que a camara 
dos Srs. deputados faça aquillo que poder fazer, ro- 
conh-cido, como é por todos, que não mingua pa- 
liioiismo aos representantes temporários da nação. 

Assim, Sr. presidente, eu proponho urgência 
(poiquo sei cs abertos em que V. Ex. se vê), propo- 
nho urgência para o projecto quetracta de dar nevo 
valor á moeda de prati. 

Discutido e resolvido este objecto, lembrarei tam- 
bém quanto é importante terminar-se a discucsão da 
lei de reforma judiciaria. Esta lei não póJo ficar 
assim; é preciso qua o nobre miaistro d» justiça, 
attendendo á época em que nos achamos, ás difíi- 
culdades da discussão e á gravidade do objecto, de- 
cida si este anno não se pode fazer a reforma judi- 
ciaria, isto é, si não se pude terminar esta questão; 
ou então é preciso que continuemos cora ella, para 
que sobre os hombros do senado não recaia de 
fôrma alguma a responsabilidade do não for ultimado 
este anno esta discussão. 

O Sr. Silveira da Moita : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jeqditinhoniia : — Desejo lan- 

çar fora dc mim similhante responsabilidade. O nobre 
ministro da justiça que declare si ainda ciê que ó 
possível terminar-se esta discussão, porque enião 
(ar-so In ; eu não quero qua o goierno fique, encer- 
radas as caraaras, desarmado em um objecto tão 
vital, como ó a teforma judiciaria. 

Agora, si o nnbre ministro julgar que não é pos- 
sível, então explica so o procodira.nvto do S. Ex, 
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por mil modos, (odos elles honrosos ao poder exe- 
cutivo ; o nobre ministro pode justilicar o seu pro- 
cedimento com mõrs de Estado, da utiliir.do pu- 
blica, etc., entretanm que nos os senadores não po- 
demos satisfactoriamente justificar o notso proce- 
dimento, uma vez que não insistamos na necessidade 
do so julgar urgente esta discussão. E digo Ho, Sr. 
presidente, e direi sempre, porque pertenço a ura 
lado quo so tem constantemente chamado atrapa- 
Ihaiior ; ó preciso portanto que eu da minha parte 
trabalho o mais que fôr possível paia lançar íóra de 
mim o epitheto e a responsabilidade; podem o no- 
bre ministro e s.eus amigos ficar certos que hei do 
empregar todos os meios que puder para tirar de 
mim a responsabilidade de querer demorar as dis- 
cussões ou embaraçar a votação djquelhs medidas 
quo o rainislorio entender em sua sabedoria que são 
importantes e urgentes. 

Poitsnto, Sr. presidente, eu proponho urgemia 
para ser discutido o projecto "do Sr. ministro da fa- 
zenda relativamente ao novo valor da moeda de 
prata. 

O Sn. Presidente : — Então é aecersario mandar 
o seu requerimento. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha:—Vou mandar já. 
O Sn. Presidente: — Mas o projecto não- póie 

sor dado p; ra a ordem do dia, som que esb ja pre- 
sente o Sr. ministro da fazenda, e elle está occu- 
pado na camara dos Srs. deputados com a diccussão 
do orçamento. 

O Sr. Visconde de Jeouitinhonua :—Vou redigir 
o roquerimanto do maneira que salve esse incon- 
vaniento., 

E' apoiado o entra era discussão o seguinte reque 
rimenlo do Sr. visconde do Jequjtiühenha: 

« Roqueiro urgência para se discutir, logo que o 
Sr. ministro da fazenda c. mpareça no senado, o 
projecto por ello proposto este auno sobre o valor da 
mooda de prata.— Visconde de Jequüinhonha. » 

O Sn. Silveira da Motta : — Sr. presidente, eu 
não desconhece a procedência de algumas razões que 
onoore auetor do requerimento apresentou; sou o 
primeiro a acompanhal-o nas considerações que fez 
om favor da urgência quo pede. Mas, como o nob e 
senador apresentou como objectos urgentes o pro- 
jecto quo tracta de dar novo valor á moeda de prata 
o o da reforma judiciaria... 

O Sr. Presidente ; — Mas o quo está cm discus- 
são agora é o objecto do requerimonlo. 

O Sr. Silveira da Motta: — Sim, senhor. Referi- 
me á urgência destas matérias para dizer que, a que- 
rer o senado votar uma urgência, não devia ella ser 
para a matéria proposta, e sim para outra que eu 
julgo muito mais urgente, e é a reforma hypoti.ecaria. 

Esta matéria foi especialmente recommen lida no 
discurso da coiôa, e uma das n ces;idades miis 
reclamadas p ia lavoura, e entretanto estí sem pro 
tecção alguma do ministorio! Toda a prolvcção ó 
para uma cousa chamada praça do commercio, mas 
para a lavoura não so o:ha; e até parece que o mi- 
nistoiio pod u a V. Ex. que não desse a reforma 
hypolhecaria para a ordem do dia; porque eu en- 
tendo queV. Ex., fazendo uma seleccão de raatorias, 
com o ciiterio que o caracterisa não teria p sto de 
parto a reforma hypothecaiia, sem quo o governo 
tivesse ramiLstado esso detejo. 

O Sr. Presidente Eu não tenho pedido dar 
mais objectos para a ordem do d:a, parque squelbs 
que são da os encontram uma diiíiculdade immensa 
para passarem. 

O Sr. Silveira da Motta : — Não duvido isso ; 
porégi as matérias, ou sejam fáceis ou áifflcei?, dão- 
se para discussão, segundo a sua maior ou menor 
importância. Si acaso as matérias que o senado tem 
discutido tôm levado muito tempo, essa responsabi- 
lidade pertence ao senado e não a V. Ex. 

Portanto, Sr. presidente, me parece que, si o sena- 
do tiver de dar um voto de preferencia, não deverá 
ser para o projecto do cobre, deverá ser para o pro- 
jecto das hypothecas. Sou o primeiro a recoulv cer 
que o tempo que nos resta é muito pouco, não chega 
para discutir uma matéria tão importante como essa; 
mas ao menos si o senado encetasse a discussão, 
comquanlo não podesse adoptar o projecto lodo, 
podia ao rnetics adoptar algumas idéas que f'Vorc- 
cessem a oiganisaçâo do algumas institui ôes de 
credito agrícola; estou certo quo o senado faria al- 
gum serviço, entretanto que o projecto para que so 
pede urgência, Ho é, o projecto de cobre ou do prata 
não tom alcance algum. Si fôsse, como disse o nob e 
senador pela pioviuciade Pernarabuco, ura projecto 
de ouro, bem; mas este projectinho cora que o 
nobre ministro da fazenda exhauriu a sua f-cundia 
reformadora do nosso meio circulante, é de uma 
utilidade muito secundaria, quando não seja mesmo 
pernicioso ao paiz. 

for isso me parece que as razõos apresentadjs 
pelo nobre senador pela Bahia para apoiar a sua 
urgência, servitiam si acaso S. Ex. tivesse pedido a 
urgência do projecto do nobre senador por Pernam- 
buco; porque a organisação do banco do Brasil, en- 
trelaçada como está com o papel do goveino, pule 
trazer em resultado algum beneficio ao eMado da 
circulação; e nem sei mesmo como o nobre minis- 
tro da fazenda, no meio de tantas necessidades pu- 
blicas palpitantes, vem ao corpo legislativo apresiii- 
tar unicamente um projecto desta natureza. 

Eis, Sr. presidente, as razões por quo eu con- 
trario a urgência do nobre senador pela B hn ; 
e, si acaso ella passar, proporei outra urgência 
para quo se discuta de preferencia em todos os 
intemilos da discussão da lei do orçamento (si 
é que tivermos lei do orçamento); paia que apro- 
veitemos todos os pequenos intemlios que tivermos 
dessa discussão para começarmos a discutir a re- 
forma hypotecaria. E isto, Sr. presidente, pode dar 
um grande beneficio, e é que, ainda, quando a dis- 
cussão não se conclua, pudemos ouvir do governo 
quaes são ss suas idéas reformadoras em matéria 
hypothecaria, podemos preparar para o anno que 
vem algum trabalho de harmonia com as idéas re- 
commendadas no discurso da corôa. 

Encerrada a discussão, procede-so á votação, e é 
rejeitado o roquerimeato do Sr. visconde de Joqu:- 
linhonha. 

RECTIFXAÇÃO. 

0 Sr. Presidevte : —O Sr. Miranda tinha po- 
dido a palavra para uma.retificação ? 

O Sr. Miranda : — Sim, senhor. 
O,Sr. Presidente: — Então, tem a palavra. 
O Sr. Miranda: — No discurso do nobre senador 

pela província do Rio Grande do Norte, pub içado 
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hojo, vem um aparte que me-é attribaido, mas que 
não dei. Dizia o nobre senador; « Táaho inveja do 
não ter redigido este periolo, e parece-me poder 
aíílrmar que tiiubem o Sr. Miranda desejava ler es- 
cripto as expressões que ha pouco li: —OSr. Mi- 
randa (rindo-se.) Fica maníaco. » 

F.u não dei similhante aparte, embora tivesse 
dito em outra occasião que, si o nobio senador 
continuasse a embirrar com o meu nome, ficaria 
maníaco. Assim como confesso que dei este saguudo 
apaite, também podia confessar que havia dado o 
primeiro, mas não o dei e por isso protesto contra 
elle. 

Quanto ao aparte que fez hoje objeclo da reclama- 
ção do nobre senad rpor Goyaz, devo dizer que tam- 
bém não o dei, mas que meé indifierente o se me at- 
tribuir ou não, porque não me compro nette. E, co- 
mo está hoje em questão qual de nós falia mais ver- 
dade a similhanta respeito, si eu, si o nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte, farei uma simples obser- 
v tção. á face da qual me parece que o nobre senador 
nro podeiá deiur de me fazer justiça. 

S. Ex. disse que me ouviu dar o aparte e invocou 
o testimunho do Sr. tachygrapho, que também o 
ouvira. Ora, assim como o Sr. tachygrapho se enga- 
mm ( ogundo a opinião do nobre senador) attribuin- 
do esse aparte ao nobre senador por Goyaz, e não a 
mira, lambem-se podia ter enganado no tomar o 
aparte. 

Si houve um Ia so do Sr. tachygrapho em tomar 
o aparte do nobre senador, que, corrigindo o seu 
oiscuiso, de;xou attiibuic ao nobre senador por 
Goyaz um aparte que conhecia não ser delle, como 
não poderãr estar em erro, quando hoje assevera 
que não toi aquele senador mas eu que dei o aparte ? 
forla.it ) não vejo r-zao nenhuma para o nobre se- 
nador pela província do Rio Giande do Norte dizer 
que falia mais verdade do que eu, quando bojo se 
quer attribuir a mimzquillo que já se altribuira a 
cutro. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

CARVÃO DE PEDRA. 

Conlinúi a discussão, adiada na sessão do 14 deste 
inez, do art. 1.° da propo.ição da outra caraara, 
approvando as condições com que foi concedido o 
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e ex- 
plorar outras na província de S. Cedro, com as 
•■menJasda commissão de emprezas privilegiadas, e 
cora a do Sr. Causansão deSiflimbü, apoiada na dita 
sessão. 

OSr. Visconde de Jequit.nhonita:—Sr. presi- 
dente, antes de entrar na discussão do proj cto, peço 
a V. Fx. faça com que o jornal da casa publique*a 
ordem do dia convenientemente, para que saibamos 
quaes as matérias que devemos discutir, e era que 
ordem devem ser ellas discutidas, porque, pelo que 
tella leio, vejo que agora devia entrar em d scussão 
a proposição da camara dos deputados auctorisando 
o governo para conceder um anno de licença com 
t dos os seus vencimen os ao digno conselheiro An- 
tônio de Orqumra Lima ; e entretanto V. Ex. acaba 
de pòr em discussão a proposição que approva o 
coniracto sobre a exploração das minas de carvão 
do pedra no Rio Grande do Sul, matéria do que não 
g) faz menção na ordem do dia publicada, como 
passo a demonstrar: 

« A ordem do dia de hoje ó : 
« l.a e 2 a discus-ão das proposições da camara 

dos deputados: l.a, auctorisando o governo para con- 
céder um anno de licença com lodosos 'eus venci- 
mentos ao conselheiro Anton.o de Cerqucira Lima ; 
•2.a, concedendo duas loterias era beneficio da cons- 
trucção da casa da caridade do Serro; 3.a, declaran- 
do que as loterias concedidas pela assembléa pro- 
vincial de Pernambuco aos religiosos carmelitas do 
convento do Recife estão comptehendidas na depo- 
sição do art. 12 da lei de 6 de novembro do 1839 ; 
4.% auctoiisaudo o governo para porporcionar a 
campanhia de commercio e navegação do Mucury 
os meios de obter por empréstimo um capital addi- 
cional nunca maior de 1,200 contos de réis. 

« 3.a discussão dos projectos da mesma camara: 
l.", auctorisando o governo para conceder um anno 
do licença com todos os seus vencimentos aos des- 
embargadores José Cândido de Pontes Visgueiro o 
André Bastos de Oliveira; 2.°, concedendo duas lote- 
rias para as obras da matriz da cidade de Ubaluba ; 
3.", coucedendo duas loterias para a construcção do 
hospital da cidade de Jacarahy; 4.°, concedendo 
duas loterias para a conclusão da egreja matriz da 
villa de S. Francisco de Borja; e 5.°, concedendo 
duas loterias para a conclusão da egreja do Senhor 
dos Passos da cidade de S. Leopoldo. 

« E o resto das maiorias já designadas. » 
Ora, irão sei qual foi o resto das matérias já desi- 

gnadas, porque para isso seria preciso lòr todas as 
ordens do dia anteriores; mas o que c verdade é que 
na que acabo de lôr não vem a proposição de que se 
tracta. Houve porconsequencia engano da parto da 
folha ofíicial; e ó de lamentar que esse engano se 
désse, porque nesta quadra fatídica a ordem do dia 
deve ser publicada cora muita clareza, como é rigo- 
roso dever do emprezario da publicação. 

OSr. Presidente:— Esta proposição já estava 
na ordem do dia, e ficou adiada para se passar á 
discussão da propjsta do poler executivo que fixa as 
forças de terra. 

O Sr. Visconde de Jequitiniioniia:— Perdoe-me 
V. Ex., não me refiro a V. Ex.; o que digo ó que na 
ordem do dia publicada não se acha incluída esta 
proposição sobre a exploração do carvão de pedra. 

O Sn. Presidente : — Mas frz parte da ordem do 
dia. 

O Sr. Visconde de Iequitiniioniia : —Não discuto 
cora V. Ex. ; refiro-mo á fo'ha offlcial; tenho o di- 
reito de exigir que a mesa faça com que essa folha 
publique a ordem do dia de modo que não nos in- 
duza em erro; quero que haja muita clareza relati- 
vamente á designação das matérias da ordem do dia. 

Entrando, porém, na discussão do objecto, V. Ex. 
sabe que não sou adverso de maneira a!guma ao 
projecto; faço votos para que não só esta como mui- 
tas outras emprezas appareçam e dêm ao Brasil o 
primeiro motor de toda a industria. Entendo quo é 
melhor termos minas de carvão do que de ouro, tal 
é a importância que ligo á exploração dessas minas. 
E' por isso que na outra sessão pedi a palavra, não 
consentuido que sq votasse então. 

Eu julgo, Sr. presidente, que o governo nao tem 
direito algum para exigir da companhia o pagamen- 
to da despesa que elle Dz para chegar ao conheci- 
mento de que essas minas existiam, e que porcon- 
sequi.ncia se podia contractar a exploração debas. 
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Eutendo quo o governo é oi.rigido a explorar todos 
os pontos do Império, si isto (ôsse possível, afim de 
saber onde existem minas de ferro, de carvão, e 
quaesquer outras, edal-as por contrasto para serem 
exploradas. Esta é a minha opinião, e em conse- 
qüência delia não posso convir em que o governo 
queira exigir da companhia uma porcentagem na 
venda do carvão que ello lhe houver de comprar. 

Isso, Sr. presidente, é1 verdadeiramente uma mi- 
séria; e para provar esta rainha opinião, direi que 
a quantia ha de ser tão pequena, tão ridícula, que 
não valerá a pena que o governo venha dar conta ao 
corpo legislativo desse beneficio; entretanto que se 
estabelece um precedente que não ó conforme nem 
com os interesses da industria, nem com a animação 
que é preciso dar á essas companhias. Si neste caso 
o prejuízo da companhia é pequeno, em outro caso 
póle ser grande. 

Também declaro, Sr. presidente, que o modo de 
fiscalizar esse inculcado beneficio não é o msis fácil; 
ha de dar occasião a duvidas, tanto pelo que diz res- 
peito aos agentes da companhia, como ainda pelo 
quo diz respeito ao governo ; ha de haver entre um 
e outro questões de mais e de menos; ou ha do ha- 
ver uma relaxação tal que de nada valera a condição 
estabelecida no contracto. 

Declaro mais, Sr. presidente, que essa porcenta- 
gem pôde ser completamente illudida. Tome o sena- 
do era consideração o que vou dizer. Estou conven- 

* cido de que o preço do carvão vendido aos particulares 
ha do ter sempre o accrescimo do prejuízo que a 
companhia tem de soffrcr pela porcentagem paga 
ao governo. 

Entretanto, fez-se um grande alarde de se ter 
exigido da companhia 20 0/0I 

O nobre senador pela província das Alagôas apre- 
sentou muito judiciosamente uma emenda reduzindo 
a 10 0I0 essa porcentagem ; mas o que desejo é que 
não passem nem 10 nem 20 %. 

Uma Voz : — Pague um prêmio. 
O Sr. Visconde de Jequitinh^nha ; — Antes isso, 

V. Ex. tom toda a razão: é tal a descoberta, é tão 
vantajosa ao paiz esta exploração, que decidida- 
mente merece um prêmio quem a fizer. 

Já vê, V. Ex., Sr. presidente, que estou longe de 
combater a resolução, desejo que ella passe em 
tempo de poder ainda voltar para a camara dos 
Srs. deputados'. E' pena que tenha havido necessi- 
dade de emendas, porque eu queiia que ella subisse 
logo daqui paia a saneção. 

Vou pois pedir que o senado supprima toda a 
porcentagem. Senhores, o nosso fisco _ parece que 
não tem outro fim sinão amuar d nheiro para o dis- 
pender pródiga e inconvenientemente. Si V. Ex. 
dá licença, mando a emenda. 

Lê-se e apoia-se a seguinte emenda: 
« Supprima-se a condição S."— Fiscomíe de Je- 

quitinhonha. » - 
O Sn. Barão de Quaraim : — Peço a palavra. 
O Sr. Presidente; — Esta discussão fica adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Entra em discussão o art. 5.° 
O Sr. Miranda:— Na camara dos Srs. deputados 

apresontou-so uma emenda sobre os castigos cor- 

poraes impostos á guarda nacional. Essa ememU, 
que havia sido oíTorecida á consileração daqutPa 
camara cora a acquioscencia do nobre ministro da 
guer/a, e que também tivera o voto do r.obte minis- 
tro da marinha, foi afinal retirada á exigência do 
governo, o qual pareceu ter entendido que não era 
muito conveniente a discussão desimilhanto matéria. 
Tracta-sô neste artigo da guarda nôcional desFcada , 
e porconseguinte nada mais proprio do que chamar 
para a discus ão a matéria dessa emenda addiliya 
que foi adia Ia na camara dos Srs. deputados, seja 
qual fôr o desfecho da discussão. 

Si a idéa e conveniente e jus^, si e conforme 
a consideração que se deve á guarda nacional, a 
quem não se deve obrigar a estar sujeita aos casti- 
gos da espada; não direi — chibata — porque a chi- 
bata está proscripta no exercito, não ha lei que a 
auetoriso... 

O Sr. Marquez de Caxias: — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — . . .as ordens que possam 

auetorisar o castigo d,i diifiata, quer seja em relação 
á guarda nacional, quer em relação á primeiia linha, 
são ordens arbitrarias, que constituem abuso, cuja 
repressão deve correr por conta do governo ou das 
auetoridades militares; portanto me servirei da pa- . 
lavra espada. 

Mas, dizia eu, si o pensamento-da emenda, a que 
me refiro, é conveniente aos interesses da guarda 
nactonal, si a guarda nacional destacada deve ser 
dispensada dos castigos corporaes, então não ha 
occasião mais opportuna para so discutir simühante 
matéria, do que quando so traeti da disposição do 
art. 3.° da lei de forças de terra. 

Eu não sei ainda como me pronunciarei a respeito 
da matéria vertente, não declaro já ao senado qual 
seja minha maneira de pensar a respeito da abolição 
dos castigos corporaes applicados á gurrda nacional. 

O Sr. Barão de Pinoahé :—Pois eu sou pela abo- 
lição. 

O Sr. Miranda : — O nobre barão de Pindiré, que 
se acha agora á minha esquerda, acaba de drdorar 
que ella não apoia os castigos corporaes applicados 
á guarda nacional; portanto já se vê quo como 
S. Ex. muita gente pensa no senado. 

0 Sr. Dias de Cauvaliio : — Apoiado. 
O Su. Miranda : — Aqui está o Sr. Dias de Carva- 

lho que é da mesma opinião. Parece, pois, que ha- 
verá no senaAo uma grande maioria a favor da abo- 
lição de simifliantes castigos applicados á guarda 
nacional. Si assim é, porque não discutiremos esta 
matéria importantíssima, hoje que se tracla da 
guarda nacional destacada ? 

O Sr. Ferreira Penna; — IL um piojecto quo 
tracta especialmente desse assumpto. 

O Sr. Miranda:—Esse projecto que os amigos 
de V. Ex., depois de o terem considerado como ar- 
tigo additivo á lei de forças, o fizeram separar, não 
sei por quo principio, está aqui, vou oíferecel-o como 
emenda. Pois que anteriormente o ministério o quiz 
na outra camara. desejando quo passasse como dis- 
posição da lei de forças, ou também quero quo se 
discutar afim de ver si os senhores o querem ou não 
aduplar como emenda á esla hi. 

Não me romprometto todavia perante o senaio 
dizendo qual é minha opinião ; oíTereço a emenda 
e na respectiva discussão, em que do certo tomará 
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parte o nobre senador pelo Amazonas, e também 
o Sr. baião de Pin a^é, pois já se declaram a favor 
da idra. terei a s. tisfação de expor ao senado a mi- 
nha maneira de ver estas cousas. 

Não sei ri poderei remetter já á mesa a minha 
craenda; não sei si V. Ex. a con idera como 
emenda ao artigo que está em discussão, ou como 
a tigo additivo para ser discutido depois da appro- 
T;;ção de todo o proj c to. 

O Sn. Pre idexte : — Entendo que isso não é re- 
gular. 

O Sn. Miraxda Como ? V. Ex. pôde recurar-ma 
o dire to de apresentar uma idéa qualquer como 
emenda a este projecto ? 

O Sr. Presidente Entendo que não é regular 
que o nobre senador apri sente como emenda um 
p ojccto da camara dos deputad s. 

O Sn. Miranda :— Que redacção quer V. Fx. en- 
tão qua eu üê, si mo não pode negar a satisfação, 
o prazer de apresentar como idditivo a esta proposia 
um projecto da camara dos Srs. deputados? Y. Ex. 
quer que dê outra redacção? 

O Sr. Presidente: —Desejara que não fôsse o 
. mesmo projecto. 

-O Sr. Miranda : —Esse é o modo do pensar de 
V. Ex. ;omeu d outro ; o não posso ser privado 
de apiescnt. r em.nias. 

O Su. Presidente (depois de lêr a emenda):—Agora 
noto que o Sr. senador riscou as palavras — a as- 
scmbléa geral resolve — e as assignaturas, datou do 
hoj e assigoou seu nome : neste caso não tenho du- 
vida alguma em acceitar como emenda. 

O Sr. Miranda : — Está pois com todas as vestes. 
Si V. Ex. quer que seja disaiSido como artigo addi- 
tivo.. . 

Q Sr. Presidente : — E' melhor. 
O Sr. Miranda ; — En<ão em occasião competen- 

te V. Ex. se dignará sujeital-o a apoiaaienlo. 
O Sr. Presidente ; — Sim, senhor. 
O Sr. Miranda : — Eu logo vi que não era pos- 

sível deixar-se deadmiuir como emenda esse pensa- 
mento que se considera de tinto alcance e tão pró- 
prio para saiisfazer a exigência de muita gente que 
entende que protege os interesses da guarda nacional 
destacada e do exercito, dispensando-a de achar-so 
sujeita ás mesmas leis de guerra a que não podem 
de.xar de achar-se subordinados os sJrdados de linha 
na occ: S;ão do perigo; logo vi que não era possiyel 
qu-! não se admitti-se á discussão similhante idéu. 

Eu desejava, visto que se falia constantemente d-' 
chibata, qua V. Ex., Sr. ministro, me dissesse si está 
habilitado para dar-nos explicações a respeito de um 
íacto que se dera na villa de Silves, província do 
Amazonas, facto que já ha dias foi mencionado pela 
imprensa, e que einda hontem foi conQrmado por 
alguns des periódicos desta capital, dizendo-se que 
com effeito se dera cora todas as circumstaucias que 
então forani mencionadas. Refiro-me ao Dcto de ter 
si 10 um guarda nacional, suppiente em exorcicio da 
camara municipal de Silves, atado a uma peça e 
castigado com -200 chibatadas. Hontem disseram os 
jornaes qui o fado se dera, mas que o presidente da 
proviacia ji tinha d niittidoo deleg do, qua, de ?.c- 
cõrdo como ceninunlauto desse corpo, havia con- 
corrido para esse castigo. 

O faclo depõe allamente contra a cmiisação da 
villa de Silves; só um despotismo sem limites'pode- 
ria auetorisar um sirailhanle excesso; o, visto que sa 
tracta dos castigos applicados aguarda nacional, não 
posso deixar de pedir esclarecimentos acerca desse 
facto, afim de que do olgurn.i surte acalme essa irri- 
tação que se pódc ter levantado, quer em Silves, quer 
no A d azoms, quer em qualquer outro ponto onde 
haja guardas nacionaes que se prezem. Não posso 
deixar de concorrer para acalmar essa irritação, fa- 
zendo copstâr ou que o facto não se deu, ou que o 
governo j í tomou todas as providenci s para fazor • 
punir os auctires de um attontado tão digno de re- 
pressão. Espero qua V. Ex., Sr. ministro, se dignará 
dar-mo as informações que peço. 

Sr. presidente, ant-:s do dizer alguma cousa sobre 
a guarra nacional deslacada, quero prevenir uma 
objecção ou urna obser vação com que t dvez quei- 
ram daqui a momentos responder a miaha maneira 
de argumeptar sobre este assumpto. 

Entende-se que eu quero fazer responsável o go- 
verno por todas as medidas que pode, por todas as 
providencias polas quaes elle clama, embora sejam 
as mesmas providencias sancúonadas em leis ante- 
riores, e saneei, nadas com a mesma redacção. E' 
verdade que essas doutrinas todas forvm então discu- 
tidas o sanccioaalas nessas leis anteriores; mas, 
paio facto do eu não as luver di cu ido, não so 
segue que lhes houvesso dado toda a miaha acquies- 
cencia. t 

Hoje porém as quero discutir; quero considerar 
essas douti inas essas disposições em si, pela influencia 
mais cu monos malevoh que possam ellas exercer 
s. bre a sorte do exercito; e enlão, hoje que entendo 
que devo interessar-me em similLaate discussão, so- 
j i-me permitlido dizer a maneira por que as aprecio. 
Si até agora eu não tenho achado occasião ou con- 
veniência de protestar contra ellas, não posso deixar 
de dizer hoje q.ie ellas não são as mais convenientes, 
afim de podermos cbter o numero de recrutas que 
tão neceísario se faz ao servido do exercito. 

Essas doutrinas considerei-as hontem e ainda 
h jo continuo a consideral-as iilusprh.s, verdadeiros 
laçcs armados á boa fé diqatll s cujas serviços se 
quer obter para o exercito; e tanto mais disposto 
ma devo achar hoje para tãlh ra mesma vereda, 
quanto ó certo quo as minhas observações não me- 
receram a honra do ser discutidas, ou ao menos 
respondidas em alguma parte. 

Assim pois, quando h je combato o direito que se 
quer dar ao governo para desl car çtó 4,000 guar- 
das nacionaes, não combato esse direito, porque se 
queira conterd o a um ministério do qu faz parte o 
illustre Sr. general Coelho; combato-o como uma 
medida do que o governo tem sempre lançado mão, 
com auetotisação do corpo hgíslalivo; mas medida 
qua não. passa do papel, medida cujo effuito não 
correspondo ao pensamento do corpo legislativo. 

Eu dnsejaria, Sr. presidente, que-o governo, no 
seu relatório concernctile aos negooios da repartição 
da justiça ou no rei torio relativo aos negocios da 
guerra, nos desse algumas explicações sobio o uso 
que fizera dessa auetorisação no anuo que acabou. 
Còmpulsei todas as pig nas doi relatórios da guerra 
e da justiça, examinei os documentos justificativos 
do credito quo acal?! de ser apresentado á camara 
dos Srs. deputados, procurei hab litar-me com quaes- 
quor outros esclarecimento i ofílciaos ou exUa-ofíl- 
áaes; e loalmento não pude achar uma só palavra 
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ffuorc.0 habilitasse para poder apreciar o uso que o 
governo fizera do similhante Gculdade. 

Eu noto entro as medidas de que o governo lançou 
mão para organisar esse magestoso exercito deobser 
vação, que não passou de 5,300 a 5,400 praçss; noto 
entre essas medidas quo o governo tarab -ra se soc- 
corrôra á guarda nacional para o fim de com ella 
constituir a 3.a divisão de quo se compunha o exer- 
cúo do observação. Noto isso, e noto mais que: 
além dos seis batalhões que concorreram para formar 
a 3.a divisão dessa exercito, que lambem não passou 
nunca do p pel, ha naquella província cê.ca de 
190 praças da guarda nacional em destacamento. 

Pude chegar ao conhecimento de que na provín- 
cia do Rio Grande ha côrca de 190 guardas nacio- 
raes em destacamento, porque isto vem no mappa 
da força datado era abril ou março do corrente anno, 
e annexo ao relato'io do Sr. ministro da guerra. 
Pude conhecer quaes eram os corpos destacados que 
passaram a compôr a, terceira divisão do chamado 
exercito do observação, porque isso se encontra em 
alguns documentos ofílcires que se acham no rela- 
tório. 

Pcsso trlvoz assegurar, por entender que me acho 
devidamente habilitado para isso, que depois da dis- 
solução do tal exercito do observação o geverno, man- 
dando licenciar.a guarda nacional destacada e por- 
conseguiute a esses seis batalhões mal armados, mal 
preparados, e que em nenhum caso pedi riam achar- 
te piornptos no momento de necessidade para voa- 
rem ao campo do couflicto, deu novas providencias 
para que a guarda nacional continuasse destacada 
nas fioateiras do Rio Grande do Sul; da maneira 
quo a guarda nacional que fdra dispensada de cons- 
tituir a terceira divisão do exercito de observação, 
contimu em destacamentos de observação nas fion- 
teiras da provin ia do Rio Grande. Isto sei eu, não 
porque o relatório ou peça alguma cfficial m'o dis- 
sesse, mr.s porque tenho informações mui exactas, 
quo me fazem acreditar na veracidade do facto. 

Pergunto eu ; que necessidade tem o governo de 
distrahir do sorviço da lavoura, na época presente, 
a tantos guardas nacionaes, fazendo-os conservar des- 
tacados nas fronteiras do Rio Grande, pelas quaes o 
governo, segundo as ordens expedidas ao presidente 
daquella província, mandara distribuir as duas di- 
visões do exercito de observação, distribuindo se os 
corpos e coramandos por differenles pontos dessa 
fronteira? Eu não concebo que hija em similhante 
maneira do servir o paiz regularidade ou um alcance 
justificado por qualquor circumslancia. Creio que 
V. Ex. comprehendo o fim das minhas argumen- 
tações. 

O governo, dissolvendo o exercito de observa- 
ção, mandou o seguinte: (íé.) 

« E convindo dar as forças militares existentes 
naquella província o emprego e organisação que fôr 
mais própria para segurança e policia das suas fron- 
teiras, ordenou o mesmo xlugusto Senhor que para 
o so fim se organiaasse com a força do linha uma di- 
visão do observação, sobocommando do marechal 
de campo Francisco Felix da Fonseca Pereira Pinto, 
composta do tres brigadas, conforme a nota junta, 
as quaes serão commandadas por officiaes nomeados 
polo prosido .to da província, sob* proposta do com- 
mandante da divisão, r duzindo se o pessoal das 
repartições de saúde, do comaiissariado epagadoria, 
ao quo fòr absolutamente ind:s?easavel para o serviço 
da mesma divisai, que deverá occupar por b-igadas 

os tres pontos de Pirahy Grande, Villa de Alegrete, 
e S. Gabriel, nomeando-se comraandantes militares 
nas fronteiras onde não estacionar alguma das bri- 
gadas, especialmente nas de Jaguarão, Quaraim e 
S. Borja, para as quaes, e na ordem designada, serão 
empregados o biigadeiro graduado Manuel Luiz Osó- 
rio, cor> nol commandanto superior da guarda nacio- 
nal Divid Canavarro, e coronel de cavallaria de linha 
José Luiz Menna Bam 11. » 

Como dcvòra ser desde o principio, o exercito da 
observação nunca devera pas-ar de uma divisão para 
operações. 

O Sn. Mabquez de Caxias — Apoiado. 
O Sn. Miranda : — Conseguintomente a? duas di- 

visô"s quo formavam com a 3.a da guarda nacional 
o tal chamado exercito de observação na província 
do Rio Gran te do Sul, foram distribuMas pelas fron- 
teiras constituindo tres brigadas, com o fina de poli- 
ciarem e defenderem as mesmas fronteiras. Isto cons- 
ta desta peça autheniica. 

Si assim é, pergunto eu, qua razão tem o governo 
para continuar a ter de.-tacída a guarda nacional 
nas fronteiras do Rio Grande do Sul ? Qae razão tem 
elle para, no momento em que a dispensa na forma 
dessa ordem, de servir em corpos deftac.ido-3, orde- 
nar que c ntinue em destacamento ju tamente nos 
mesmos pontos da fronteira, onde ia ser distribuído 
parte do antigo exercito do observação ? 

E então, digo eu, isso se torna tanto mais digno 
de reparo, quando na actualidade não temos nada 
que receiar dos nossos bons amigos do Paraguay ; e 
do m ús a mais a distra''ção desses guardas nacionaes 
do serviço d > lavoura é summamente prejudicial aos 
interesses de suas farnLias, concorro muito para pre- 
ju licar suas fortunas. 

Encontro mais uma razão para fazer este reparo a 
respeito da liberdade que o governo tomou do ainda 
empregar a guarda nacional nas fronteiras do Rio 
Grande; porquanto pela ioi vigente o governo só era 
auctorisúdo a destacar ale 4,000. guardas nacionaes 
era circurnstancias pão ordinárias, o estando nós em 
eircumstancias ordinárias (creio que posso dizer que 
estamos em circurnstancias ordin irias) como lançou 
mio de uma auetorisação que só podia ter legar em 
tempos extraordinários, tegundo a doutrina do ar- 
tigo era discussão, artiga quo não é mais do que o 
echo, a repetição da lei vigente o do outras anteriores? 

Creio, pois, Sr. ministro que V. Ex., si pudor, não 
deixirá de diznr-nos si é exacto o facto de quo ainda 
a guarda nacional continua a estar destacada na 
província do Rio Grande do Sul contra os interesses 
públicos; porquanto a guarda fõra completamento 
alliviada desse serviço, as duas divisões do exercito 
foram mandadas sorvir na fronteira do Rio Grande ; 
e porque também nas circurnstancias ordinárias em 
que estamos, o governo não tem necessidade de cha- 
mar a guarda nacional para corpos destacados. 

No mappa justificativo das despesas feitas com a 
organisação e armamento da guarda nacional, quer 
no Rio Grande do Sul, quer em outros pontos do 
Império, vejo dizer-se que o governo tinha em armas 
ou preparados para o primeiro combate côrca- de 
5,000 guardas nacionaes. Não sei onde ellos estão, 
não sei onde estiveram. Desejava tarabora que o go- 
verno nos désso alguns esclarecimentos a similhante 
resoeito. São matérias muito importantes e quo não 
devem ficar só nos sr chi vos das secretarias. 

O paiz tem o direito do saber estas cousa ■; o 
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n<5s, a quem compete avalial-as apoianlo o raiais- 
terio ou retirando lhe o nosso apoio, conforme a 
maneira por que tiver feito uso das auctorisaçôes 
que concedômos, nós, a quem no momento em que 
nos achamos, corre o dever de dar uma auctori- 
sação para casos idênticos, temos o direito de ser 
esclarecidos a este respeito. 

Si eu compulso os documentes que acompanham o 
relatório, vejo que em todo o Império havia em mar- 
ço do corrente anno 963 guardas em destacamento. 
Deduzindo-se deste numero a quota que se achava 
em destacamento no Rio Grande do Sul, e que era 
de 190,teremos nós em todo o Império 773 guardas 
em destacamento. Si eu agora altender aos mappas 
da força do Rio Grande do Sul, não a este mappa que 
aqui está.mas aos mappas reaes,poderei dizer que a 3.a 

divisão de guarda nacional que formava o tal exercito 
do observação, a qual divisão se compunha dos ba- 
talhões 1.°, 2.°, 3.°, í.°, 5." e 6.° ede uma compa- 
nhia de transporte, não excedia de 2,563 praças 
Sendo estas unidas ás 190 praças em destacamento, 
dão o resultado de 2,600 e tantas praças. 2,600 pra- 
ças, de que se compunha toda a 3.4 divisão do exer- 
cito de observação, sommadas com as 773 praças 
que existem em'destacamento no resto do Império, 
dão 3,373. 

Eu podia impugnar este calculo dizendo que na 
província do Rio Grande do Sul, apezar das deduc- 

■rões que tiro dos dados estatísticos que possuo, não 
havia nos seis batalhões que compunham a 3.4 divi- 
são 2,565 praças; eu podia affirmar, sem modo de ser 
contestado, que apenas havia 2,470 praças. Mas 
emüm não quero adoptar para elemento do calculo 
as infoimações que tenho e sim as do relatório. 

Porconseguinte a guarda nacional de todo o Im- 
pério, si essas informações são exactas, não exce- 
diam então de 3,000 e' tantas praças. Onde esta- 
vam pois esses 3,000 e tantos guardas nacionaes 
armados e dispostos para entrar em conflicto ? 

O Sn. Ferreira Penxa : — Onde se diz isso ? 
O Sr. Miranda : — Onde se diz ? 
O Sr. Ferreira Penna : — E' uma informação 

que peço. 
O Sr. Miranda : — Dal-a-hei com muito prazer. 

F,' nesta exposição de motivos que acompanha o se- 
guinte decreto n. 2134 de 20 de março de 1838. 
Diz elle: 

« A despesa com cêrca de 5,000 praças da guarda 
nacional chamada a serviço aelivo, não só para fazer 
parte do corpo do exercito, como para substituir nas 
provincias, nos -serviços do guarnição, a tropa de 
linha que teve de marchar em differentes destinos. » 

O Sr. Ferreira Penna : — Não diz o numero 
fixo, nem que estivesse completo. 

O Sr. Miranda : — Essa não ó má I Diz ; rôrca 
de 5,000 praças chamadas á serviço activo ; entre- 
tanto que, segundo a deducção que faço dos dados 
estalislicos, que tenho nesses documentos officiaes, 
nunca o paiz teve 3,000 praças da guarda nacio- 
nal chamadas a serviço activo por causa da guerra 
e para substituir a tropa de linha em diversos 
pontos. 

E' preciso confessar que todos os dados que tomos 
a respeito do exercito de observação não são exac- 
tos. Mandou-se organisar um exercito com 8,000 
homens, e esse exercito, segundo o calculo que se 
deduz do numero das praças dos differentes corpos 

de linha e da guarda nacional, nunca teve mais do 
6,600 praças; mas, segundo a verdade attestada 
por esclarecimentos também authenticos, nunca 
passou de 5,900 praças; de modo que levantou-se 
um exercito a que, se chamou de observação ; divi- 
diu-se esse exercito era tres grandês divisões, cada 
uma dessas divisões com tres brigadas, levantando- 
se assim dez estados-maiores. sem necessidade, e 
cora horroroso encargo para os cofres públicos; fal- 
tou-se ás regras administrativas mais comesinhas 
ue se observam nas occasiões em que taes factos so 
ão; por exemplo : nomearãm-se na côrle os com- 

rnandantes para as differentes divisões e brigadas, 
quando seria mais natural que ao chefe nomeado 
para todo o exercito fôsse também dada a attribuição 
de organisar suas divisões e brigadas, chamando 
para commandal-as a pessoas de sua confiança... 

- O Sr. Marquez de Caxias : — Como sempre se 
praclicou. 

O Sr. Minanda : — Fez-se mais: até infringiu-se 
o disposto na lei de promoções, dando-se aos aju- 
dantes e escripturarios do commissario pagador 
honras militares, completamente prohibilas na lei 
de promoções. 

Ainda mais: para completar ou reforçar esse 
exercito do observação, mandaram-s^apenas 300 ho- 
mens da còrte; esses 300 homens nao sabiam o uso 
da arma para que eram destinados, porque não ti- 
veram quem lhes ensinasse aqui, nem foram acom-t 
panhados de pessoa habilitada que os instruísse; 
clrgaram portanto ao acampamento, sem conhece- 
rem o uso que podiam fazer dessas armas, que alé 
alli foram apresentadas sem cartuxame e cor- 
ruame f 

Veja V. Ei. como não se moveria esse grande 
exercito de observação de 8,000 praças de papel e 
de 5,000 o tantas praças effectivas, com soldados 
que não sabiam manejar suas armas, sem cartuxa- 
me, em alguma parte desfardados, sem os prepara- 
tivos convenientes para entrarem em coníliclo; 
veja V. Ex. como a dignidade do pjiz não seria tão 
grandiosamente sustentada e respeitada por meio de 
tão considerável e experimentado exercito! 

Eu sinto muito vòr-me forçado a entrar em obser- 
vações relativas ás operações do nosso exercito no 
Rio Grande do Sul, quando na casa ha senadores a. 
quem corro o dever do apreciar similhantes cous, s, 
fazendo os devidos reparos. Neste momento, em quo 
levanto minha voz em favor da guarda nacional cha- 
mada a destacamento contra a lei naquella provin- 
cia ; neste momento em que mostro as irregulari- 
dades quo se deram por occasião da composição desso 
chamado exercito do observação; neste momentu, em 
que accuso as faltas que se corametteram c quo 
poderiam dar motivo para que a causa da nação 
não fôsse devida e honrosamente sustentada, o no- 
bre barão de Quaraim do mesmo modo poderia 
apoiar minhas observações. Mas tenho um meio de 
o chamar á questão; tenho um meio de obrigar 
S. Ex. a approvar ou rejeitar minhas observações; 
o meio é este: si S. Ex. continuar a calar-se, devo 
entender que approva o que eu digo. 

O Sr. Barão de Quaraim ; — Não está má. 
O Sr. Miranda< — Ou ha de dizer quo não tenho 

razão, ou si se cala, consente. 
O Sr. Silveira da Motta ; — Tem razão. 
O Sr. Miranda: —Felizmcato S. Ex. auclprisa 
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com o seu riso o nobre senador por Goyaz, que está 
junto delle, e ambos juntos de mim, a dizer-me que 
tenho razão em tudo quanto acabo de allegar. Está 
pois entendido que lenho o apoio do illustrado Sr. 
barão de Quaraim em tudo quanto acabo de dizer. 

Si trago á discussão estas ligeiras observações 
a respeito das operações da província do Rio Grande 
do Sul, c pelo contacto em que esses negocies 
estão com necessidades, da província de Matto- 
Grosso. Eu desejaria ter principiado por esta pro- 
víncia, porque o meu fim era mostrar que pelo 
lado da guerra nós não nos preparamos devida- 
mente, como promettòra na sessão passada o Sr. 
visconde de Maranguape, para repellirmos qual- 
quer hostilidade da parte do Paraguay. 

Não era, .Sr. presidente, com 2,000 praças, in- 
cluindo-se essas companhias provisórias que lá não 
chegaram, que poloriamosguarneoer a fronteira de 
Matto-Grosso, e repellir qualquer aggressão da parte 
de Lopez; não era com essas 2,000 praças, nae 
era com essas cinco companhias provisórias formadas 
da noite para o dia, para as quaes se nomearam esses 
officiaes contra a lei do quadro; não era, digo, com 
essa força que nós nos poderíamos manter, e susten- 
tar a dignidade do paiz; não era com esse exercito 
de côrca de 8,000 praças no Rio Grande do Sul, para 
reforçar o qual se mandaram apenas 300 praças da 
corte, que ainda em abril deste anno se suppunha 
em marcha, que poderíamos sahir com dignidade e 
vantagem de qualquer emergencia para que nos po- 
desse ter arrastado a pertinácia do Lopez. 

Foi uma felicidade para nós que os negocies se 
acabassem por essa maneira por que se concluíram; 
foi uma felicidade realmente, porque nós não nos 
podíamos considerar ainda aptjs para o fim que de- 
sejávamos. 

O amor da minha patria me obriga a fazer es- 
tas observações, que eu teria muiia satisf xão de 
não fazer, si as cousas tivessem corrido por*outro 
modo. Algum excesso que possa ter havido, ou 
mesmo alguma inconveniência que se possa no- 
tar, ficará bem compensada pela prudência, soli-^ 
citude e verdadeiro interesse, com que, estou bem 
convencido, serão tractadas d'ora avante as nossas 
cousas no que respeita ao exercito. Um momento de 
dedicação, e o paiz será o que pode e deve ser a si- 
milhante respeito. 

Aproveito esta occasião para pedir aos Srs. tachy- 
graphos que façam saber ao nosso ministro plenipo- 
tenciario no Paraguay, o Sr. Paranhos, que eu to- 
marei em consideração a resposta com que S. Ex. 
me honrou na camara dos Srs. deputados, quando 
tomou a si a tarefa do responder aos argumentos 
quo eu havia enunciado nesta casa, em ordem a 
mostrar que o tractado não satisfazia ás nossas legi- 
timas aspirações, estando abaixo daquillo que podia- 
mos o devíamos pretender, isto ó, a solução da ques- 
tão principal que tinha feito objecto dos nossos 
movimentos e preparativos. Era tempo competente 
direi alguma cousa, visto que hoje o Sr. presidente 
me chamaria ao ponto da discussão, e eu tenho 
muito que dizer a respeito de Matto-Grosso. 

O Sn. D. Manuel : —Pois 10 dias não bastam, 
Sr. Miranda ? 1 

O Sn. Miranda : — Ponho aqui termo ás minhas 
observações, esperando que o Sr. ministro da 
guerra haja do satisfazer os quesitos que lhe pro- 

puz, porque disso depende a continuação de mi- 
nhas observações. 

O Sr. Saraiva (ministro da marinha e interino da 
querra)Sr. presidente, não posso hoje sustentar 
uma discussão prolongada, por me achar um pouco 
incommodado ; desde hontem mo abstíve do tomar 
parta activa na discussão, porquo me ó isso pe- 
noso  

O Sr. Miranda;— Pódo adiar-se a discussão para 
amanhan. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Além disso estou 
persuadido que pouco adiantarei sobre as ques- 
tões que se suscitaram; comtudo resigno-me 
a dar ao nobre senador as explicações que eu 
puder, deixando para outro dia o que mais dever di- 
zer, visto que a discussão por certo não se terminará 
hoje. Para responder á parte do discurso do nobre 
senador em relação á força destacada no Rio Grande 
do Sul preciso de coraputsar documentos, e obter 
certas informações; deixarei pois isso para outra Vez 
que fallar. 

Quanto ao facto do Amazonas, assevero ao nobre 
senador que o governo não tem disso conhecimento 
official; mas, pelas informações particulares que 
tem, acredita que é exacto: liouve um abuso de au 
c'oridade commetlido na villa de Silves, abuso que 
já foi reprovado pelo presidente daquella província, 
e o será pelo governo i nperial com toda a energia, 
logo que a respeito se tiver de pronunciar. 

O Sr. Miranda : — Muito bem. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Estes fados se 

têm reproduzido por mais de uma vez ; é um crimo 
como outro qualquer, e o governo não pôde evitar 
que se commettam crimes neste ou naquelle logar. 

O Sn. Miranda : — Eu só queria saber si se tinha 
dado o facto e que providencias se tinham tomado. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Tenho ainda do 
responder a uma outra observação quanto á intol- 
ligencia do artigo que se discute. 

O nobre senador acha que nas circumstancias 
actuaes, que elle chama ordinárias, nós não temos 
direito de destacar guardas nacionaes. A extraordina- 
riedade dss circumstancias não está, nem pôde ser 
precisamente fixada por uma lei;, e o nobre senador 
sabe quo não é circumstancia extraordinária só- 
raente aqueila em que o paiz tem de defender-se de 
uma aggressão exterior, ou de sníTocar qualquer > 
movimento revolucionário no interior; a necessi- 
dade de acautelar o Império de quaesquer perigos 
previstos, e que venham do suas relações inter- 
nacionaes; as necessidades crcadas pelas eventua- 
lidades relativas á manutenção da segurança in- 
dividual, e por outras causas que não quero agora 
enumerar, podem constituir um estado extraordi- 
nário neste ou naquelle ponto do Império, e acon- 
selhar o recurso á guarda nacional. 

Sempre que falta a força do linha aqui, ou alli, e 
é preciso o emprego de força, é indeclinável o re- 
curso da guarda nacional. Portanto pode-se dizer 
que, logo que o exercito'de linha não basta para sa- 
tisfazer as necessidades que occorrem, dá-se a ex- 
traordinariedade do circumstancias..,. 

O Sr. Miranda : — Logo continua a guarda nacio- 
nal em destacamento ? 

O Sr. Ministro da Marinha : — .... e dá-se por 
eonseguinte a necessidade de empregar a guarda 
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nacional; mas isto não quer dizer que o governo a 
empregue em corpos destacados. 

O nobre senador sabe que os corpos destacados 
tèm uma organisação muito especial; que a guarda 
nacional pode ser chamada a serviço de destaca- 
mento por dois modos, ou por meio de companhias 
chamadas a serviço, ou mesmo de batalhões com- 
pletos, ou por meio de corpos destacados organisa- 
dos pela maneira determinada por lei. No primeiro 
caso os destacamentos fazem-so como se têm fei'o 
sempre e em todos os tempos, e ó ac mselhado por 
lei, que regula o modo ordinaro do emprego da 
guarda nacional. 

Não me recordo do uma época dada em que neste 
ou naquelle ponto do Império não tenha havido ne- 
cessidade de destacar-so a guarda nacional. Muitas 
vezes a força de linha está bem distribuída por todo 
o Império, e parece sufílcifnte para todas as neces- 
sidades; entretanto, a distribuição não podendo ser 
feita segundo a previdência de tudo o que pôde acon- 
tecer, é necessário o governo destacar a guarda nacio- 
nal nesta ou naquella localidade. Portanto vê o nobre 
senador que, si a sua doutrina fòsse exacta, o go- 
verno estaria desarmado. 

O Sn. Miranda : — Eu dou mais força. 
O Sn. Ministro da Marinha ; — Portanto a ex- 

traordinariedade das circumstancias não pôde ser 
determinada previamente, ella resulta de uma ne- 
cessidade geral do Império, ou de necessidades espe- 
ciaes que não podem ser previstas. Creio que com 
estas observações tenho respondido á parte das ob- 
servações do nobre senador que me encarreguei d 
responder. 

.0 Sr. Miranda : — Parece a V. Ex. 
ü Sr. Minisiro da Marinha: — Já disso hon 

tem ao nobre senador que eu, apresentando mi- 
nbas observações, deixo ao senado apreciar quem tem 
razão; eu mesmo estou persuadido que sempre res- 
pondo mal ao nobre senador por Matto-Grosso. 

O Sr. Míbanda: — Não, senhor; eu até admiro a 
habilidade com que V. Ex. responde. 

O Sr. Ministro da Marinha: — E' uma con- 
vicção em que estou; pôde ser que esteja em 
f rró. Si o senado entender que eu respondi ao no- 
bre senador, será uma gloria muito maior para 
mim, e apenas esse facto indicará a sem razão com 
que o nobre senador argumenta; quero dizer, estou 
persuadido que qualquer triumpho que eu obtenha 
sobre o nobre senador não indicará outia cousa 
íinao que S. Ex. faz ao governo censuras as mais 
immereci,'as; porque eu não poderia responder-lhe 
bem si o nobre senador, em quem sobra illustração 
nestas matérias, tivesse razão. 

Em outra occasião responderei a todos os outros 
fados de que o nobre senador tractou e que impor- 
tam nada menos do que a censura da imprevidencia 
do governo na organisação do exercito da fronteira 
do Sul. 

O Sr. Miranda:—Eu agora sô posso fallar uma 
vez na discussão oeste artigo; portanto, si responder 
hoje ao nobre ministro, amanhan,quando etle der os 
•'sclarecimentos que pedi, eu não poderei respon- 
oer-lhe. 

O Sr. Presidente : —Seguramente. 
O Sr. Miranda : — Portanto ousarei pedir á casa 

o adiamento da questão até amanhan, ou por dois 
ou trea dias, conforme o que V. Ex. determinar. 

O Sr. Presidente : — Pôle mandar o seu reque- 
rimento. 

E' apoiado e entra era discussão o seguinte reque- 
rimento do Sr. Miranda : 

« Requeira o adiamento da discussão até ama- 
nhan.—/. A. de Miranda. » 

O Sn. Visconde de Jequit.niioniu :—Sr. presi- 
dente, ha emendas na mesa? 

O Sr. Ministro da Marinha;— Sujeito-me a res- 
ponder mal, só para evitar o adiamento. 

O Sn. Visconde de Jeqüitinhonha :— Uma v<z 
que não ha emendas, e apezar do desejar as obser- 
vações do nobre senador por Matto Gros*ò, eu só vo- 
tarei pelo adiamento, si o nobre ministro consentir 
nelle. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Eu já disse a 
V. Ex. que me sujeito a responder mal, só para evi- 
tar o adiamento. 

O Sr. Visconde de Tequitiniioniu : — Então V. 
Ex. não concorda cora o adiamento? Mas, Sr. pre- 
sidente, talvez fôsse melhor que o adiamento tivtssa 
togar, porque o nobre ministro ha do quersr alguns 
momentos para informar-se de alguns actos do go- 
verno que devam ser apresentados no senado. 

Agora lembrarei ao nobre ministro que de se vo- 
tar hoje, não se segue que a discussão da proposição 
termine, porque ha artigos ndditivos que dovem ser 
discutidos na presença de S. Ex.; ha, por exem- 
plo, aquelle artigo sobre a exlincção da chibata rela- 
tivamente á guarda nacional; e, uma voz que não 
só o illustre senador por Matto-Grosso, como ou- 
tros, entend-m comigo que, no caso do se extinguir 
a chibata para a guarda necional, não ha razão que 
justifique a existência desse castigo em relação ao 
exercito, e^se artigo necessariamente ha de s*er dis- 
cutido, e assim tem de continuar a discussão até 
amanhan; em taes termos o adiamento não prejudica 
a marcha do projccto. Mas é tal o desejo que leuho de 
ir de accôrdo com o nobre ministro que, si S. 
Ex. admilto o adi; manto apenas por uma hora (por- 
que daqui a uma hora está adiada a discussão), eu 
voto por elle, poióra si S. Ex. não admitto, então 
vejo-me na dura necessidade de votar contra o reque- 
rimento db nobre senador por Matto-Grasso, ou de 
retirar-mo da casa; mas eu creio que, retirando-rae, 
não ha numero. 

O Sr. Miranda : — Pódo votar contra. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Si o nobre se- 

nador por Malto Grosso retira o seu requerimento, 
eu estou prompto a responder já, si bem que não 
como desejaria. 

O Sr. Miranda [ pela ordem) ; _ Eu dcscjdra 
visto que V. Ex... Como o nobro ministio .da jus- 
tiça pelo quo eu retiro o requerimento, quero fazer 
a vontade a S. Ex., portanto, Sr. presidente, peço 
a retirada do roquetíraento. 

O senado, sendo consultado, resolve pela affir- 
raativa. 

O Sr. Ministro da Marinha :—Creio quo o no- 
bro senador quiz saber' si exi.-tDm aíuda guardas 
nacionaes destacados na fronteira do Rio Grande do 
Sul, e depois passou a considerar o (síado do exer- 
cito de (bsorvação, que acaba de ser dissolvido. Es- 
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fou exponlo os a gumcntos do nobre senador, psra 
que ene vi-ja si meus apontamentos são 'enctos. 
Álêm d sso, o nobre senador comparou a força da 
guarda nacional quo existia no Kio Grande cora a 
que existia destacada em outros pontos do Império, 

.somrnou e achou que havia maior numero do que se 
presumia dever existir... 

O Sr. Miranda: —Pelo contrario, menos do que 
se deu a entender que existia. 

O Sn. Ministro da Marinha: -r- Pelo aviso expedi- 
do pela secretaria da guerra, e que o nobre sen dor 
teve a bondade de lôr, vê-se quo as divisões do exer- 
cito de observação que foram mandadas di-tribuir 
pelas fronteiras devem ser compostas unicamente de 
corpos de linha. Aqui está o uviso. 

O Sr. Miranda: — Não contesto, estamos de ac- 
ccrdo; foi dissolvi ia a divisão quo se compunha de 
guardas nacionaes. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Mas o licencia- 
mento dos corpos destacados da guarda nacional não 
quer dizer nem póie indicar que não haja na pro- 
víncia do Rio Grande do Sul guardas naciouaes em 
destacamento; o proprio governo não poderá dizer 
agora ao nobre senador o numero exacto de guardas 
nacionaes que se acham em destacamento, porque 
esse numero varia muitas vezes segundo as necessi- 
dades que occorrem e depois lhe são communicadas. 

De ordinário os destacamen!03 da guarda nacio- 
nal são determinados pelos presidentes em vista das 
circumslandas que occorrem, e depois approvados 
pelo governo e conservados por elle, si não pódo ser 
remettida força de linha que satisfaça a necessidade 
que appareceu. 

Portanto, sem assegurar nada a ede respeito, o que 
posso desde já diz r ao nobre senador e queo go- 
verno tora dado edem para q ie nã» existun corpos 
destacados da guarda nacional na fronteira do Rio 
Grande do Sul. 

Quanto ao estado do exercito de obstrvações, eu 
desejaria que o honsado raeiiibro, ou qualq .er outro 
nobto senador que tivesse de apreciar a situação 
dosse exercito nas emergências ultimas, estab le- 
c. sse a época era que devia elle estiir complet mente 
organisado, p ira então vermos si nessa época falta- 
riam os objectosdo que precisávamos. 

O nobre senador loraou o exercito de observação 
como completo, como prepara io, como em estado 
de entrar ora operações activas de guerra.... 

O Sr. Miranda : — Porque o Sr. ministro assim 
o apresentou. 

O Sr. Ministro da Marinua; —... e, partindo 
deste principio... 

O Sr. Miranda ;—Que ó exacto. 
O Sr.- Ministro daJMarinha ;—. . ■. naturalmente 

havia do encontrar deíiciencia de algumas cousa«. 
E, senhores, ainda quando o exercito de observa 

ção estivesse completo e inteiramente preparado, 
não era do adn irar que o nobre s n tdor e mesmo 
algum espirito mais seguro, maispractico, lhe nnssse 
algumas faltas; porque o senado saba que um exer 
cito pôde estar mais bem ou mais mal pieparado se- 
gundo a maneira de ver de cada ura 

Um general domastadameute prudente quererá 
que um exercito esteja preparado de tal modo que 
nada deixa a desejar. Um gnueral mais ousado, 
"tais omprohendodor, poderá encetar operações acti- 

vas do guerra com um exercito menos bem prepa- 
rado. Portanto digo uma verdade, quando affirrao 
que ura exercito está maU ou menos preparado, se- 
gundo a maneira de ver de cada um. 

Em uma época dada, supponhamos, no ultimo 
ra»z em que foi dissolvido o exercito, o nobre sena- 
dor não podia deixar de notar-lhe faltas, por exem- 
plo, de armamento. O nosso exercito não tinha ain la 
todo o arm mento de que precisava. 

O Sr. Miranda : — Remetteu-ss armamento, mas 
não foi quem ensinasse a manejal-o. 

O Sr. Ministro da Marinha; — Si fomos obri- 
gados a mandar buscar armamento na Europa, não 
havia remedio sinão dar terapo a que elle viesse para 
darmos o exercito em pet feito estado. 

O Sr. Miranda ; —O armameota foi, mas não foi 
quem ensinasse a manejal-o. 

O Sr Ministro da Marinha: — Pi itanto o nob e 
senador não dis e nenhuma novidade ao senado, 
quando asiegurou que o exercito tinha falta de al- 
gumas cousas. O senado comprcheode q io o exer- 
cito não estava rreparado de tudo, não linha ainda 
tudo de quo neces-itava para eutrar em operações 
activas de gueira. 

O nobre senador não pôde saber cxactamento a 
época em que o governo devia começar essas opera- 
ções; po-tanto, toda e qualquer censura que so 
levantar acerca desta ponto precisa do base. O no- 
bre senador não póie afílrmar que o governo não 
tinha daio todas as providencias nece-sarias para 
jua na occasião em que o exercito tUesse de entrar 
em operações activas de guerra se achasse perfei- 
tsm- nte municiado, completamente preparado para 
defender com gloria os interesses do Império. 

O Sr. Miranda: — Então para que o ex rcito de 
observação ? 

O Sr. Ministro da Marinha; —Portanto o nobre 
s»naior não procediu cora a segurança de um es- 
pirito practico, quando sem o exame da todas as 
c.rcumslancias, e circumstancias grav s, censurou o 
go eruo. Não se pode censurar uma Qtuação deter- 
minada sem a apreciação de todas essas circumstan- 
cias. O nobre sena ior veiu assegurar uma cousa que 
não se tem interesse em negar. 

0 Sr. Miranda : — Peço perdão dessa ligeireza 
com que procedi.... 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Não c ligdreza. 
O nobre senador entendeu que dedamos fa-ier mais 
do que podíamos fazer; entendeu que, não tendo 
nós achado muitas cousas necessárias paro urna 
campanha, devíamos em dois ou quatro.raoz s in- 
ventar tudo, mesma o que devia vir da Europa. 

O Sr. Miranda : — Porque não censurei a 
V. Ex. ? 

O Sr. Ministro da Marinha : — Si V. Ex. qui- 
zesse, podia censurar-me do mesmo modo. 

O Sr. Miranda:—Então sou parcial nas cen- 
suras... 

O Sr. Ministro da Marinha : — Si o nobre sena- 
dor tomasse um navio da armada naquellis circum- 
stancias, podia não achar a bordo tudo quanto era 
pieciso para um ataque formal, porque nossa arma- 
da nao eslava ainda com os melhoramentos quo 
devia ter pira esse estado anormal, e havia de ter 
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era occasião opportuna, poi? muita cousa se tinha 
mandado comprar na Europa. 

Porconseguinle, como formular-se uma censura 
sem apreciação exacla das circumstancias em que 
essas censuras teriam cabimento? 

O Sn. Miranda:—Tomei o momento da disso- 
lução. 

O Sn. Ministro da Marinha : — O acto da dis- 
solução não quiz dizer que o exercito estava com- 
plotamente preparado. 

O Sn Miranda: — Entso, ai de nds, si tivéssemos 
de recorrer ás operações de guerra. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Fi-jue o nobre se- 
nador certo de que, quando tivéssemos de entrar em 
operações de gueira, nosso exercito havia de estar 
completamente preparado e superior em tudo ao 
exercito centra o qual tínhamos de pelejar; porque 
o nobre sen dor sabe que mesmo os nossos recursos 
actuaes, sem os preparativos man lados buscar na Eu- 
ropa, nada têm a invejar áo estado militar das na- 
ções cora as quaes é poísivel nos achar complicados 
em uma guerra. 

O Sr. Miranda: — Esse sentimento brasileiro é 
muito louvável. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Faço justiça aos 
s ntimeutjs dos antecessores do ministro acluil; 
elies lambem pensavam nas cousas mibtares: com- 
quanto não se tivessem munido desses meios ponde- 
rusos de guerra, porque os circumsiam ias nao acon- 
selhav.m a acqui-ição de um material avultado, 
todavia havia no paizo que era iudispensavel para 
u na lueta. Portanto o nobre senador deve coufns- 
sar que foi injusto para comnosco. 

O Sn. Mirvnda : — Desgraçada província de Matto- 
Grosso I 

O Sn. Ministro da Marinha : — O nobre senador 
disse que em Matto-Grosso nosso exercito era pe- 
queno, que nós não nos achavamos em estado de 
íaztr face a qualquer invasão do P .raguay... 

O Sr. Miranda : — E' uma verdade triste, mas é 
uma veria le. 

O'Sr. Ministro da Marinha : — Não sii si dis- 
cussões desta ordem podem ser vantajosas ao Impé- 
rio; entietanto, como nosso paiz ó o paiz da publi- 
cidade por excellencia, devemos resignar-nos a ter 
as dc-svantageas da publicilade, assim como temos 
as suss vantagens; f ita portanto uma accusação, 
cumpre que a defesa itnhaiogir. 

O Sr. Miranda: — Desejarei que neste caso a de- 
fesa destrua perfeitamente a accusação. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não s i si 2,000 
praças em Matto-Gr^sso podem ou não ser sufíi ien- 
tea para defender com gloria o pavilhão nacional 
naquelle ponto do Império... 

OSr. Miranda; — Me restringi ao ponto da ques- 
tão relativa ao Paraguay: si V. Ex. quer em rela- 
ção a tudo nuis, acceito. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Respondo ao to- 
pico de que o gove.no não linha aLi a força neces- 
saiii... 

O Sr. Miranda : — Si quer ir adiante, a inconve- 
niência nuo pa t rá de mim. 

O Sr. Ministro . a Marinha : — Limitar-me-hei 
a dizer que o goveruo não ii..ha ainda po-.tj em 

Matto-Grosso tudo quanto achava necessário para 
que o exercito operasse naquella província: conti- 
nuava a mandar força; e o nobre senador sabe que 
o exercito era Matto Grosso devia ser tanto maior 
ou menor conforme os pontos de ataques que o go- 
verno preparava á nação com quem linha de haver- 
se. Supponha V. Ex. que, em lueta com o Paraguay, 
o governo tinha de atiender a diversos pontos; não 
devia dividir as forças? devia concentral-as todas 
naqueba província? Si o ataque fôsse por ura lado 
só, então se poderia exigir tola a força ou a maior 
parte da força nesse lado. 

O Sr. Miranda : — Matto-Grosso nem para essa 
hypothese, nem para a outra mais restricta que figu- 
rei, tinha força sufdciente. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Portanto na even- 
tualidade de complicações que felizmente não sereali- 
zaramç. não se póle dizer com segurança, sem estar 
ao facto do pensamento serroto do governo, queduas 
ou tres mil praças em Matto-Grosso eram as praças 
sufílcientes para defender alli com vantagem a honra 
nacional. 

O Sr. Miranda : —Eu não conheço o pensamento, 
mas o aprecio pelo resultado. 

O Sr. Ministro da Marinha : — A solução dessas 
questões depende das vistas que se têm a respeito 
de uma eventualidade dada, depende até certo 
ponto do um plano de oporações ; e o n bre sena- 
dor não póle saber quaes as vistas do governo nessa 
emergencía de que tractamos. E peço-lhe licença 
para não dizer agora mosmo o que prctendiunos 
tazer, o que faziemo?, ainda mesmo que o resultado 
disso seja — ficarmos vencidos pela argumentação 
do nobre senador. 

Portanto o nobre senador argumentou sempre fi- 
gurando hypotheses que não tom uma exactídão par- 
feita; figu ou para censurar o governo, situaçõas 
que não se d ram, por exemplo: Pura achar faltas 
da objeclos necessa ios ao exercito de observação, 
figurou-o ji em marcha, já prompto para eatrar em 
operações activas da guerra. 

OSr. Miranda:—Não, s nhor; no ponto era quo 
ficou ostacionadofahi não p diam ser maneja Ias as 
armas que foram remettiJas. 

O Sr. Ministro da Marinha: — O nobre senador 
ainda fallou em forças que foram re aettidas da curte 
e que não tinhTn nenhuma instrucção. O nobre se- 
nador estranhou um facto que acho normil. Tinha- 
mos de organisar ura exercito de observação, tinha- 
mos de mandar soldados veteraios, amestrados, mas 
com erses soldados podiam ir soldados novos, recrutas, 
porque, como o ex rei o ainda se preparava, havia 
tempo de dar aos recrutas a instrucção de que preci- 
savam, e dal -a no logar onde lhes podia ser mais pro- 
veitosa. • , 

O Sr. Miranda;—Aquelles a quem me referi 
não podiaih recebe essa instrucção, porque não ti- 
nham quem os ensinasse; é o ponto do reparo. 

O Sr. Ministro da Marinha: —Onohresenador 
suppôe que em um exercito de ob ervação falta 
escola practica para os recrutas ? 

O Sr. Miranda : — Sr. ministro, amanhan res- 
ponderei a tudo. 

O Sr. Ministro da Marinha:—O nobre senador 
suppõe que cm ura exercito de ob-ervação os recrutas 
não polem receber a instrucção de qua precisam ? 
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O Sr. Miranda; — Não foi pessoi alguma que 
lhes ensinasse a manear as armas a Minier. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sn. Presidente : — O Sr. senador não pôde 

estar interrompendo.o orador, 
O Sn. Miranda : — O Sr, ministro me oure com 

tanta benevolência, que não posso deixar de entrar 
em uma pequena discussão com elle. Y. Ex. bem vô 
que a matéria é muito importante. 

O Sr. Presidente : — E' para pedir a palavra e 
não para estar dirigindo apartes. 

0_ Sr. Miranda : — Não darei mais apartes, Sr. 
ministro, o Sr. presidente não quer. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Creio que só me 
falta responder á parte do discurso do nobre senador 
relativa ao numero dos guaidas nacionaes que em 
tal época se achavam destacados. O senado concebe 
que não posso responder de prompto a similhante 
facto, preciso verificar.... 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Su Ministro da Marinha Mas, não res- 

pondendo a isso, receio que o nobre senador diga 
que não cumpro a promessa que fiz para queS, Ex. 
retirasse o seu adiamento.... 

O Sr. Miranda : — Não, senhor, 
O Sr. Ministro da Marinha : — Farei uma consi- 

deração, qu) revek bastante a difflculdade de sabor-se 
o numero de guardas nacionaes que em uma época 
dada se acham destacados no Império. 

O nobre senador não ignora que, como já obser- 
vei, os destacamentos da guarda nicional são deter- 
minados pelos .presidentes de ptovinciaem vista das 
necessidades qur occorrem. Chegara os mappas hoje, 
« dias depois já se destacou novos guard s nacionaes, 
outros foram dispensados do destacamento , etc. 
Portanto, ó muito diificil verificar em um momento 
dado o numero de guardas nacionaes destacados 
no Imperio. 

Assirn, já võ o nobre senador que a sua observa- 
ção, que pôde parecer justa pela forma por que foi 
exposta, ó inexacta no fundo, porque não ha nada 
mais difficil do que argumentar nesta maioria com 
os mappas que existem. 

Antes de terminar, Sr. presid nte, farei ainda 
uma observação ao nobre senador. Eu entendo, 
Sr. presidenlo, que o ministro da guerra pôde deixar 
o senado não tendo respondido a este ou aquelle 
ponto sobre que os nobres senadores precisam de 
esclarecimentos. O ministério é solidário; tem as- 
sento nesta casa quatro ministros que podem dar 
esses esclarecimentos, porque uns icspondem pelo- 
outros c todos por cada ura. 

O Sn. Miranda : — Não fiz reparo nenhum sohre 
isso. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Portjnto não 
sou forçado a responder a tudo. E mesmo pretendo 
deixar de responder a certas queslôes que se hão de 
discutir, ou que so podem discutir; não por falta de 
vontade, mas, ou porque entendo que não são pró- 
prias da fixação de forças, ou porque entendo que 
mais tarde o ministério responderá melhor a ellas. 

Não quero ser Erçado a fazer a defesa do minis- 
tério sempre que é atacado por esto ou aquelle lado; 
reservo o direito de defender o governo quanto 
entender que é opporluno c convcni nte. Tendo 

toda a doforencia ao senado, não posso, todavia de- 
sistir do dire to de deixar de responder, quando en- 
tender que divo proceder assim por conveniência 
publica, ouporquo a defesa do raiuistecio será mo- 
Ihor si fôr adiada para mais tarde. 

O Sr. Visconde de Jbquitinhoniia : — Direi muito 
pouco. 

As observações feitas pelo nobre ministro é que me 
forçam a dizer duas palavras, para pedir novsmente 
a S. Ei. haja de explicar o pensartento ministerial a 
respeAo do objecto de que se tracla. 

S. Ex , c mbatendo as opiniões do nobre sen dor 
pela província de Matto-Grosso, disse que o exer- 
cito de observação não esta a ainda no ponto de 
marchar, no ponto de obrar; as operaçõ s nao ti- 
nham sido declaradas que seriam em talou t-.l dia ; 
porconsi qnencia não se póie dizer que o exenilo 
estava suffici0nleraentep'eparado, como era indispen- 
sável para defender, a honra nacional, e por isso a 
censura feila pelo nob.e senador pela província do 
Matto-Grosso não era justa, era mal cabida, e não 
sei si S. Ex. disse que essa censura parecia partir da 
um espirito pou o praclico. 

Ora, si ó exacto que o exercito de observarão co 
achava nesti posição, até certo pomo podem i aiecor 
justas as obiervaçôes que fez o nobre minisiro da 
guerra em relação ao que disse o nobre senador pela 
província de,MaUo Grosso; mas eu lenlio durid.s a 
resp ito disso qua o nobre ministro affirmou, e vou 
expôr estas duvidas. 

Primeiramente, Unhamos acabado ha pouco t rapo 
uma campanha, na qual tivemos maior numero da 
forças do que essa com que pretendiamo^ sus emar 
nossos direitos em presença da Republica d'Para- 
guay; e, assim, principimei por perguntar aonde 
estavam esses preparativos que então fizemos? ex;s-i 
liam ou não? per :eram-se? como ? é necessário uma 
explicação a este respeito. S. Ex. sabe que as despe- 
sas que* se íizTam com os preparativos dessa ép ca 
não torara pequenas; era pois de çsperar que res- 
tasse alguns para esta cccasião. 

Segunda observação.— Note o nobre ministro que 
ha mu to se preparava o exercito, ha muito se trac- 
tava dos preparativos, pelo menos era est) o pensa- 
mento minisiey.l, e eu devo crer que oextreitoso 
preparou desde que a política do governo impeiial 
foi manifestada relativamente á Republica do Para- 
guay, desde que se pretendeu mandar para al i um 
plenipotenciario, d sdo que o governo teve em vista 
o modo como a Republica ordinariamente costuma 
traefar diplomaticamente as suas questões, devendo 
também o governo ter em lemorança o modo comi 
ella procedeu relativamente áquella outra quesião 
da despedida inconveniente do nosso diplomata alli 
residente. 

O governo não podia mandar aqucTc plenipoten- 
ciario emquanto não se achasse em estad > de obrar, 
porque de outra fôrma era expò -se a sustentar sues 
exigências, suas reclamações não se achando prepa- 
rado; e, como essa operação devôra tòr muita 
connexão com o estado cm que so achava a pro- 
víncia de Matto-Grosso, era. de suppôr que o governo 
não enviasse o pleDÍp"tenciai io eroq lanto não tivesse 
aquella província bem fortificada e cora to 'os os meios 
indispensáveis para repellir qualquer insulto feito 
por tquella Republica, isto é, uma força que facili- 
t.sse sobretudo as reclamações que o'governo im- 
perial ia fazer. 

Eu recordo-mc, Sr. presidente, e o n b.emiuis- 
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tro difa si não é fxacto o que vou dizer; recordo- 
me que desde o ministério doS". Paranhos a polí- 
tica então seguida era a d« facilitar, na tórrna dos 
tractados, a navegação fluvial daqucllas paragens: 
o gibinete actuai na > fez outra cousa mais do que 
proseguir na política encetada pelo Sr. Paranhos. O 
Sr. ('araiih s principiou a reclamar da Republica 
do Paraguay o fuz-r justiça as exigências do governo 
imperial, a respeito dos reíiilamantos da navegação 
o transito, e desde então o pensamento do governo 
era este, que depois foi posto em aci.ão mais ou me- 
nos pelo ministério aclual. Pvrcomeguiut'", de 
duas uma, ou o gabinete actu 1 não podia de fôrma 
alguma principiara pôr em acçâo as suas ex gencias 
pela fôrma por que o fez, mandando para alli um 
plenipolenciano; ou, mandando-o, devera julgar in- 
teiramente preparido o exercit > com que havia de 
sustentar as rec'amações feitas pelo nosso diplomata 
perante a Repubiica do Paraguay. 

Si acaso o governo nâ) procedeu assim, si man- 
dou fazer ss reclamações perante a Repubdca do 
Paraguay antes de estar p eparado com a força in- 
dispensável para sustenlal-as, permilta-se-me que 
diga que o governo obrou levianamente. 

O Sr. Mixistuo da Marinha : — Perfeitamente 
bem. 

O Sr. Visconde de Jrquitinhonhv :—V. Ex. o 
demonstrará, porque está ao facto de cousas de que 
não posso ter conhecimento. 

O Sr Ministro da Marinha : — Mesmo com a 
situação figurada por Ex. 

O Sr. Visconde de Jeoeiiinhonha : — Mas o que 
se me iigura é o diiemma que olfereci á consideração 
do senado. Nao me parecia nem me parece , ainda 
prudente da parta to governo o ter compç ido a pôr 
em acção a sua p litiea sem ter preparado o seu 
exercito. 

Havia somente uma hypothcse que posm também 
conceder, e que exporei ao senado, o vem a ser que 
o governo imperial pretendeu limitar as suas recla- 
m íções ás formulas diplomáticas. Acaso julgava o 
governo qua o e nprego da força não era nect-ssariu 
para sustmtar e-sas reclamaçòesdiplomdticas? Acaso 
ji.lgara o govi rno que o seu ministrÔ, não sendo fe 
liz em sua missão, teria de voltir para depois então 
deliberar sobre os meios com que havia de sustentar 
suas reclamaçõ s diplomáticas, ou sobre a necessi- 
dade de ceder? V. Ex. já vô que são hypolheses que 
figuro, mas essas hypolheses estou convencido do 
que não podem ser aquellas que teve em vista o ga- 
binete actuai. 

Portanto, uma medida, Sr. presidente, devera ser 
, acompanhada da outra ; e agora o que disse o no- 

bre ministro da guetra interino me parece justificar 
a opinião daquellts que entendem que se não pôdo 
con? gitir tudo da Republica do Paraguay, como era 
indispensivel conseguir-se, isto é que o que alli 
obtivemos foi ainda era parte, não se conclutu tudo 
quanto se devera concluir; que a Republica do Pa- 
rigiiay não fez completa justiça ao governo impe- 
rial. Mas eu espero que em uma discussão mais pro- 
longada e competente, ma s minuciosa da porte do 
"obre ministro dos negocios estrangeiros, verei in- 
teirara nte esclareci Ias essas duvidas que também 
nutro, e que diminuem em pane e era grande parte 
o valor dos serviços prestados pelo g.biuele actuai 
nessa questão. 

Já vejo pois, Sr. presidente, que o nobre ministro 
confessa que o gabinete actuai destacou as me'idas 
diplomáticas das oporaçõet militares. Pretendeu o 
governo imperial conseguir ómente com a diploma- 
cia aquillo que tinha direito de reclamar do Para- 
guay; expondo-se porl nto-á hypothcse de não con- 
seguir nada di sse modo para então deliberar si na 
realidade devora ceder ou preparar-se para susten- 
tar as suas reclamações com a força. Ora, me parece 
que esta não devera ter sido a poliiica do governo 
imperial; e creio mesmo que, attendendo-se ao.es- 
tado a que tinham chegado as nossas relações com a 
Republi.a do Paraguay, era impossível adoptar-se si- 
milhante política sem desdouro nosso. 

Em geral, Sr, presidente, adopto esta politíc.; 
mas é quando os negocios não têm chegado ao ponlo 
a que chegaram nossas relações com a Republica do 
Paraguay. Então principia-se com a diplormcia, es- 
gotam-se os meios diplomáticos, e depois empregam- 
se cs outros meios, sempre tendo em. consideração 
os meios diplomáticos. 

O.a, eu creio, e estou convencido, de que o estado 
a que a negociação linha chegado, não era este, isto 
é, dós tínhamos chegado exactamente ao ponto em 
que nossas reclamações deverão ser sustentadas 
com a força, não porque tivéssemos o desejo de a 
empregar, porque a paz ó um elemento do Im- 
pério, ó um principio que tem coratantemonte 
inspirado a potilica do governo brasil- iro, o feliz 
de nós si continuar o governo a proceder as- 
sim, porque só a^sim ó que promoveremos a 
nossa prosperida le interna, o nosso credito no ex- 
terior. porque quando fôr necessário, senhores, a 
hypothese em que nos achavamos era outra; não era 
possível contar-se somente com as negociações di- 
plomáticas, era forço-o apoiar essas negociações 
nos moior materiaes, isto é, na força ; e então não 
ter essa força preparada quando se empregavam os 
meios diplomáticos, perdoe-me V. Ex., creio que 
foi um erro digno de censura, senhores, si as im 
não practícárnos na primeira questão que tivemos 
com a Republica do Earaguay. 

V. Ex , quando houver do fazer-mo a honra do 
explicar o pensamento do governo a este respeito, 
tenha a bondade de notar que estabeleci duas hypo- 
theses e considerei aquella era que nos achavamos. 
aquella era que o governo imperial não devera só 
contar com ns meios diplomáticos ; e que o governo 
imperial não contou nem contava ó evilonte ; do 
todos os pieparativos, de todos os créditos extraor- 
dinários, de todas as desnesis que fez com esse 
exercito do observação, dos contingeu.es que man- 
dou para Maito-Grosso, devo eu concluil-o. 

Senhores, todos assim pensavam; todos os esta- 
distas brasileiros e todos cs goneraes dirão que o 
sy tema que seguiu o governo foi máo. 

Senhores, estou portanto suetorisado a crôr que o 
governo não contava sômente com rs meios diplo- 
máticos; contava também cora os meios da força. 

A respeito de outras questões da guarda nacional, eu 
creio que o nobre senador por Ma to-Grosso rcferiu-so 
a documentos, a épocas certas e determinadas; são 
esses documemos que, confrontados, não apparecem 
exactos. Espero que o nobre ministro da guerra ex- 
plique em outra occasião essa divergência-; e estou 
convenci lo que S. Ex. ha de explicar, porque já 
tenho dito que tunho pela pessoa do Sr. ministro da 
guerra a maior das syrapathias e amizade; des-jrria 
que S. Ex. estivesse aqui, porque cllc explicai ia do 
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certo mui sathfactoiiamente, não porque tenha mais 
talento, nem mais habilidade do que o nobre ministro 
interino, mas porque conhece os escaninhos da 
administração; mas quero crer que na realidade o 
nobre ministro interino ha de explicar tudo. 

Ouvi também da parte do nobre ministro uma 
observação que me pareceu digna de ser comraemo- 
rada para ser devidamente apreciada. Pareceu-me 
que S. Ex. achou inconveniente a discussão que ver- 
sava sobre o plano adoptado pelo governo e sobre os 
meios por elle empregados para haver uma força que 
sustentasse as reclamações diplomàlic.s feitas á Re- 
publica do Paraguay. 

Senhores, eu atenho-rae inteiramente ao que disse 
o nobre ministro da guerra. Ha pouco pareceu-me 
que ouvi dizer a um nobre senador que o Brasil era 
o paiz da publicidade; ora, si isto ó assim, porque 
razão fazemos nós aqui menos do quo se fez em In- 
glaterra? O nobre ministro ha de ter conhecimento 
dofactoa que me refiro. A gue.ra da Criraéa estava 
no seu maior ardor; a fortuna não havia ainda indi- 
cado o lado que havia de proteger, e todavia no par- 
lamento inglez.discutiam-se os planos adoptados pelo 
governo para sust.ntar a guerra; discutiam-se mais 
naquella mesma occasião os preparativos, o modo 
por quo o governo procurava tornar eíficaz a força 
quo sustentava a honra da nação ingleza.... 

O Sr. Ministro da Marinha: — Mas não ss dis" 
cutiu o que o governo havia de fazer. 

O Sr. Visconde de Iequitishonha : — ... naquella 
posição; quanto mais nós que não nos achamos hoje a 
braços com a Republica do Paraguay; tudo está ter- 
minado ; e o nobro ministro de estrangeires crè que 
foi uma destas viclorias não communs com quo a 
Providencia, pródiga de benefícios, uma ou outra 
voz procura felicitar os paizes. Sim; a crermos o 
nobro ministro do esTangtiros, a victoria Li des- 
Gommunal, conseguiu-se aquillo que nenhuma nação 
era capaz de conseguir; quo nenhum encarregada 
diploniiilico pedia attingir, nem talvez mesmo coi- 
tíeber 1!... 

Ora, si isto ó assim, si nós nosachimos nesta posi- 
ção, porque não discutiremas hoje cs planos de cam- 
panha, isto é, os meios que o governo pretendia em- 
pregar para sustentar as suas negociações diplomá- 
ticas com a Republica do Paraguay? Nao será isto 
util, Sr. presidente? Estaremos nós no caso que V. 
Ex. ssbo daquelle que, tendo fugi io do tribunal da 
Inquisição, o, perguntando-se-lhe como fugiu, res- 
pondeu : «Não digo, quero que se guarde segredo 
desse meio para que possa utilizar a outros que se 
houverem de achar na mesma posição ? » 

Estaremos nós neste caso? Não poderá ser discu- 
tido o systema que o governo tinha em vista empre- 
gar nessa occasião ? Não será ainda preciso discutir- 
so para sabermos si acaso o governo adoptava um 
bom systema, afim de em outra occasião (que tal- 
vez não será longo) o governo não adopie o mesmo 
systema, si fõr defeituoso, ou o adopte com taes e 
taes modificações ? 

De mais, como poderemos tornar o governo res- 
ponsável por aquillo que practicou? O governo diz- 
nos : « Nós ainda não tínhamos chegado a obrar. » 
Bem, mas tirastes do thesouro l es quantias, estra- 
gaslos os dinheiros públicos; queremos saber como. 
Arr ncastesda bolsa do contribuinte essts dinheiros: 
queremos saber para que. Não será istojusio e cons- 
titucional ? 

DE AGOSTO, 18Í 

Como ha de o governo justificar essa despe^ enor- 
missirna que consta dos créditosA única razão que 
o honrado ministro da gperra pôde dar nesta occa- 
sião é somente pelo que diz respeito ás despesas • 
« Esperai; quando se discutirem os créditos, então 
demonstraremos os objectos em que foram dispen- 
didos os dinheiros públicos. » Mas isto obsta que 
hoje examinemos o systema, o plano que o governo 
tinha adoptaio? Certamente não; porque, si nós 
mostrarmos que o governo não tinha necessidade de 
adoptac tal plano, também temos demonstrado que 
não tinha necessidade do dispender taes dinheiros, 0 
ó o governo responsável por esse dispendio inútil. 

Eis-aqui como o nobre ministro ha de concor- 
dar em que é indispensável e não tem inconve- 
niente algum o exame do systema adoptado pelo 
governo. 

Senhores, na nossa legislação hão de apparecer 
créditos enorme?, 0 não hão do apparecer os de- 
bates do senado a respeito das razões que jusii- 
ficaram taes créditos? ! 

(O Sr. ministro da marinha dá um apiríe ) 
V. Ex. perdoe-me. Os créditos estão justificados 

aht peifunetoriamente acerca somente dos objectos 
em que foram dispendidos taes e taes dinheiros; 
agora é preciso examinar a moralidade da despesa, 
e nrsse exame é que ha de entrar a apreciação 
do phno adoptado pelo governo, e que o forçou 
áquellas despesas. 

Dir-se-ha: « Dispendeu-se tanto com compras do 
armas a Minié, supponhamrs, tanto com vapores, 
tanto com marchas de contingentes, etc. » Mas quer- 
se saber por que razão se compraram as armas á 
Minié, por que motivo se fizeram essas marchas de 
contingentes, compraram-se esses vapores, etc. Esto 
exame moral é que se ha de fazer, e que tinha logar 
agora, o que me parece que não se pó de contestar 
ao nobre senador por Matto-Grosso. 

O m bre minist o disse ha pouco em um aparte 
que na Crimóa já se estiva executando o plano, 0 
entretanto aqui não se executou. Mas isto não des- 
troea necessidade do exame das despesa?, porque ó 
iníispensavel saber o motivo por que eílas foram 
fei as. Eis-squi o exame do plano do governo. 
' Si aesso mosfarmos que não era preciso essa 
força, que eram bastantes os meios diplomáticosjpara 
se conseguir os fins que se tiveram em vista, não se 
tem demonstrado a inutilidade das despesas? Si se 
mostrar ao nobre ministro da guerra que, si podesse- 
mos conseguir da Inglaterra e da França o obrarem 
em comraumcomnosco perante o Paraguay, teriames 
obtido tudo sem os sacrificios que fizemos com os 
preparativos de um exercito de observação, não te- 
riamos assim mostrado a inutilidade das despesaf. 
feitas pelo governo? Da certo. O nobre ministro na- 
turslmen e entraria em muitos pormenores para 
demonstrar que na realidade esses meios não seriam 
sufficientes; uue a França e a Inglaterra nenhum 
interesse tinham era obter aquillo quo obuvemos. 
Tudo isto, senhores, seria e será a conseqüência do 
exame. Si elle, porém, não tiver legar, seguir-se-ha 
inteira difflculdade de apreciar os tetos do governo. 

Mas, senhores, pódo haver alguém que acredite 
que tudo quanto so obteve aclualmcute daquella 
Republica não fqi devido á necessidade era que se 
ella achou de manter suas boas relações com aquel- 
las duas grandes naçõ s, e tamhcrâ acquiosccr ás 
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reclamações que faziam, em tudo eguaes ás nossas, 
aqutllas duas Da_õ-s podero es ? 

O nobre ministro ha de ter visto das correspon- 
dências vindas da Europa que lá sempre se presumiu 
que em toda esta negociação diplomática havia ac- 
côrdo entre o Brasil, França e Inglaterra. Quem 
não gostava da influencia brasileira no sul dizia: 
« Esta alliança não convém. » Mas quem lhe é iadif- 
ferente, quem não tem ciúmes da influencia brasi- 
leira nas Republicas do sul, reconhecia talvez (eu 
disse — tahez — por conc- ssao; p isso muito bem 
tirar este aiiverbio) reconhecia como indispensável 
que estas ties naçõe^se unissem e formassem umwí- 
timalum em ordem a se fazerem respeitar do governo 
daquella republúa. e conseguir de la as concessões 
de que hoje não é mais possível prescindir o com- 
mercio e a iniustria do mundo. Ora, si se tivesse 
adoptadoesta p litica, seriara precisos os meios que 
o governoadoptone as despesas que fez? Já vô o no- 
bre ministro que a questão de que se iracta é da tal 
natureza que delia depende a apreciação de muitas 
outras, e por isso o exame é indispensável. 

Eu, Sr. presidente, não tenho tomado parte nisto; 
mas a opinião geral é que se dispendeu muito mais 
do que aquillo que se devêra dispender para se obter 
nada, ainda comand • com os eitravios que nestas oc- 
casiõ s apparecem. E note o nobre mmistroe o sena- 
do que a é fizeram-se despesis c im compras de ar- 
mas, munições de guerra, etc., etc ; porém, si nós 
para o anno tive-mos de resolver algum movimento 
de guerra para nosso ex.-rcito, havemos de ser obri 
gados a fazer as mesmas despesas, porque pari ce 
que estas munições de guerra enir m, sah m e des- 
opparecem de uma fóima incrível e inju.-tiíicavo!! 

Era um dos pontos sobre que eu quizera chamar a 
altençâ > do Sr. ministro da guerra, si S Ex esti- 
vesse pres nte: pelo menos conserve-se bem aquillo 
que já foi comprado.... E a respeito do manobres, 
que não aconteça o que aconteceu cora os nossos 
soldidos; compraram-se armas a Minié, determi- 
nou-se que tal dia haveria exercício para aprender 
a manejal-a*: appereceram os soldados no logar de- 
terminado, mas não se tinha dado ordem para a en- 
trega das armas; da sorte que foi preciso dirigir-se 
ao quartel general, ene á secietaria; houve demora 
de 3 ou 4 diaj, e os saldados partiram para o sul 
com as armas, sem saberem manobrar I Ora, isto ! 
Somos ainda muito rapazes! Somos mui novos 1 Isto 
é desculpavel ? 

O Sr. Ministro da MvKixha :— Pedi a palavra 
unicamente por aitenção ao nobre senador pela Ba- 
hia ; não abusarei por muito tempo da atteução do 
senado. 

Me parece, Sr. presidente, que o pensamento do 
governo relativamente ás nossas reclamações pe- 
rante o Pa aguay não foi bem exposto pelo nobre 
senador. Eu conheço em^diplomacia tres meios de, 
resolver as questões; a diplomacia resume-se em 
negociações; e ou essas negociações são daquellas em 
que as nações que negociam não tém necessidade 
de mostrar que se acham dispostas a apoiar com a 
força suas reclamações; ou essas negociações são 
feitas pre, arando se ambas as nações para susten- 
tar seriamente seus . ireitos, ou antes suas reclama- 
ções, ou então as nações se p eparam com tempo, 
armam-se e apoiam h go com forçi as reclama- 
ções que fizeram, i pretendem fazer. 

O Sn. Visconde de Jeqditinhonma : — Era o ponto 
em que estávamos. 

O Sn. Ministro da Marinha : —Estávamos no se- 
gundo caso, e por isso eu disse, em um aparte, que 
o modo por que o nobre senador queria vôr dissol- 
vida a questão é o modo que menos tem sido posto 
em practica pelas nações civilisadas. 

Nós não adoptamos o primeiro meio enem o ter- 
ceiro. Preferimos o segundo, isto é, entendemos qua 
devíamos negociar, preparando-nos para quaesquer 
eventualidades , e mostrando á nação om quem 
negociávamos que estávamos resolvidos a defender 
nossos direitos. Não queríamos que nossos arma- 
mentos influíssem no animo da nação cora qurm ne- 
gociávamos ; mas desejávamos mostrar que era tal a 
consciência que tínhamos da justiça de nossas recla- 
mações,que não hesitaríamos diante dos meios os 
mais difllceis e dispendiosos de as fazer valer. 

Ora, seria, esse o meio mais conveniente a em- 
pregar de nossa parle? E' discussão e:ta em que 
não quero entrar. Quando o senado se occupar 
com o orçamen o da repartição dos negocios es- 
trangeiros, o nobre senador poderá discutir esse 
ponta com um dos membros do gabinete mais il- 
lustrados nestas matérias. 

Eu apen s expliquei qual era a política do gover- 
no, para mostrar ao nobre senador que nós, não 
querendo impôr um ullimatum por meio das armas, 
não tínhamos necessidade de esperar que estivés- 
semos completamente armados para então enviar o 
plenipotonciario. Si não queriamos coagir o Para- 
guay a uma negociação, si não lhe queriamos impôr 
um ullimatum, para que esperar que estivéssemos 
cumpletamento armados para então procedermos 
como procedemos ? 

O meio lembrado pelo nobre senador, e posto em 
practica uma ou outra vez por potências fortes, tem 
sido sempre estigmatizado por tolos es escriptores 
notáveis que querem deixar muito á diplomacia, 
muito á paz, e muito pouco á guerra. 

O Sn. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Não era possivtl fazer melhor do que fizemos. 

O Sr. Visconde de Jequitinuonha : — Não sei si 
foi o melhor. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Si não fei, V. Ei. 
resolverá essa questão com o meu nobre collega, 

As eutras observações com qu» o nsbre senador 
mo henrou já foram lespondidas, e por ora não ca- 
recem de um exame da mitihs parte. 

O Sr. Visconde de Jequitinuonha ; — Eu não me 
levantaria, nem fallaria sobre a questão, porque, como 
V. Ex. tem visto, tenho fugido inteiramente da dis-^ 
cussão; não sou profissional, algumas idéas admi- 
nistrativas que tenho têm sido ampla e bellamento 
expestas pelo nobre senador pela província de Matto 
Grosso; mas fallei somente pelo interesse que ligara 
as observações feitas pelo nobre ministro, e agora le- 
vanto-me de novo para observar ao nobre ministro 
que houve alguma inconveniência no que elle disse. 

S. Ex. disse que dava-se a hypolhese em que uma 
nação faz sentir a outra com quem Iracta que está 
disposta a exigir delia uma solução defioiliva, e não 
podendo haver juiz entre duas nações, não reconhe- 
cendo ellas competência em eutra para decidir seus 
negocius, outro meio não ha siaão as armas. S. Ex. 
disse, pois, que nessa hypothese se achou o governo 
imperial, o então o mesmo governo procurou fazer 
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sentir ao da republica do Paraguay que preparava- 
se também para esse meio de solução. 

Si o nobre mínisito da guerra concerda em que 
essa segunda hypothese ó a em que se achou o go- 
verno imperial, então o exercito devia estar prepa- 
rado desde que começou a negociação, visto como 
esta podia ter por termo a hypothese prevista pelo 
nobre ministro, e isto se podia dar proximaraente á 
partida do nosscrdiplomata; e lambem confessando o 
governo imperial que tmha resolvido exigir uma so- 
lução definitiva sobre determinados pontos da recla- 
mação, era indispensável que tivesse a força necssr- 
ria afim de que, esgotados os meios diplomáticos, 
podesse empregrr os outros. 

Agora o que quero fazer sentir ao nobre ministro 
óque, quando um governo preten te sustentar com a 
força suas negociações diploraaricas, quando mani- 
festa esso intuito, que p nobre ministro da guerra 
concorda que o governo imperial manifestou, o 
emprego da força é verdadeiramente um dos meios 
do resolver essas questões diplomáticas, e, permitta- 
so-me que diga, um dos meios mais efílcazes. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Nao ó o mais 
conveniente. 

O Sr. Visconde de Jeqditinhonha : — Porque ? 
Eu creio que ó um dos meios mais eifi tazes, quando o 
governo entende qu'< deve manifestrr á nação com 
que tract r que sua intenção é que a duvida seja sol- 
vida, que a reclamação seja satisfeita, eque para isso 
p epara-se para apoiar suas reclamações diplomá- 
ticas no emprego da força; porque as nações entre 
si não reconhecem juiz competente; quando uma diz 
sim e ou'ra diz não, para decidir que tem razão 
aquella quo diz sim e não aquella que diz não, não 
ha outro meio. Si se pudesse levar avante todos 
esses projcctos de paz universal com que os philoso- 
phis e humanitários tem pretendido solver essas 
questões, então bem ; mas tudo isso são utopias 
que não se podem realizir, o portanto, conquanto 
nós fuçamos votos pam obter esso difticilimo desr- 
deralum, é forçoso confo-sar quo não ha outro meio 
mais efficaz do que a força. 

Agora o que t nho interessa cm dizer ao nob e 
ministro c que, pola maneira por que cite se expri- 
miu, parecia que o governo imperial não se reco- 
nhecia apoiado em um direito para exigir da repu 
blica do Paraguay aquillo que exigiu, quando aíiás 
estou convencido de quo a opinião do nobte ministro 
dos negocits estrangeiros e da todos os ministros 
anteriores t>m sido que essas nossas reclamações 
eram fundadas em direito. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Eu disse alguma 
cousa em contrario ? 

O Sr Visconde de Jequitinhonha : — Pareceu-me 
q te V. Ex. incidiu com as suas observações al- 
guma cousa desse direito, isto é, que iamos tractar 
acerca de um objecto sobro o qual não tínhamos di- 
reito perfeito. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Nem eu disse uma 
palavra que com isso se parece.-se. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha: — Eeu não 
disse que V. Ex. tinha proferido essas palavras; o 
que eu dbfe foi que daquillo que V. Ex. disse po- 
dia-se inferir que o governo imperial não se julgava 
fundado ora um direito perfeito r lafivamente ás re- 
clitnações feit s a repudica do Paraguay, por isso 
foi que pedi a palavra, porque estou certo de que a 

opinião do V. Ex. é a mesma quo lera manifestado o 
governo, a saber: quo reclamava com direito per- 
feito para o faz^r. 

O Sn. Ministro da Marinha :—Poliu a palavra 
para corrigir mrtihas expressões. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: —Eu não era 
cap izde pedir « palavra para coirigir as expressões 
de V. Ex.; longo de mim tal cousa; mas como podia 
ser que, depois do publicadas as diseus-ões, pa- 
recesse a outros aquillo que também me pareceu, 
isto é, que as expressões de S. Ex. como que aito- 
miavam o direito com que fizemos essas recliraaÇôes, 
por isso julguei conveniente provocar uma expli- 
cação da parte do nobre ministro da guerra. 

E também não se maravilhe V. Ex. a respeito disso, 
porque ha muita gente que sustenta quo. avista dos 
tractados exi-tentes entre o governo imperial e a re- 
publica do Paraguay, nós não tinhamos o direito 
da exigir do Paraguay aquillo que exigimos; ha 
muita gi nto quo pensa que (bl isso um dos erros com- 
meitidos quando se fizeram as primeiras convenções 
cora a republica do Paraguay. V. Ex mesmo ouviu 
na camara dos Srs. deputados o nosso honrado diplo- 
mata encarregado dessa missão justificar se a esto 
respeito. Não S9 maravilhe portanto V. Ex.; eu é que 
nãoes^ou convencido disso, ou é quo não desejo es- 
tar convencido, eu é que quero crer o sustentar que 
tinhamos dire to perfeito para exigir da republica 
do Paraguay aquillo quo exigimos, mas ha muita 
gente que pensa que não. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não tracto disso. 
Q Sr. Visconde de Jequitiniioniia ; — Foram as 

expressões de V. Ex., quo podiam ser entendidas 
as»ira, o por isso provoquai e-ta explicação, por- 
que ella era m ce-saria ; mas o que estou dizendo, 
e ainda peço licença para repetir, é que a opi- 
nião não é maravilhosa. V. Ex. viu que o Sr. Pa- 
ranhos f i obrigado na ciman dos senh re* depu- 
tados a defender se, o defendeu-so, note bem V. Ex., 
de tal maneira, qoe parece que o Sr. Paranhos 
está convcn ido de que nós não tinhamos direito 
peifrit \ 

Este objccto porém ha de ser tractado cora muita 
miuuci sidade, quaado se discutir o orçamento dos 
negocios estrongn-os; então nós veiemos si o Sr. 
Paranhos teve nizao no quo disse a respeito do que 
fez o Sr. visconde da Urugu y o os que se seguiram. 

Então serei mais explicito a este respeito, hei de 
mostrar ermo é quo das palavras de S. Ex. se podia 
deduzir est t opinião que acabo de referir. 

Erasuraraa, Sr. presidente, te:mim aqui porque 
a hora está m ito adiantada, e o nobre smsdor 
pela provincía do Maranhão está ura pouco fre- 
nético a meu respeito. O que posso diteraV. Ex. é 
que melhor não so podia defendera repartição dos 
negocios da guerra; faço meuii comprimentos ao no- 
bre ministio interino; o Sr. Coelho teve ura orgão o 
mais habilitado, o mais int lligente, o melhor pre- 
parado para snpprir seu logar. 

O Sr. Miranda : — Cada vez, Sr. presidente, me 
f licito mais por haver chamado a discussão para 
o importante assumpto que hoj fez objecto de nossos 
debates; nada realmente mais conveniente do quo 
em uma questão relativamente ás forças de terra 
entrar o senado ha apreciação das providencias to- 
madas polo governo relativamcBte ao movimento o 
aos preparativos do exercito do qua elle se pretendêra 
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servir em um conflicto da maior gravidade, que se 
poderia dar com os nossos vizinhos do Paraguay. 

A não ter eu hoje, Sr. presidente, chamado a as- 
tcnção do senado para esta matéria do tanto alcance 
e do maior interesse, certamente que passariam des- 
apercebidas estas providencias, quer no que respeita 
ao Rio Grande do Sul, quer no que respeita princi- 
palmente á província de Matto Grosso. 

O nobre ministro da guerra me fez o favor de 
cfiferecer algumas observações acerca da maneira 
por que eu discutia matéria de que se ír^cta. Farei 
tudo o possirel para acompanhar o fio das argumen- 
tações deS. Ex., sentindo muito que seja esta a 
ultima vez que eu tenho de discutir esta matéria no 
que pertence ao ultimo artigo do proj^cto. 

S. Es. deve tor a plena convicção de que eu não 
levo em vistas no empenho que tenho tomado de 
discutir esta questão causar-lhe o menor desagrado, 
nem feril-o na menor de suas susceptibilidades. Res- 
peito muito a S. Ex., como já tenho declarado par 
mais de.uma vez; louvo muito a constante disposi- 
ção em que se acha de ajudar-nos n sta discussão, 
offerecendo ao senado com toda a lealdade quantos 
esclarecimentos lhe pedimos. 

O meu fim é, como disse, chamar os negonos 
militares do nosso paiz para o campo da discussão, 
afim de serem devidamente apreciados. 

Como eu entendo que o nosso exercito está muito 
longe de ser aqnillo quedevêra justamente ser, como 
entendo que não tem sido bastante considerado, co- 
mo enteado quo elle se faz credor de todas as at- 
lenções, de toda a protecção do corpo legislativo, 
par' esta razão desejo que se discutam suas necessi- 
dades, seus interesses; porque de uma discussão 
qualquer que seja, poderá sempre resultar i ma idia 
qualquer de vantagem ou de auxilio, uma pequena 
utilidade emüm a favor da classe militar e de suas 
instituições. 

Qualquer portanto que fôsse o ministro que viesse 
assistir aos nossos trabalhos, eu não me dispensaria 
desse dever, porque esse dever é o resultado de mi- 
nhas convicções; eu não poderia prescindir dellas 
em caso nenhum, qualquer que fosse a ciicumitan- 
cia que se désse. 

O nobre min stro da guerra, começando por dar 
esclarecimentos acerca da guarda nacional, estabe- 
leceu um arguraunto com o qual não me posso con- 
formar. S. Ex. concorda comigo no facto de que as 
ordens do governo, expedidas na occasião da disso- 
lução do exercito de observação, foram para o fira 
de dispensar-se a guarda nacional de continuar des- 
tacada no serviço das frontenas.- S. Ex. confirmou 
que a guarda nacional fôra com tfriiio dispensada 
nessa cccasião; e eu fui o primeiro a reconhecer que 
com (ÍTeilo a gu rda nacional, quo compunha a 
3.s divisão do exercito, fôra dissolvida o mandada 
recolher ás soas caía». Daqui eu deduzoa desneces- 
sidade de continuar a guarda nacional a fazer o ser- 
viço das fronteiras; mas S. Ex. nos disse que o ficto 
da dissolução do exercito de obiervação não pode 
importar a dispensa completa da guarda nacional; 
que essa guaida nacional coatinúa a f zer o serviço 
nas frenteiras, porque isso é de absoluta necessidade. 
. O Sr. Misistro da jMahinua : — Não asseverei 
asso. 

ü Sn. Miranda: — V. Ex. discorda de mira na 
appltcaçao do principio; portanto, si V. Ex. podesse 
dar como facto averiguado a continuação da guarda 

nacional no serviço das fronteiras, V. Ex. justifi- 
caria a continuação dos respectivos destacamentos, 
porque entende que, apezar do ter sido elh man- 
dada retirar em conseqüência da dissolução do exer- 
cito de observação, o governo estaria em seu di- 
reito aproveitando-a no serviço das fronteiras. 

O Sr. Ministro da Marinha :— O que sei ofíicial- 
moute é que na fronteira serve a tropa de linha. 

O Sr. Miranda:—V. Ex. entende que não era 
necessário que estivéssemos em circurastaucias ex- 
traordinárias para poder destacar a guarda nacional ? 

O Sn. Ministro*da Marinha :—A questão é saber 
o que são circumslancias extraordinárias. 

O Sr. Miranda : —Entendo que circumstanchs 
extraordinárias são aquellas em que nos possamos 
achar, em virtude de um estado ae guerra interna 
ou externa. • 

V. Ex., dando a maior amplitude ás palavras cir- 
cumstancias extraordinárias, entende que podemos 
estar era circumstancias extraordinárias quando real- 
mente não estivermos. 

-O Sr. Ministro da Marinha:—Si V. Ex. quer 
que eu defina o que são circumstancias extraordi- 
nárias rolativamonte á guarda nacional, direi que 
çâo aquellas em que não chegi para o serviço o 
exercito de linha. 

O Sr. Miranda: — Eu discordo desse modo de 
explicar e entender nossas instituições militares. 
Quando a conitituição manda fixar a'força para cir- 
cumstancias ordiua ias e extraordinárias.*... 

0 Sr. Ministro da Marinha : — E' outra cousa * 
O Sr. Miranda: — ... e quando as leis da força 

de terra, em conformidade com esto preceito consti- 
tucional, fixam a força para as circumstancias ordi- 
nárias e a força para as circumstancias extraordi- 
nárias. .. 

O Sr. Ministro da Marinha :— E' outra questão. 
O Sr. Miranda : — ... entendo que, quer a cons- 

tituição, quer as leis de força que se proraalgam 
em execução dol!a, qualificam como círcunutaacia 
ordinária o estado de paz, e como extraordinária o 
estado de guerra iulerna ou externa. 

õ Sr. Ministro da Marinha : — V- Ex. está argu- 
mentando em um terreno novo. 

O Sn. Miranda : — Novo pa-a V. Ex. Y. Ex. vu 
que, si as circumstancias extraordinárias si derem 
sempre que houver necessidade de chamar a guarda 
nacional para desticar, então por essa mesma razão, 
por esse mesmo p incipio, deverá ser elevada a força 
do exercito; i to ó, o mesmo direito cora que podia 
chamar-se a guarda nacional para servir destacada, 
seria aquelio com que se poderia elevar a força do 
exercito de seu pó ordinário, e neste caso em melhor 
que se elevasse a forçado ex rcilo do que incütmuu- 
dir-se a grarda nacional para servir em corpos des- 
tacados nas fronteiras. 

Pcrcons^quencia continuo a insistir no princi, io 
de que não estamos em ciroumstancia extraordiná- 
rias, e que, não nos achando em circumstancias ex- 
traordinárias, não pôde ser a guarda nacional cha- 
mada a sorvi o de corpos destacados, principal- 
mente tendo silo chamada no mesmo momento era 
que acabava de ser dtS;o!vida e recolhida ás suas 
casas. 

Sr. presidente, o nobre ministro respondeu ainia 
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a muitas outras observações, mas como a hora já está 
dada, como amanhan havemos de discutir a emen ta 
sobro o castigo da chibata, e como ainda hei de 
mandar outras emendas á mesa, aproveitarei então 
a occasião para responder á S. Ex. em sustentação 
da minha opinião. 

Dada a hora, fica adiada a discussão; t, retiran- 
do se o Sr. ministro com as mesmas formalidades 
com que fóra recebido, o Sr. presidente dá para 
ord 'm do dia da seguinte sessão a d scussão da re- 
dacção que se acha sobre a mesa, e as mais matérias 
já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

Scss&o de 19 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sumsurio.— Primeira parte da ordem do dia. Dis- 
cussão da proposição da camara dos deputados np- 
provando o privilegio de lavrar minas de carvão de 
pedra na província de S. Pedro do Sul. Emenda 
do Sr. visconde d' Jequilinhonha. Discurso dos 
Srs. barão de Quarahim, Sinimbú, visconde de Je- 
quilinhonha e presidente do concelho.— Segunda 
parte da ordem do dia. Fixação de forças de terra. 
Artigo addilivo sobre os castigos da guarda nacio 
nal, do Sr. Miranda. Discursos dos Srs. Ferreira 
Penna, D Manuel, presidente do concelho, Souza 
liamos, visconde de Albuquerque, Cândido Durges, 
e Miranda. 

A's 11 horas di manhan o Sr. presidente abre a 
sessão, estando presentes -29 Srs. senadores. 

Lida a acta da antecedente, ó approvada. 
Não ha expediente. 
Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. 

sena:orcs. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

CARVÃO DE PEDRA. 

Continua a discussão, adiala na sessão antece- 
dente, do art l.0da propnsiçào da mesma camara, 
approvsndo as condições com que fui concedi o o 
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e 
explorar outras, na província de S. Pedro, com as 
emendas da commissão de etnprezas ptivilegudas, 
e com as do Sr. Cansansio de Sinimbú, apoiada na 
sessão de lí deste mez, e do Sr. visconde de Jequi- 
tinhunha, apoiada na sessão aoteiior. 

O Su. Visconde de Jeouitinhoniia (pela ordem)-.— 
Sr. presidente, a minha emenda não é completa, 
seria talvez inconveniente a sua appiovaçào sem a 
suppressão da condição do contract > relativa a 3." 
emenda da illustre coramUsao; eu me explico. 

A condição do contracto era a seguioie : « Paga- 
rá tudo quanto fúr relativo a despesa que fez o go- 
verno com a exploração das minas do Cirvão. » a 
comrnis ào propoz em substituição disso o seguinte ; 

« O governo pagaiá20 % menos daquelie carvão 
quo consumir.» Ora, estou convencido que é melhor 
a substituição do que a c ulição do couiracto : como 
também entoado que a empresa uào deve pagar 
nada, e, proposta a supp eSiào díssa substituição, m; 

pvreco que cumpre declarar-se lambem quo a con- 
dição do contracto relativa a essa emenda pr ipasia 
pela commissão fica supprimida egualmente; para 
isso peço a V. Ex. que consulte o senado si consoiile 
que retire a minha emenda, para offerecer outra em 
substituição delia. 

O senado, sendo consultado, resolve pela afirma- 
tiva. 

Lê-se, apãa-se e entra em discu são a seguiato 
emenda : 

« Supprima-se a 3 • cond'çãn do contracto e a 3 1 

emenda que lhe é relativa. — Visconde de Jequiti- 
nhonha. » 

O Sr. Barão de Quaraim : — Sr. presidente, 
dcsle multo tempo se fazem pesquisas ua minha 
província para a descoberta do carvão de pedra. Foi 
o Sr. general Andréa o primeiro administrador quo 
se dedicou a esse trabalho, e as indagações conti- 
nuaiam depois no tempo do Sr. Pim ntu Buen»; mas, 
como o carvão que apparecia fôsse de má qualidadi . 
o Sr. Pimenta Bueno entendeu que devia fazer um 
»studo serio sobre esta matéria, o por isso mandou 
fazer uma sonda em Porto Alegre, afim de pela pei- 
furação do terreno chegir-sea verificar a existência 
do mineral que se desejava. 

No tempo do Sr. Cansansão, o meu araiso o Sr. 
Dr. Rodrigues Batcellos apresentou a S. Ex. o in- 
glez Johnson, que havia trabalhado nas minas do 
Lancaster na InglUerra, e ped u um succorro afim 
de que esse homem podtsse dedicar-se. á desco- 
berta do carvão de pedra, no quo mostrava moim 
empenho e para o que estava habilitado. Mas S. Lx. 
disculpou-se dizendo quo não tinha v^rbi p. r.i 
esta despest, e então o meu amigo mandou o mi- 
neiro á sua custa ao município do Triurnpho. 

Eise homem, depois do faz r seus exames, voltou 
a Porto-Alegre com algumas amostras de carvão; o 
o Sr. Israel Rodrigues Barcellosdirgiu-se novamento 
ao Sr. Cansansão, o qual, avista destas provas, e da 
insistência do meu amigo, não duvidou aunuir ao seu 
pedido, o consentiu em dar ao mineiro creio quu 
600íJ emquantosoii itava do governo imperial, com; 
solicitou, maior quamia para em maior escala faz > 
rem-se essas explorações. 

O diio Johusou, á proporção que proseguia cm 
seus traba hoi, dava parte de que ominer d que des- 
cobria era di in- Ibor qualidade, quo o carvão era tão 
bom como o melhor da Inglaterra, e quo os j zigoa 
eram tão extensos, tão grandes, como não se conhe- 
ciam talvez outros uospaizos oudeella se t.nha dedi- 
cado á mineração. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú alegrou-se com isso, 
mas fez ab.iMe do mais dos seus serviços. S. F.x. 
fez muito barulho com isso, assim na imprensã, co- 
mo nas coinniunicaçõos ofliciaes. Entregando a 
presidência a seu successor, o Sr. Bcllo, dis^e q.m 
t nha decidido a graiido questão da ex slenCia uo 
C-irvã) de ped'a, sinão no Brasil, ao menus na pro- 
rincia do Rio Grande do Sul; o qua ohiivora isso 
pela fortaleza do seu espiriio, quo resistira a loiu.s 
os obst .culos; e por ser de uma intelligencia tal que 
havia desprezado a opinião e a experienc.a daçuoi- 
les quj até alli tiuham julgado o contrario. 

Entretanto é preciso q m o senado saiba que a 
eíisteucia do pai vão de pedra em minha província 
está verificada desde "longos aanos. Em tempo dos 
moas antepassados conduziram-se porções desse n,i- 
ucral para as forjas de uuta laze.iàa unaiediaia 
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áquelh que possui, pertencent i ao Sr. Manual Vel- 
loso Rab 11o. Eu raasmo, em 18i7, trouie para a 
côrta amostras desse mineral, e as apresentei ao Sr. 
l)r. Poula Cândido, o qual, dep.is de snalysal-as, 
concluiu que era de suíTiivel qualidade. Por essa 
época o Sr. Velloso Pederneiras, percorrendo a 
provincia, fer uma memoiia a tal respeito, moslran- 
do que exis ia carvão de pedra não só em Gapivary, 
como noCandcota e no Erval, etc. 

Porconseguinte, Sr. presidente, a questão toda 
não era saber si existia carvão de pedra na provincia; 
a questão era si o carvão era de boa qualidade; e 
esta questão é que o Sr. Cansansão, não obstante a 
sua jactancia, não teve a felicidade de conseguir re- 
solver. 

Essa felicidade.eu suspeito trmbcm que a compa- 
nhia que ora se o ganiza não a poderá obter; e, 
julgo assim á vista oos exames geologhos a que se 
tem precedido ; á vista des exames praticados por 
meio da perfuração do terreno e da abertura de 
externas galerias, e da qualidade sempre inferior do 
carvão dessas mints, que já têm a profanai lade de 
300 palmos. 

Esse carvão presta-se aos mesmo? usos a que se 
prestava aquelle de que ha pouco fallef, que já era 
empregado na provincia antes que o Sr. Cansansão 
abi apparecisse : não obstante ivr-so dito que era 
excellente, segundo as experiências que se fez, ape- 
nas serve mal para os us >3 da navegação interna, 
d ixa um resíduo de sulphureto de ferro na razão 
de 40 a 50°/», porcctiseguinle não se pode prestar 
para o que queremos, que é navegação de alto mar. 

Sr. presbiente, não e só a certeza do máo suc- 
cesso da empreza que me torna difficil era votar 
por ejte projecto ; e também o receio que tenho de 
que elle vá introduzir ou vulgarisar na mii.ha pro- 
vincia o espirito.da agiotagem. Quando o contracto 
foi--elcb ad > pric governo, o Sr. Bello apresentou 
na praça de Porlo-Alogre as listas de subscripção 
para aquelles que quizessem tomar as seções; em 
um momento as acções foram todas tomadas, e, não 
sei porque o Sr. Bello tornou a recolher essa subs- 
eripçào, e o frito foi dado por não feito I 

No Rio Grande do Sul, assim como em outras pro- 
víncias do Império, não se tem conhecimento das 
operações da praça, dessas operações sobre fundos 
públicos; allt a iiéa vaga que existe é que essas 
operações lôm enriquecido a muita gente na côrte; 
e, porconsequencia, com essa esperança, assim que 
se annuncie a v nda de taes acçõts, necessariamente 
isso ha de dar logar ás espectbações da agiotagem, 
o que ó tanto mais pr. vavd á vista do afan com que 
foram absorvidas essas acções, logo que pela pri- 
meira vez apparecerara em Porto Alegre. 

Todavia, não tenho ainda iuéas bem formadas so- 
bre a maneira por que hei de votar a respeito deria 
matéria, e espero de.idir-me em vista da discussão 
que tiver de haver. 

Julgo entretanto quo o projeclo, a passar, deve 
ser com algumas çorrecções de que precisa, ao me- 
nos no meu modo de entender, 

Uma dellas deve ser relativa ao prazo concedido 
á companhia; o prazo de 30 annos eu o julgo ex- 
res-ivo. Logo que se conceda ura prazo que seja 
sufflciente para que a companhia salve os capilaes 
romprometiidos na empreza, e tdnba ao mesmo 
tempo lucros corres; oudentes aos riscos dos seus 
capitães, entendo que esse é que deve ser o prazo 
que se d-.vc adoptar. Ora, eu creio que em 13 an- 

nos a companhia terá tempo de sobra para conse- 
guir osse resultado. 

O carvão é um pioductodegranle consumo; não 
se emprega só na navegação dos rios, a qual vai 
tendo um grande desenvolvimento, mas também no 
uso das forj s; e, si se descobrir de qu lidade que 
sirva para navegação do alto mar, de certo que os 
lucros da companhia serão dentro em pouco tempo 
enormes; pelo que se torna desnecessário um pri- 
vbegio por tão longo prazo. 

Si este privilegio for reduzido ás proporções que 
indiquei, iamos até de conf rmiiade com o que já 
se estabeb ceu a respeito da concessão dos terrenos 
diamantinos. 

Pela lei de 24 de setembro do 1815 se determinou 
que, quando se houvesse de fazer explorações mais 
difficubosas para a acquisiçãq de diamantes, a com- 
panhia que se organisasse para esse fim ti -esse ter- 
renos em uma extensão limitada, e gozasse de um 
privilegio por espaço de ISanuos. Creio que a ex- 
ploração de diamantes, em rios, ou em terreaos de 
difíicil a.cessa, não apresenta menos difllculdades 
do que a exploração de minas do eirvão, sobretudo 
quando a mina já é conhecida e trabalhada como 
a do Arrolo dos R tos. 

Porconsequencia me parecia que não havia in- 
conveniente algum era reduzir-se o prazo a 13 annos, 
porque deste modo até harmonisavamos nossas leis 
a rtspoito de concessões de minas, O outro objecto 
sobre que devo chamar aafenção do senado é o 
d q.nePa parte do projecto ou da emenda da com- 
ralssão quo concede á companhia a faculdade do 
poder fazer exames relativos á descoberta do carvão 
era toda a extensão da provincia. 

Acho que ó exorbitante uma concessão desla or- 
dem, urpa concessão que dá á companhia o direito de 
esburacar, permitta-se-me o termo, toda a provincia. 
IRisidas.) Não se faz distineção alguma no projecto a 
respeito dos logares; não se diz si a concessão é uni- 
camente para os campos abertos, não se salva os 
jardins, ot cercados, etc. Por esta forma todo o 
mundo estará reccioso da integridade da sua pro- 
priedade e do seu socego. Quem se livra de que a 
companhia vá ao interior de suas casas, em seus 
jardins, e faça ahí grandes estragos? A concessão é 
pois muito ampla. 

Além disso-eila dará origem a grandes confli tlos. 
Figuremos um caso. A companhia incumbe seus 
agente? para irem fazer a sondagem em um logar 
dada de uma estancia. Nas estradas a criação do 
gado tem seus cuidados particulares; o gado cha- 
mado de rodeio, logo que seute barulho ou qualquer 
movimento, relira-se para longe. Aqui temos o dono 
de campo vendo toda a sua fortuna desmantelada, 
ou pelo menos muito deteriorada; naturalmente elle 
não ha de querer ver ir pela agua abaixo aquillo que 
é seu e de seus Qlhos; ha de oppôr resistência a esse 
trabalho, á continuação delle. 

Ainda outra consideração tenho a fazer, o é que 
pelo projeclo se faculta a* desapropriação no coso de 
se ter procedido aos exames preliminares e ter se 
verificado a existência do produeto mineral; então 
são concedidas as datas do terreno e tem legar a des- 
apropriação. M»s enrao a indemnisação anda a par 
da desapropriação, já se vèque a indenanisaçao virá 
só a ter logar si tiverem bons resultados os exames 
preparatórios da descoberta do carvão. 

Ora, si esses exames fôrem geolo-icos, emo não 
seja preciso perfurar a terra, não ha inconve- 
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Mente na medida, isto é, não ha inconveniente 
era qiíe a indoranisação seja obtida ao mesmo 
lompo queé obtida a concessão dis terras, porque 
abi o proprietário não soffre prejuízo algum. Mas, 
quando a esse exame se procede por meio da sonda- 
gem, da perfuração da terra, neste caso a proprie- 
dade é occupada; o proprietário v-m a soíTrer, ó 
privado do gozo de sua propriedade, ha uma des- 
apropriação forçada; logo deverá ter logar a iu- 
deranisação previamente, porque, si não íôr prévia, 
haverá offensa da constituição. 

Eu entendia que todas essas difflculdades poderiam 
desapparecer do projecto, adoptando-se uma medida 
á simiihança da que existo na legislação franceza re- 
lativamento ás minas: estabeleça-se que ninguém 
possa fazer esses exames preparatonos da sondagim 
em um terreno qualquer de propriedade particular 
sem consentimento do proprietário ou sem a des- 
apropriação prévia. 

Com esta providencia deixariam de haver os con- 
flictos que se podem suscbar entre os agentes da 
companhia e os proprietários, e si evitariam cgual- 
mente outros graves inconvenientes que dahi se po- 
dem seguir. 

Sinto, SE presidente, que o nobre senador pela 
província da JEhia retirasse a sua emenda; eu es- 
tava disposto a dar-lhe o meu voto, entendo que a 
companhia não deve estar em peiores condições que 
qualquer particular: o que se deve exigir delia é o 
pagamento dos impostos em compensação do privile- 
gio que so Iho dá, o da riqueza que vai adquirir de 
um produeto muito importante. O particular pó le 
vender seus produ tos pelo preço do mercado, logo 
que pague os impostos determinados por lei. 

Por que razão a companhia não h.a de ter a mesmt 
faculdade que tem qualquer parlic dar? porque ha de 
ser obrigada a vender o carvão ao governo por preço 
mais barato? Não sei que fundaTtenlo notável teve 
o nobre senador para retirar sua emenda, que eu 
entendo ser muito razoavel. 

O Sn. Visconde de Jeqiutínkoniia : — Já a re- 
produzi. 

O Sr. Barão de Quaraim ; — Longe pois de vo- 
tar cora a comtnissao i u pela emenda do Sr. Cmsan- 
sào deSidimbú, estou muito disposto a fazèl-o pela 
emenda do nobre senador pela Bahia, que extingue 
cs 20 0/0 no preço do carvão a favor do governo. 

Não sei, Sr. presidente, si se deverá e-tabMecer 
alguma condição prohlbindo venda ou arrendamento 
do contracto. Me parecia que seria isso conveniente, 
porque entre nós estes cont actos têm sido oltjeclo de 
especulações. 

iloconheço que o caracter das pessoas a queé con- 
cedido os põe ao abrigo de qualquer suspeita a simi- 
Ihante respeito. Mas, si se estabelecesse uma condi- 
ção ueste sentido, sendo eila relativa a homens tão 
distinetos, como são os dignos emprezarios, ficaria 
servindo de regra, e dahi era diante ninguém mais 
ousaria requerer esses coatractos para nng mio. 

Em logar de terem em vista o progresso da in- 
dustiia, que ó o obj^cto do contricto, trnetam uni- 
camente de obtôl o afim de o vender a pessoas es- 
tranhas a taes operações, ás quaes se illude sobre o 
valor o importância da mina, e são assim victimas 
dessa ignorância, e da sm boa fé. 

São estas, Sr. prosidenie, as considerações que 
entendi dever fazer nesta occasiao, e que submetto 
ao crilo.io da honrada commissão o do senado. 

O Sn. Caxsassão de Siniiibu' : — Occuparei por 
muito pouco t impo, Sr. presidente, a attonção do 
senado, porque parece que o nobre senador se en- 
carregou de responder por si mesmo ás obj c- 
çôes que fez contra a matéria qua se acha em dis- 
cussão . 

Por exemplo, o nobre senador argumentou con- 
tra a concessão desta empreza dizendo que ella podia 
animar o espirito de agiotagem em sua província. 
Mas, digo eu, que, si este principio é verdadeiro, ne- 
nhuma empreza so deve conceder, porque não ha 
nenhuma que não esteja sujeita a esse inconveniente. 

Eutretamo o mesmo nobre senador pareceu dimr 
o contrario daquill) que pensava, quando manifes- 
tou o receio de que a exploração dessa minha não 
srj a vantajosa á companhia. Si não ha vantagona 
nessa exploração, como é qne a empreza ha de do- 
senvolver o espirito deagmtagpm? Quem quererá 
comprar as acçôes de uma empreza que não pro- 
meüe vantagem 7 raaxime sendo o objecto delia tis 
própria província on le as aerões ^ão distibuidas ? 

Os receios do nobre senador quanto á exploração 
por toda a província seriam fundidos, si não de- 
vêssemos entender a condição do contracto de ma- 
neira diversa daquella por que a entende o nobre 
senador. Eu não entendo que essa exploração possa 
ter logar contra a vontade dos pr ipriemrios das 
terras; pelo contraro, deve haver prévio aceôrdo 
entre os omprizanos e os proprietários. Assim 
pois, si o nobre senador apresentar uma emeudr 
que esclareça o pensamento da lei, não duvidarei 
dar-lhe o meu asseniimento; mas declaro que não 
antevejo esses conflictos. 

Outra apprehensão do nobre senador cònsiste em 
que c demasiadamente longo o prazo de 30 ana 
nos, e S. Et. argumentou cora a lei relativa aos ter- 
renos diamantinos. 0 nobre senador porém não 
ignora quanto diíTorentes são os dois produetos. Os 
diamantea, além de serem de muito mais fácil mi- 
neração, e muito menos arriscada, são miuto mais 
produetivos, mesmo pela sua insiguificante despesa 
de transporte; entretanto que para a acquisição do 
carvão de podra é preciso pe?furar o terreno, fa- 
zer galerias, empregar raachinas de vapor para a 
extracçào d'flgua e do produeto lavrado, e o senado 
sabe a quantos desastres se expõem os operários quo 
se empregara nesse genero de mineração. Si pois, ó 
diverso o valor do produeto, e si exige muito mais 
trabalhe, como não ha de ser maior o prazo? 

O nobre senador fez a historia do carvão fóssil no 
Rio Grinda do Sul. Não ach) que esta questãos'ja 
de import n ia; nunca coçturno fazer alarde dos 
meus seiviços ao paiz. A descoberta do carvão de pe- 
dra naquella província creio que data do tempo dos 
vice-reis; ó do começo deste scculo ; m .s a verdade 
é que, quando cheguei no Rio Grande do Sul, a idéa 
de sua exploração eslava por assim dizer morta. 

Um enge ihoiro portuguez de nome Vasconcelios 
foi áquella província, mandado, creio ou, polo Sr. 
barão do Mauá; e, depois de fazer suas indagações 
geológicas, escreveu um relatório demonstrando quo 
não v i a a pena lavrar aquelle combustivel nas con- 
dições em que se apresentava. Era este o estado em 
que se achava a questão, quando parti desta cô. te 
para presidir a província do Rio Grande. 

Ten to ouvido ao meu particular amigo o Sr conse- 
lheiro Cindido Btptista, distinco filho daquella pro- 
víncia sobre os assumptos que mais podessem inte- 
ressar aos molhoramcutos da m sun, tive deli' re- 
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ommendação para que continuasse nessas indaga- 
ções que, segun-loelle, ainda não se tiiihamMticum- 
plelas. Chegando a Porto Alegre, pn curt-i saber si 
liavia na prcincia alguém que mw pj essa auxiliar 
nesse emp-nho; e já me havia en endido para esse 
lim com o engenheiro belga M«b"l(le) quando rntes 
mesmo de nisso me faPar o Dr. Bircellos, n ticia- 
me o Dr. Lsndell, medico inglez r^sideme em Porto 
Alegre, que em Pelotas hiViaum homem que, tendo 
ido para a provinc a como colono, era todavia do 
paiz de Galles, onde em to la sua mocidade se occu 
pára como mineiro de carvão fóssil. 

Es e bomcm, que é o Sr. Jonhson, me foi depois 
apresentado; e eu, não tendo para esse serviço ne- 
nhuma quota concedida pela província, nem pela 
assembléa geral, não pude logo empregal-o, como 
tiliás muito desejava, mas acceitei seu offerecim nto, 
o lhe assegurei que íizessa uma simples viagem ao 
lugar, e si tivesse a crença de haver nelle carvão 
fóssil, eu lhe daria os meios para continuar nas pos- 
teriores indagações. O humera partiu para o rauui- 
cipio do Triumplio; e eu, que no sentido destas no- 
vas investigações tinha já oíliciado ao governo im- 
perial, tive o prazer de ser por elle attendido cora a 
concrs-ào de vinte contos de réis. Dahi datam as 
recentes explorações do carvão fóssil. 

Disse o nobre senador que eu também tinha feilo 
alarde da boa qualidade do carvão. Fiz esse alarde 
tirmado en expeiiencia e na opinião de pessoas pro- 
lissionaes. As amostras remeiti as ao arsenal de 
guerra da côrle foram sujuitas aos exames de enge- 
nheiros inglezes, e desses exames se conclue que o 
carvão, si não era bom, pelo menos era indicio de 
uma excellente mina. Si errei, fui fundado na opi 
nião do homens competentes. 

Rematarei dizendo a V. Ex. que também não acho 
razão no receio que o nobre senador manifestou de 
que o contiaclo passe para outras mãos. Parece que 
o proprio nobre senador não está convencido de que 
jeso ha de acontecer, porque reconh 'ceu o caracter 
d)S pessoas que se achim á testa da empreza. Dous 
desses diguos cidadãos são filhos do Rio Grande do 
Sul, e não hão de querer abandonar o futuro gran- 
dioíoquo da baa dtrecção dessa empreza pode re- 
sultar á su provincii, sacrificanlo-a ou limitaudo-a 
a uma especulação mercantil ou mera agiotagem. 

Conlinúo a votar pela resolução com a emenda que 
tive a honra de mandar á mesa. 

O Sn. Viscokde de Jeqüitixhoxha O nobre se- 
nador pelo llio Grande do Sul parecia não estar 
bem certo de qu i eu t nha reproduz do a mesma 
emenda que retirei. Eu honlera havia proposto so- 
mente a supprèísão da emenda da commissao que 
substituía a condição 3.* do conlracto; julguei 
então que essa minha emenda era sufÂcienle, mas 
ao dep is vi que, supprimidaa emeeda da comtnis- 
são, ficava subsistindo a con lição 3 • do contracto, 
tornando-se era peior situação a empreza; e, adver- 
tido disso,propuz hoje não só a suppressão da emen- 
da da commissão, como d i mesma 3.a condição do 
contia-io. 

Fuja tive occasiâo de demonstrar. Sr. presilento, 
que nã > adopio a 3.* condição do conlracto, po -que 
essa seria de muito difíicil fiscaliziçào; seria ne 
cessario uma contabilidade para se saber quanto do 
carva i recebe o g verno, calcularo preço por que se 
recebe, paia vêr de quanto fica o ihesc.uro publico 
indemniz d '; tudo ííeo sãa diffictild.d.s que í.mib 

sanadas pela emenda da commissão, que subslitud 
essi 3.' condição. 

A emenda do nobr- sena lor pila província das 
Alacois é ainda sem duvida alg mia mais favorável 
á empieza do que a eraen )a da commissão, mas note 
o senedo o que eu disse hontem, e é que as des- 
pesus feitas p-lo governo i^ra descobr.r essa mina 
furão feitas, pc ossim dizer, era miliíade publica, 
devem ser consideradas como taes, e, não ha razão 
alguma para que pese seu pagamento sobre uma 
empreza que deve ser auxiliada. 

Estas razões que dei hontem foram fortificadas 
hoje pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, 
quando demonstrou até certo ponto que o carvão de 
que se tracta não é de superior qualidade, muito 
pouco serviiá pua o consumo da alta navegação a 
vapor, mas que servirá para as forjas e para a pe- 
quena naveg ção do interior da província. Si, pois, 
isto é assim, como é que se pôde ter como provado 
que a empreza deve indemnizar o thesouro daquillo 
que elle dispendeu nas explorações que o governo 
mandou fazer para com effeilo verificar si existia 
essa mina ? 

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul disse que 
eram mais que sufücientes 15 annos de privilegio. 
Eu, senhores, não adopio, declaro francamente, a 
diminuição do prazo de SO.annos, porque não creio 
que a empreza tenha agora grandes lucros; talvez os 
tenha depois de fazer sacrificios ex-raordinarios, e 
então é justo que seja compensada desses sacrificios. 
O meu fim é animar, acoroçoar, tanto quanto fõr 
possível, a exploração de taes minas; entendo que, 
ainda quando a companhia obtenha grandes lucros, 
esses lucros não são sómente para ella, e sim lam- 
bem para o paiz; o por isso não consinto que se di- 
minua o prazo de 30 annos. 

Pelo que diz respeito á exploração durante 5 an- 
nos em toda a província para ver si se descobre 
nella outras minas, eu também, Sr. presidente, não 
posso concordar cora o nobre senador, comquanto 
deseje muito estar sempre de ac ôrdo com as opi- 
niões do nobre senador pelo Rio Grande do Sul. En- 
tendo que dessas explorações hão de resultar gran- 
des interesses ao paiz, e um anno ou dous não são 
sufflcientes para so conseguir esse fim. O nobre se- 
nador pelas Alagô is e o proprio nobre senador pelo 
Rio Grande do Sul fizeram ver que essas explora- 
ções datam de muitos annos infriictuosamenle. Esta 
ficto prova mais a minha opinião em favor do que 
foi estipulado no contrac.o. 

Agora, pelo que respeita aos lernnos particulares, 
sem duvida alguma que está subentendido que é pre- 
ciso que seja com consenti " ento dos proprietários, 
que seião indemnisados na fôrma das leis vigentes. 

O Sr. Cansansão do Sinimbu' : — Assim procedi 
ou; nunca mandei explorar por conta do governo 
nas propriedades particulares. 

O Sn. Vise nde de Jequitinhoniu : — Espero pois - 
que o nobre ministro do império e o senado não du- 
vidarão adoptar a minha emenda. 

O Sn. Dantas ; — E o pagamento dos instrumen- 
tos que o gov"roo comprou? 

O Sn. Visconde de Iequitiniionha : — Esse paga- 
mento fica intacm; minha emenda refere-se as des- 
pesas da mora exploração. 

O Sr. Marquez de Olinda {presidente do conce- 
lho):— Sr. presidente, "dopta a emenda ds sup- 
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pressão proposta pelo nobre senador que acaba de 
íallar; e adopto esta emend-, não por todas as ra- 
zões apresentadas pelo mesmo nobre senador, mas 
por uma dellas, e vem a ser que a companhia, si 
tivjer de pagar essas despesas, ha de sempre carre- 
gal-a, no preço por que vender o carvão ao particular. 

Quanto á liquidação, si se adoptasse a emenda 
da comtnissão ou a do nobre senador pelas Ala- 
gôas, não vejo difficuldade alguma, e por isso digo 
que a única razão que me parece valiosa é essa de 
que a fcompínhia procurará inderanisar-se do paga- 
mento que fizer o governo na venda do producto 
aos particulares. 

Além disso, cumpre notar que essa mina já faz 
benefícios á província do Rio Grande do Sul, o go- 
verno sustenta a lavra dessa mina em beneficio da 
navegação interna dessa província, porque actual- 
mente a receita não dá para a despesa que se está 
fazendo; e por conseqüência me parece que o go- 
verno pó ie dispensar esse pagamento. 

Não posso informar emquanto importa a despesa 
que se faz; data de mais tempo, mandei proceder a 
este exame, tem vindo as contas do producto da 
lavra e da receita actualmente, e não veiu ainda a 
conta da despesa de exploração; mas creio que não 
importa em tanto que valha a pena exigir-se. 

Quanto ao prazo de 30 annos, direi que a compa- 
nhia tem de fazer muitas despesas, porque não ha 
de mandar vir o carvão por terra; e, para que elle 
venha por agua, é preciso fazer obras no arroio, 
obras a que a companhia não se sujeitaria si o 
prazo fôsse sómente de 13 annos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Achando-se na anle-caraara o Sr. ministro interi- 
no da guerra, é introduzido no salão com as forma- 
lidades do ostylo, e toma assento na mesa; encerra- 
se a discussão do art. S.0 da proposta do pod^r exe- 
cutivo fixando as forças de terra para o auno financei- 
ro de 1839—1860. 

Passa-se a discutir o art. 6.° additivo d^s emendas 
da caraara dos deputados, e não havendo debate, fica 
encerrada a discussão. 

Vem ámesa e ó apoiado o seguinte artigo additivo: 
« Para ser collocado onde convier.—A' guarda 

nacional,quando sujeita aos regulamentos edisciplina 
do exercito de linha, na fôrma do art. 134, cap. 4.° 
tit. 6.° da lei n. 602 de 19 de s lembro de 1830, não 
é applicavel o castigo de pancadas, de que faliam os 
regulamentos de infantaria de 1763, e de cavallaria 
de 1764, e os artigos de guerra. 

« Em substituição de taes castigos, applicar-se-hão, 
nos casos de pena arbitraria, como está determinado 
no § 3.° do art. 11 dos ditos regulamentos, as outras 
penas do mesmo paragrapho mencionadas; e nos 
casos do art. 11 ei." parle do art. 12 dos de guerra, 
a pena de prisão rigorosa determinada no art. 20. 
Paço do senado, em 19 de agosto de 1858.—J. A de 
Miranda. » 

O Sr. Ferreira Pesxa: — Sr. presidente, posto 
que eu procure habilitar-me quanto é possível para 
dar um voto acertado sobre cada uma das questões, 
que se discutem nesta casa, não só prestando toda a 
attenção aos debates, mas lambera examinando a 
jegislaça? e çs JocuaictRo' qu: çjclarec.Tn ac mata- 

rias, deixo todavia de pedir a palavra na maior parte 
dos casos, porque sinto-me dominado pelo receio de 
tomar tempo ao senado, sempre que me parece que 
pouco ou nada posso accrescentar ao quo tôm dito 
outros oradores. 

Foi isto exactamenfe o que aconteceu durante a 
discussão do projecto de lei de fixação de forças de 
terra. Para que então guardasse silencio concorreram 
duas razões; o conhecimento da desnecessidade de 
qualquer esclarecimento que eu podesse porventura 
prestar, tendo sido a proposta tão habilmente de- 
fendida pelo nobre ministro interino da guerra; e o 
escrúpulo de demorar por mais tempo a discussão 
deste projecto, quando observo que pendem'ainda do 
decisão do senado muitos outros assumptos, que não 
poderão ficar adiados além do termo da sessão actual 
sem prejuízo do serviço publico t do direito das 
partes. 

Entretanto confesso que senti não pequeno pezar 
por ter deixado de aproveitar essa opportunidade 
para emittir também a minha opinião sobre diversos 
pontd do debate, e para mostrar quanto me pare- 
ceram injustas algumas censuras feitas ao nobre mi- 
nistro da guerra. 

Sobre a matéria perém de que agora se tracta, não 
posso deixar de dizer algumas palavras, visto que o 
nobre senador pelo Matto-Grosso chamou-me nomi- 
nalmente á discussão, dizendo que os meus amigos 
na camara dos deputados se haviam empenhado para 
que este artigo, agora convertido em emenda, fôssa 
alli destacado do projecto de lei de fixação de forças, 
e que elle esperava que eu não deixasse de pronun- 
ciar-me sobre a sua doutrina. Não sei que razões 
teria o nobre senador para julgar-me assim obrigado 
a tomar parte nesta discussão; não sei mesmo si 
foram só amigos meus, ou si também do nobre se- 
nador que votaram na outra camara pela separação 
do artigo ; mas é questão que me parece não valer a 
pena ventilar, porquanto, quer fossem os meus ami- 
gos, quer fossem es do nobre senador (distincção que 
não desejo fazer agora) fica inteiramente livre o voto 
que cada um de nós deve dar nesta casa. • 

Em primeiro logar, Sr. presidente, observarei que 
não me parece oppõrtuna esta occasião para ado- 
ptarmos a emenda offerecida pelo nobre senador. 
Tendo a camara dos Sis. deputados, depois de uma 
luminosa -disfussão, resolvido que o artigo concer- 
nente aos castigos applicaveis á guarda nacional fôsse 
destacado da lei de fixação de forças, parece-me que 
nós não procederemos convenientemente, que não 
guardamos talvez toda a attenção devida áquella 
corporação, reenviando-lhe como emenda additiva á 
Ri aquillo mesmo quo ella julgou dever separar. 
(Apoiados.) 

Creio que em taes circumstancias não podemos 
ter bons fundamentos para esperar que similhante 
emenda seja facilmente acceita, e que iremos sem 
necessidade alguma crear embaraços. 

O Sr. D. Manuel : — E' o que se quer. 
O Sr. Souza Ramos : — Eu não pretendia fallar, 

mas como o nobre senador está envenenando as 
intenções dos outros, peço a palavra. 

O Sr. Ferreira Penna : — Quem está envene- 
nando? 

O Sr. Souza Ramos ; — Eu me refiro ao nobre se- 
nador pela província do Rio Grande do Norte. 

O Sr. D. Manuel : — Eu podia dizer alguma cousa 
, mais do quo tenho di o. 
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O Sr. Fkrrkira Pkxka : — Estas razões, Sr. pre- 
siJente, parecera-me sufficientes para pronunciar 
desde já o meu voto contra a emenda, isto é, contra 
a admissão do projecto da camara dos' deputados que 
o nobre senador por Matto-Grosso offerece agora 
como emenda á lei de fixação da forças. Todavia, 
não sabendo qual tenha de ser a decisão da maioria 
do senado, julgo conveniente entrar em algumas 
considerações, sobre a inteliigencia e execução que 
até hoje tem tido a actual lei da guarda nacional no 
que toca ás diversas especies de serviço,porque desde 
muito tempo observo que algum equivoco sobre este 
ponto tem feito com que se attribuamá essa lei dispo- 
sições muito mais amplas e rigorosas do que ella 
realmente contém, sendo talvez esta a principal razão 
por que muitas pessoas julgam de urgente necessidade 
a sua referma. O senado permittirá que eu lhe tome 
alguns momentos, lendo diversosartigos da mesma lei, 
visto que as suas próprias.expressões podem serrir 
muito melhor do que as minhas para esclarecer a 
matéria. 

Diz o art. S.*; [lêj « O serviço da guarda nacional 
consistirá : 

« § í.0 Em serviço ordinário dentro do município. 
« § 2 • Em serviços de destacamento dentro ou fora 

do município. 
« § 3." Em serviço de corpos ou companhias desta- 

cadas para auxiliar o exercito de linha. » 
Diz o art. 86.: « Quando a guarda nacional fôr 

empregada dentro do pcoprio município em serviço 
ordinário, para o qual devein ser chamadas diaria- 
mente e por escala todas as praças existentes no 
mesmo logar, não perceberá vencimento algum. » 

Para dar uma idéa ainda mais clara da natureza 
deste serviço, que a lei define como ordinário e 
que deve ser gratui o, trarei por exemplo aquelle 
que por muitos snaos tem feito a guarda nacional do 
município da côrte: as praças não se aquartelam, 
conúnuam a residir em suas casas, donde são cha- 
madas por escila a fazer o serviço que lhes cabe, 
vindo portante a ter cada uma dellas maior ou me- 
nor tempoMe folga, segundo o numero total das que 
se achara promptas e as necessidades que occor- 
rera. Este é o serviço que a guarda nacional de 
cada districto deve prestar, e realmente tem pr.s- 
tado, com maior õu menor reguL cidade, quando não 
ha força de linha ou policial, que se empregue na 
guarda das cadêas, na prisão dos criminosos, e em 
outras diligencias que interessam ao socego e policia 
das povoações. 

A natureza e condições do serviço chamado de 
destacamento estão definidas nos artigos que passo 
a lêr. 

« Art. 87. A guarda nacional deve fornecer desta- 
camentos, dentro ou fora dos respectivos municípios, 
nos seguintes casos: 

« § 1." Quando faltar a tropa de linha e de poli- 
cia para o serviço ordinário da guarnição, para es- 
coltar de um logar para outro as remessas de dinheiro 
ou de quaesquer effdt s pertencentes á nação ou á 
provincia, ou para conduzir os pronunciados, con- 
demnados e quaesquer outros presos. 

« § 2.° Para soccorrer algum municipio da mes- 
ma ou de diversa província, no caso de ser perturba- 
do ou ameaçado de sedição, insurreição, reballião, 
ou qualquer outra coramoção, ou de incursão de 
ladiòes ou malfeitores. 

« Art. 88. Os destacamentos que forem fornecidos 
para os üns declarados no § 'l.0 do art. antecedente. 

não poderão ser empregados além dos limites do ter- 
ritório em que tiver jurislicção aauctoridade que os 
mandar, ou requisitar. Exceptuam-se os casosem que 
as leis permittem aos juizes a entrada dentro dos li- 
mites da jurisdicçâo alheia. 

« Art. 89. Em todoo casoosdestacamentos da guar- 
da nacional não deixarão de estar sujeitos á auclori- 
dade civil. 

« A auctoridade militar não tomará o coramando 
da guarda nacional para manutenção da segurança 
publica sinào á requisição da competenteeuctoridade 
civil. 

« Art. 90. A requisição e ordens pelas quaes a 
guarda nacionjal fôr chamada a fazer serviço do des- 
tacamento deverão declaiar o numero de homens ne- 
cessário. Taes destacamentos poderãe durar emquan- 
to as necessidades publicas o exigirem, dislribuin- 
do-se o serviço com a maior egualdade possível. 

« Art. 91. Quando?, guarda nacional fôr emprega- 
da na forma do art. 87 em virtude de ordem, ou aucto- 
risação do governo, ou dos presidentes, abonar-se-ha 
aosofflciaes e praças desde o primeiro dia da reunião, 
o r desde aquelle em que cada um sahir da sua casa, 
feita a conta dos que forem necessários para a mar- 
cha, os mesmos soldos e etapes, e mais vencimentos, 
que competem á tropa de linha. A despesa será feita 
pelos cofres geraes, ou provinciaes, conforme a na- 
tureza do serviço, a que se destinar a forç'. » 

A simples leitura destes artigos basta para conhe- 
cer-se a differença que ha entre o serviço ordinário 
e ds destacamento. Além de ser um gratuito e oou- 
Iro pago, podem as praças no primeiro caso reco- 
lher-se ásuas casas logo que finde o dia de serviço 
que lhes couber por escala, ou logo que tenham 
feito a ailigencia para que são chamadas; e no se- 
gundo devem todas aquellas que fizerem pa ts do 
contingente estar sempre proraptis, ainda mesmo 
nos dias de folga, para cumprirem as ordens supe- 
riores, podendo-se portanto determinar quecompi- 
reçam a revistas diarias, e que pernoitem nos quar- 
téis com a tropa de linha, 

No titulo 5.°, aits. 92 e seguintes, acham-se 
estabelecidas com toda a cla-eza as penas, a que 
deve ficar sujeita a guarda nacional durante o ser- 
viço ordinário e de destacamento, e a maneira de 
applical-as. Dellas sc vô que o augraento das horas 
de serviço ás sentinellas, a retenção no corpo da 
guarda, a reprehensão simples, ou em menção na 
ordem do dia são as únicas penas que os comman- 
dan<es podem applicaraos officiaese praças; e que 
as mais graves consistem nas prisões até dois me- 
zes, e na baixa de posto aos officiaes, que sô podem 
ser impostas por sentença do concelho de disciplina, 
dependente de confirmação de umajuncta composta 
de offlciaes superiores, e de um juiz relator, e pre- 
sidido na côrte pelo ministro da justiça, e nas pro- 
víncias pelos presidentes. 

A algumas pessoas tenho ouvido que a brandura 
e inefíicacia destas penas é .um dos piincipaes defei- 
tos da lei actual, mas eu creio que similhanta opi- 
nião não poderá ser sustentada, desde que se observar 
que ellas não têm por objecto sinào a currecção de 
faltas concernentes ao serviço, sendo expresso no 
art. 101 da mesma lei que a applicação de tais 
penas não exempla os offlciaes, ofüciaes inferio-es, 
cabos e guardas nacionaes de qualquer outra em que 
incorrerem por crimes de diversa natureza, ainda 
que coinmettidos em neto de rerviço. 

Assim pòis, fica evidente quo, si qualquer officül 
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ou praça da guarda nacional commetter, estando do 
serviço, um feiimento, um homicídio, ou qualquer 
outro' crime de natureza diversa dos especiQcad- s 
nos artigos que acabei de citar, deverá ser proces- 
sado e punido na forma dos codigos, assim como o 
sso pelas leis e tribunaes militares os ofíiciaes e pra- 
ças do exercito. 

Vejamos agora as conlições que a loi estabelece 
para o serviço de corpos dest3c;dos, como os manda 
organisar, e quaes as penas, a que os sujeita (iéj. 

« Art. Ifí. A guarda nacional deve fornecer cor- 
pos destacados para defender as praças, fronteiras, 
e costas do Império, como auxiliares do exercito de 
linha. 

« Art. 118. Os corpos destacados não poderão 
ser tirados da guarda nacional, sinão em virtude de 
lei especial. Dado porém o caso derebelliâo, ou de 
invasão repentina de inimigos no intervallo das ses- 
sões da assembléa geral, o poderão ser por decreto 
do governo no município da côrto, e por ordem dos 
presidentes nas províncias, dando-se conta á assem- 
bléa geral, logo que estiver reunida. 

« Art. 119. Alei, decreto, ou ordem pela qual se 
determinar que a guarda nacional forneça^ corpos 
destacados para o serviço de guerra, deverá fixar o 
numero de homens, o a duração do serviço. » 

Os arts. 120 á 128 prescrevem as formalidades 
e condições da designação das praças que devem 
compôr os corpos destacados, estabelecendo ex- 
cepçôes em favor dos homens casados, e dos que po- 
dem ser considerados como pais de família. [Con- 
tinuando a lêr). 

« Art. 129. Os corpos que destacarem para o 
serviço do guerra conservarão a sua orgonisação, 
sempre que nisto não houver incenveniento. No 
caso contrario dar-lhes-ha o governo ou o presidente 
da província a organisação provisória que for mais 
adequada ás circumstancias e necessidades do serviço. 

« Art. 130. A, designação dos officiaes que hou- 
verem do servir nos corpos destacados será feita 
pelo governo ou pelos presidentes, que poderão esco- 
Ihel-os dentre os da guarda nacional, ainda que não 
pertençam aos mesmos corpos que tiverem de dar 
os contingentes, ou dos do exercito. 

« Art. 134. Logo que os corpos destacados da 
guarda nacional estiverem organisados, ficarão su- 
jeitos ao mesmo regulamento e disciplina do exer- 
cito de linha. 

Nestas palavras —regulamento e disciplina do exer- 
cito de linha—é que estão comprehendidos os castigos 
corporaos, que agora se pretende abolir, sendo um 
delles o de pancadas de espada de prancha, que na 
practica tem se substituído pelo da chibata. 

Discorrendo sobre este ponto, o nobce senador por 
Matto-Grosso exprimiu se em termos que me não 
pareceram os mais convenientes ; S. Ex. fez do alto 
da tribuna um energico protesto contra a applicação 
de tal castigo, como si fôise um abuso modernamente 
introduzido. 

O Sn. Miranda Não ha lei que mande applicar 
q castigo da chibata. 

O Sn. Ferreira Penna:—Bem sei que não ha 
lei e que os regulamentos militares só faliam da 
espada de prancha; mas o nobre senador lambem 
sabe que a substituição começou a ser admittiia, 
por mais humana, ou menos rigorosa, desde que a 
experiência e observação dos facultativos mostrou 
quo a applicação de 50 pranchadas pode estragar 

completamente a saúde do soldado, e que a chibata 
não produz tamanho mal. Por esta consideração é 
que o governo tem tolerado a applicação da chi- 
bata. 

O Sr. D. Manuel ; — Todos os governos. 
O Sr. Miranda : — Não, senhor. 
O Sr. D, Manuel — O Sr. marquez de Caxias que 

o diga. 
O Sr. Miranda:—Tenho avisos recommendando 

o contrario. 
O Sr. Presidente ; — Já cemeçam a cruzar-se os 

apartes. 
O Sr. Ferreira Penna: — Também me recordo do 

ter lido algum aviso expedido em 1831, prohibindo, 
como degradante, o castigo da chibata; mas é ine- 
gável que, passado pbuco tempo, íParara esquecidas 
taes recomraendações, coatinuando o mesmo castigo 
a ser applicado em todos, ou em quasi todos os cor- 
pos do exercito, o que eu não posso suppôr que te- 
nha sido ignorado por todos os ministros dá guerra. 

O Sa. D. Manuel; — Por nenhum. 
O Sr. Ferreira Penna: — A occasião parere-mo 

opportuna, Sr. presidente, para também mostrar o 
equivoco em que laboram aquellas pessoas que con- 
siderara a applicação de castigo^ corporaes á guarda 
nacional como uma inuovação feita pela lei de 19 de 
setembro de 1850, sob a influencia do partido con- 
servador. Eu peço a quem quizer informar-se 
da verdade, que se dè ao trabalho de examinar 
a lei de 18 de agosto de 1831 , que creou entre 
nós a guarda nacional, tomando por modelo a da 
França, organisada em 1830, e considerada como 
instituição a ma s popular. Enlão ver-so-ha que 
aquella lei, egualmente tida por muito liberal, já 
continha, sem difiêrença de uma vírgula, o mesra» 
artigo ha pouco lido, que agora repito; « Logo que 
os corpos destacados da guarda nacional estiverem 
organisados, ficarão sujeitos ao mesmo regulamento 
e disciplina do exercito do linha. » 

O Sa. -Visconde de Jequitiniionha ; — V. Ei. não 
se recorda que em França não ha chibata para O 
exercito de linha ? 

O Sr. Ferreira Penna: — Recordo me ; mas o 
que agora desejo notar é que os auclores da lei de 
18 de agosto de 1831, que já continha esta dispo- 
sição, pertenciam ao partido liberal, Haverá sobro 
isto alguma duvida ? 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Isso podia 
eu perguntar a V. Ex. que era da seita delles. 

O Sr. Ferreira Penna : — Naquella época era 
eu ainda muito moço, • não tinha assento no «orpo 
legislativo; hoje, falíando desteassumpto, não tenho 
em vistas.fazer uma recriminação, mas sómenío 
contribuir para que fique bem patente a verdade 
dos factos. 

As observações que tenho f-ito, Sr. presidenta, 
fundando-rae ná letra da lei de 19 de setembro 
de 1850, parecem-me sufflmentes para pôr fóra de 
duvida as differencas muito essenciaes, que a mrsma 
lei estabelece entre o serviço de destacamento e o 
de corpos destacados (Apoiados ). 

O Sa. Miranda ; — Estamos muito concordes. 
O Sa. Ferreira Penna : — P^ra o serviço do v 

destacamento são chamados os corpos, ou fracçõqa 
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delles, sem alterar-se a sua organisação primitiva; 
as praças continuam a ser commandadas por seus 
próprios ofdciaes; o soldo lhes é pago pelo cofre 
geral, ou pelo provincial, conforme a natureza do 
serviço; as penas applicaveis são unicamente as 
do titulo S.* da lei, muito mais branlas do que as 
dos regulamentos militares. Entretanto parece que 
a este respeito tem havido alguma equivocação, ec- 
tendendo-se que a guarda nacional empregada no 
serviço interno e policial das povoaçòes, e não 
chamada a fazer parte de corpos destacados, fica 
também sujeita a castigos corporaes, 

O Sr. Miranda :— E' um abuso ainda mais into- 
lerável. 

O Sr. Fsrreira Pe.nna : — A gravidade da maté- 
ria exige alguma providencia que previna as conse- 
qüências de similhante erro, e isto será bem fácil. 

O Sr. Yiscosdk dd Jeqcitinhosua : — Mande 
emenda. 

O Sr. Ferreira Pensa : — Si alguma emenda ti- 
vesse eu de oílerecer, e fôsse bem cabida no projecto 
que discutimos, seda sómente para substituir a ex- 
pressão — semco de destacamentos — por outra, que 
mais claramente distinguisse este serviço do de cor- 
pos destacados; mas não a julgo necessária. Bastará 
que se explique a verdadeira inlelligencia da lei em 
uma circular do governo, que seja communicada a 
todos os commandantes da guarda nacional, recom- 
mendando-se-lhes s, b sua responsabilidade que,sem- 
pre que ella houver de ser empregada,façam declarar 
muito expressamente em ordens do dia qual a natu- 
reza do serviço,e das penas a que fica sujeita. Assim 
d.vera cessar a confu-.ão que se tem feito dos dois 
serviços. 

O Sr. Vis onde de Tequitinhonha :—,Não esta 
ahí a dificuldade. 

O Sr. Ferreira Penna : — O conhecimento de 
alguns factos auctorisa-me para dizer que tem havida 
esse equivoco, ou confusão. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha :—Não digo o 
contrario, mas não está nisso a difliculdade. 

O Sr. Ferreira Penna: — Agora mesmo observo 
que um mappa annexo ao relatório do ministério da 
guerra dá como empregadas era destacamento na 
província do Rio Grande do Sul 190 praças dá guar- 
da nacional, na do Espirito Santo <13. na Bahia 186, 
nas Alagô«s 195, no Amazonas 165 e em Mallo- 
Grosso 186; mas eu fico era duvida si com a expres- 
são — guarda nacional era de.-tacameuio — quiz se 
designar este serviço propriamente dito, ou de corpos 
destacados. 

O Sr. Miranda : — Concebo que estão na primeira 
especie. Creio que quem organisou o mappa sabe 
ptrfeitamente avaliar o serviço. 

O Sn. Ferreira Penna ; — Não contesto isso, mas 
observo que a exprestàü que se empregou pód- dar 
lugar á duvida, mormente tenílo eu razões paia cròr 
que em algumas províncias, como por exemplo a do 
Riu Grande, tem sido esse serviço considerado como 
de corpos destacados, o em ou.ras de simples des- 
tacamento. 

O nobre senador por Matto Grosso, fallando hontem 
sobre este ponto, deu a entender que julgava illegal 
a continuação do serviço de corpos destacados na pro- 
víncia do Rio Grande, visto quo as actuaos circum- 

stancias não são extraordinárias. Não sei si o com- 
prehendi bem.... 

O Sr. Miranda : —Argumentei com os eff-ntos 
da dissolução do tal exercito de observação, _ com a 
desnecessidade que resultava desta dissolução para 
com o serviço de corpos destacados, e conclui pela 
desnecessidade, e não pela illegalidade. 

O Sr. Presidente :—Isto é um discurso I 
O Sr. Miranda O orador pediu explicação. 
O Sr. Presidente Embora peça, o Sr. senador 

não as pôde dar sem ter a palavra. 
O Sr. Miranda Essa é bial Quantas vezeselle 

pedir esclarecimentos, quantos eu hei de dar-.Ih'os. 
O Sr. Ferreira PenNa : — A observação do nobre 

senador suscitou-me uma outra, e vem' a ser que o 
art. 5.* do projecto de lei de fixação do forças, já 
votado pelo sanado, seria mais convenientemente 
redigido, si dissesse: « O guverno fica auclorisado 
para manter aié quatro mil praças da guarda nacio- 
nal em serviço de destacamento ou de corpos desta- 
cados. » 

O Sr. Barão de Quaraim : — Apoiado. 
O Sr. Presidente : — Mas isso agora não é ob- 

jecto da discussão. 
O Sr. Ferreira Penna : — E' uma simples ob- 

servação. 
O Sr. Presidente : — Mas uma observação dálogar 

a uma resposta; a discussão deve se Lmitar unica- 
mente á emenda. 

0 Sr. Miranda ; — E' necessário responder ao 
que eu disse hontem. 

O Sr. Ferreira Penna:— Mas Sr. prfsidente. 
a emenda irada dos castigos que se deve applícar á 
guarda nacional empregada em corpos destacados, e 
a minha observação tendia a mostrar em que cir- 
cuniitancia tem logar esse serviço, e o de dostaca- 
raento—Por isso, ia eu dizendo que, dando-se ao ait. 
5.°a redaceão que indiquei, ficaria o governo auclo- 
risado para fazer a despesa nèccessaria com a guarda 
nacional, qae em quaesquer circumslancias houves- 
se de ser chamada a serviço de destacamento, ou da 
corpos destacados, evitando-se a superfluidade de 
dar-lhe para circurastancias extraordinárias uma au- 
ciorisação, que a mesma lei da guarda nacionaljá lhe 
couf re muito expressamente. — 

Uma Voz;— Eu concordo. 

O Sr. Miranda:— Eu não concordo, nem deixo 
do concordar; o que digo é que o Sr. Ponua está 
combatendo o artigo quo eu combati. 

0 Sr. Ferreira Penna:—Note-se que o art. 118 
da lei de 19 de setembro de 1850, que eu já li, dizna 
1.* parte que os corpos destacados não poderão ser 
li ados da guatda nacional sínáo em virtude de lei 
especid, mas não diz que o não sejam em circum- 
slancias ordinárias, ames parece referir-se a ollas, 
pois que na parle 2 a dispõe como excepção, que 
dado o caso de rebellião, ou de iuvasao .repentina 
de inimigos no intervallo das sessões da assombléa 
geral o poderão ser por d creto do governo no mu- 
mcipio da côrlo, e por ord' m dos pres dentes nas 
província?. Pareco-me pois claro que a auctoiEaçào 
erpecial, de que o governo pôde precisar, ó para cir- 
curr.strncias ordinárias, não para as ext<,aürdiaaria3í 
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0: Sr. Visconde de Jeqüixixhosua :—V. Ex. am- 
plia muito os caso?. 

O Su. FEunEiKA Pensa : — Não coôhecendo acto 
algum quo tenha definido em outro sentido ascir- 
cumstancias oxtraoi diria rias de q m faliam as di- 
versas lei^ de fixação de forças, considero como taes 
os casos de reb llião, e de invasão de inimigos, e 
para estes casos digo que nem,o governo precisa de 
auctorisaçao especial, poique a pr ópria lei da guar- 
da nacional lh'a confere; nem é possível que o corpo 
legislativo fixe antecipadamente o numero de praças, 
que deverá ser maior ou menor, segundo a gravidade 
e extensão dos successos que occorrerem. 

Ainda observarei que além da disposição da parte 
2.a do art. 118 da lei de 19 de setembro de 1850,. 
existe hoje o regulamento expedido em 18 de no- 
vembro de 1857 para a guarda naci nal das provín- 
cias límitrophes com paizes estrangeiros, quo no 
art. 14 diz o seguinte (lê) : « A guarda nacional po- 
derá ser chamada por deliberação do governo, ou 
do piesideuíe da província a serviço de corpos des- 
tacados, e empregada na g.íirniçlo e policia dis 
fronteiras, não só nos casos do que tracia o art. 118 
da lei, mas também quando houver perigo ou amea- 
ça do invasão de inimigo externo, e sempre que o 
exigir a segurança do Estado. » 

Assim pois acham-sÇ o governo e os presidentes 
amplamente auetorisados para chamor a serviço de 
corpos destacados a guarda nacional das províncias 
fiouteiras em lodosos casos e circuinstâncias que se 
podem considerar urgentes, ou extraordinários ; e 
sendo também claro qus pela lei de 19 de setembro 
têm elles a facullade de empregar em destacamento 
toda a força que fòr necessária, ainda em circumstan- 
cias ordinárias, para o serviço interno dos districtos, 
onde a não houver de linha, ou de policia.... 

O Sn. D. Manuel Isso não tc-m questão. 
O Sr. Miranda Isso não nego. 
O Sr. D. Manuel:—E' o q g faltava. 
O Sr. Ferreira Penna; — .... por isso disse eu 

que a redacção d o art. 5.° seria mais clara e exacta, 
si se limitasse a auetorisar a despeza, não fallando 
em circurastancias extraordinárias. Não pretendo 
todavia otferecor emenda a^guma^ na 3.a discussão, 
porque observo que esta redacção é a mesma que 
tsm passade nas leis de fixação de forças dos seis 
últimos annos, sendo de notar-se que ao art. i. da 
de 18 de agosto do 1852, pelo qual foi o governo 
cgualmente auetorisado para destacar até qu tro 
mil praças da guarda nacional, accrescentaram-se 
as seguintes palavras: « Esta clausula terá applica- 
ção desde já. » Naquella época ach ivam-se em so- 
cego, si bem mo recordo, todas as províncias do 
Império. 

O Sn. Souza k Mello ; — O estado do Rio da 
Prata... 

O Sr. Ferreira Penna : — A campanha do üru- 
.guay já havia terminado no dia 3 de fevereiro an- 
tecedente em a batalha de M-mte-Caseros. 

O Sr Souza e Mello ; — Mas estavam ainda des- 
ticados 9,000 guardas nacionaes. 

O Sr Ferreira Penna : — O qua se infere das pa- 
lavras ooe acabei de lêr é que o corpo legi-I Uvo, 
a preciando as ci.cumstancias daquelle tempo, ainda as 
considerou com. ex raordinanas mas todas as eis 
posteriores têm deixado essa apr, cia^ao ao ju za e 

critério do governo, e sendo certo que, não obstante 
achar-se o Império em sooego, tem-se cont nuado « 
empregar a guinda nacionA em s rviço de c rpos 
dost cidos, o qua se deve concluir ó que o govu-n» 
considera como ciicumstancias extraordi .aria, não 
só os casos da rebellião, invasão de inimigos, ou 
outro rucc^sso que peiturbe a ordem publica, mas 
também a occurroncia do qnaesquer motivo que n 
obriguem a supprir com a guarda nacional a (alta Ja 
tropa de linha nas diversas províncias. 

Adnrttida esta intellig ncia, poderá o art. 5." 
passar como está redigido, até porque a expr- ssão 
destacar não designando unicamente o serviço de 
destacamento, nem o de corpos destacados, deixa ao 
governo a liberdade de preferir o primeiro sempre 
que as circumstancias o permiltirem, p iffém to as- 
sim á guarda nacional a applicação da? penas do 
regulamento militar, a que ficaria suj ila no se-" 
gundo cas". 

Agora, Sr. presidente, peço permissão a V F.x. 
para di/.er algumas palavras sobre o fado que o no- 
bre senador por MaUo-Grosso referiu au s' nado, do 
ter sido cbibatrdo um guarda nacional na província 
do Amazonas. 

O Sr. Miranda : — 0 facto é confirmado pelo Sr. 
miuistro da marinha. 

0 Sr. Feureira Penna : — 0 nobre ministro di«so 
quo o governo ainda não tinha re ebide parücipação 
ofücial. Diversas cartas que ultíínamente recebi 
daquella província nada dizem a tal respeito, e cus- 
ta-me muito a crer que esse facto se désso com as 
drcumstancias que se referem. Posto que a villa de 
Sylves não seja um logar muito civilisado, creio cm 
tudo que faria injustiça aos seus habitantes em geral, 
e particularmente ás auetoridades locaes, si admitis- 
se a possibilidade de alli commetter se publicamenie 
similhante att-ntado por ordem de um ofücial da 
guarda nacional e na presença do vigaiio, como diz 
uma correspondência a qua se referem diversos jor- 
naes. 

O Sr. Miranda:—O Sr. ministro atfirmcu. 
O Sn. Ferreira Penna OSr. ministro referiu- 

se a noticias particulares, accrescentan'o que o go- 
verno ainda não tinha recebido participação otficial, 
een digo que suspendo o meu juizo emquanto não 
tiver conhecimento dessa participação, traniuilli- 
sando-me entretantocom a certeza de que, a ser verí- 
dico o facto, haverá da pane do prosidenle da provín- 
cia e do governo toda a solicitude e energia em fa- 
zêl-o punir com o rigor da lei. 

O Sr. Miranda : — 0 Sr. ministro disse que o pre- 
sidente já começou a dar pi evidencias. Não queira 
o nobre senador negar o facto. 

O Sr. Ferreira Penna: —Querer eu negir o 
fado 111 Que vidas e que motivos poderão induzir- 
meaisso? 

O Sr. Miranda : — Está custando a acreditar.... 
O Sr. Ferreira Penna: —Digo qne custa-me a 

crel-o por parecor-me realmente incrível. Mas o 
nobre senador deve e tar certo de que, a ser exacto, 
ninguém o condemnará mais do que eu. 

Desej va ainda, Sr. presidente, dar alguma res- 
posla, não só ás observações que ultimamente fez o 
nobre senador por Matto-Grosso sobre a qqesião das 
audcrisacções concedidas ao gover: o, mas lambera 
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a algumas censuras por elle dirigidas muilo injusta- 
menlo ao nobre ministro da guerra. 

O Sr. D. Manuel ; — A isso já o Sr. ministro da 
maiinha respondeu. 

O Sn Ferreira Pbnna; — Mas, além de não ser a 
orcasião oppoiUma, julgo-me dispensado de fazel-o, 
avista do que já disseram o nobre ministro da ma- 
>iuhi e o honrado senador pela ptoviucia do llio 
Grande do Norte. 

O Sn. Miranda (com ironia]: — Fui completa- 
mente derrotado! 

O Sr. ü. Manuel : — Que duvida l 
O Sr. Ferreira Pbnna : — Todavia creio que não 

sahirei da ordem, accrescenlando que a censura 
fundada na ditlerença que o nobre senador notou 
o itre o numero de praças da guarda nacional effe- 
ciiva uento empregadas em certa épo^a, segundo 
um mappa anuexo ao relatório do ministério da 
guona, e tquelle de que fez menção o nobre mi- 
nistro em outro documento cfücial, não póie de 
inaueira alguma ter o poso que o nobre senador 
pretendeu dar lhe. Esse docume^o é a exposição 
de motivos do decreto de março do corrente anno, 
pelo qual se abriu um credito supplementar para 
as despesas do ministério da guerra no exercício 
ultimamente findo, o pela sua leituia-conhece-se 
que o nobre ministro, alleganio o fteto de haver- 
ss manlado chamar a seiviço côrca de cinco mil 
praças da guarda nacional, não fixou este nu- 
mero, nem afflrmou que todas ellas tivessem sido 
líFctirameulo empregadas. Para a abertura de 
similhautes créditos nem sempre é possível tomar 
por base uma conta exacta de tola a despe-a fei- 
ta e p t fazer, e no caso de que tractamos bem se vê 
que o nob eminist.o. não podendo era um mesmo dia 
ssber precisamente o num«ro da praças empregadas 
nas diversas proMncias, desia calcular a de-pesa pelo 
máximo, segunlo asordens quea tinhamauetorisado. 
Assim pois, fica bem patente, a meu ver, a impro- 
cedencia da censura do nobre senador. 

O Sr. Souza Ramos —Sr. presi lente, o nobre se- 
nador que acaba de fallar não julgou conveniente 
expêr saa opinião sobre a acc ilação da idéa con- 
siguada no art. additivo qoe se discuta; limitm-se 
a mostrar a inco iveuiencia de se o adoptar agora 
como emenda, maudaudo-se o me.mo artigo para a 
camara dos Srs. deputados, quando ella depois de 
uma larga discussão o h^via dostatadj da lei da fixa- 
ção de forças. 

Eu nenhuma duvida terei e n expêr a minha opi- 
nião a resp ito do artigo additivo qua se discute, e 
o faiei em lermos muito breves. 

Acho inconveniente que se applique á guirda na- 
cional penas diflerenles daquellas que seapplic m á 
fuça de linha, quando ella estiver operando conjunc- 
t imen e com a mesma força. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
ü Sr. Barãô de Quaraui (ao Sr. marquez de Ca- 

xias] : — Mas no Rio Grande do Sul V. Ex. já cotn- 
mandou os Allemàes e Prussianos, que tinham penas 
dilferenli s. 

O 3r. cou/àRa5D)s:—Essaé, pois, a rainha opinião; 
mas, como o m-bre ninisro da guerra d-clarou na 
Camara dos depui d is que não havia inconveniente 
cm se adaptar a idea do artigo additivo, e como 
u govciuQ declarou que o acceitava, de^iois do uma 

declaração similhante, o meu minhterialismo úâtr 
poderia ir ao ponto de ser mais governista do que o 
proprio governo, e po.conseqüência voto pelo ar- 
tigo addittivo. 

O Sr. D. Manuel : — Que não hsja chibata ? 
Também voto. 

O Sr. Souza Ramos : — Sim, senhor; voto de- 
pois da declaração db governo do que não ha nessa 
medida nenhum inconveniente. 

Açora, Sr. presidente, farei algum ai observações 
(e foi principalmente para isso que pedi a palavra) 
sobre a conveniência deita discussão na occasião' 
presente. 

Eutendo que bom serviço fez o Sr. senador por 
Matto-Grosso, offerecendo como emenda o artigo 
addit vo que foi separado na camara dos Srs. depu- 
tados. 

O Sr. Miranda : — Assim o creio. 
O Sr. Souza Ramos:—Estou profundamente con- 

venc do que o senado pão faltará a consideração de- 
vida á camara dos Srs. d-putados, enviando como 
emenda o artigo adiitivo quo por elh foi separada. 

O Sr. Miranda: —Apoiado. 
O Sr. Souza Ramos Estou profundamente con- 

vencido de que o senado detlh, não direi em bem da 
sua d gnilíide, porque a questão talvez não tenha 
esse alcance; m s o senado, pura proceder eonve- 
ainnlemente, deve mandar para a camara dos Srs. 
deputados como emenda o artigo quo por ella foi se- 
parado. 

Senhores, esta dRcussã > tevelogar ha bem poaci s 
dias; ainda está ua leiLbiança e memorii de todos : 
o artizo additivo foi approv ,do naqudla Gamara p.ir 
quasi unaniuiLlade e em votação nominal, a que os 
nobres ministres encerrei am com teus votns; o sep.- 
rou-t-e pelo motivo tu nifrslado de ovitac-se embara- 
ços á passagem da lei da fixação de forças no senado. 
L' pois da maior conveniência que o senado desvaniça 
essa prevenção. {Apoiados da opposiçáo.) 

0 Sr. D. Manuel ; — E' lactica. 
O Sr. Souza Ramos : — E, senhores, reduzamos as 

c.usas aos seus devidos lermos... 
O Sr. D. Manuel : — Vamos a isso. 
O Sn. Souza Ramos : — Si ha taetica, saiba-se 

donde ella parte. 
O Sn. D. Manuel: — Apoiado. 
O Su. Souza Ramos :— Os que têm assento nas ca- 

maias sabem, nas nom todo o publico ;abe, que o 
governo tem g aude influencia na ordem dos nossos 
trabahos; os presidentes das camaias muito jmli- 
ciosa mente trazem de preferencia para a discussão 
aquellas matérias que o governo julga que com pre- 
ferencia devem occupar a allenção das camaras: 
podia acontecer que o projecto que veiu da camara 
dos Srs. deputados, favorecido cora uma votação no- 
minal qua-i unanime, com o apoio expresso do go- 
verno, não tivesse dis-ussão nesti ca^a, e então toda 
a responsabilidade do adiamento, que uesU caso se 
interpreta como rejeição da moiida, recuhiria sobro 
o suado. 

Ora, convirá quo o senado tome a responsabili- 
dade de rejeitar por similhante maneira uma medida 
que lhe é apresentada com o apeio quasi unanime 
d s imraediatos representantes do povo, e o que é 
mais neste caso, cera o apoio do govem >, qued cL- 
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rou jcceilal-a, não achar inconrenientcs? E'uma 
responsabilidade grande, Sr. presidente, e pela mi- 
nha parte declaro desde já que não a acceito. 

Si porventura o governo, achando inconverientes 
nesta medida, si pronunciasse ne se sentido na ca- 
mara, eu acompanharia ao governo, eu sacrificaria o 
prazer da prpulaiidade, que me resultaria de dar o 
meu voto a esta idéa para servir ao meu paiz; mas o 
g iverno declarou muito explicitamente que nenhum 
inconveniente ha nesta medida, e, portanto, não vejo 
razão nenhuma pa,a não acompanhar o governo 
nessa sua opinião. 

■ Assim, Sr. presidente, si o motivo por que se se- 
parou o artigo additivo da lei da fixação da força, foi 
para evitar cs longos debates do senado, estes po- 
dem se dar desde que o artigo foi offerecido como 
emenda,e porconsequen ia nada se reraedeia; agora 
se está discutindo, consome-se o tempo com isso, e 
esse tempo será inteiramente perdido si a mesma 
matéria tiver de entrar outra vez em discussão. 

O Sn. Ferreira Pexpía: — Mas ainda oomo emen- 
da pode ter mais debate na outra camara. 

O Sr. Souza Ramos: — A emenda ha do passar 
alli sem mais debate; portanto me parece que não 
ha inconveniente-Igum, ha pelo contrario toda a con- 
venienc ada parte do senado emdesfdzeras preven- 
ções que deram lognr á separação do artigo additivo. 

Quanto a mira, declaro ao nobre senadi r uuenão 
tomarei tempo ao senado era rorabater o aitigo ad- 
ditivo, antes silenciosamente hei de dar-lhe o meu 
voto. Assim, Sr. presidente, não vejo razãaalguma 
que proceda para não so votar s b:e o artigo additi- 
vo nosta occasião. 

Entretanto, para desvanecer qualqu r prevrnção 
que possa haver sobie esto meu procedi-nento, não 
duvidarei acompanhar o nubte senador pela provín- 
cia do Amazonas,q t^ndo quer que se discuta em se- 
parado es a mat üia (hão de notar xjae estou muito 
ministerial...) si o nobre ministro da guerra declarar 
que não convém agora esta discussão.... 

O Sn. D. Maxuel: — Timeo. 
O Sn. Souza Raiios:— .... mas ha de cmpromet- 

ter se a sua iuflueuãa que caba ao governo para fazer 
entrar em dtscu. sâo a resolução da outra camara; o 
que não quero éque essa resolução fique na poeira da 
s jc. etai ia, e o senado carregue cura a responsabilidade 
d; ter m..tado uma idéa que se apresenta favorecida 
com aapprovação quasi unanime dos imraediatos 
representantes do povo, e com o apoio manifestado e 
declarado do governo. Si o Sr. ministro acha incon- 
veuiente a discussão agora, adiemo'-a, mas compro- 
mella-se S. Ex. a que o goveuio fará com qoe ella 
seja discutida nesta se são, afim de serapprovada ou 
rejeitada. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Apoiado. 
O Sr. Souza Ramos : — Procedendo assim, creio 

que procedo regularmente... 
O Sr. D. Manuel ;— E ministerialmente ! 
O Sr. Souza Ramos : — ... .sem incorrer na cen- 

sura feita pelo nobre senador pAo Rio Grande do 
Norte, de que assim procedo por tactica. 

O Sn. D. Manuel : — Isso é censura? 
O Sr. Presicexie :—Tem a palavra o Sr. D. Ma- 

nuol. , 
O Sn. U. Manuel :• — Minhas iders sobre o artigo 

que se discuto são conhecidas; por muitas vezes as 

Í9S 

tenho emittido nesta casa, e portanto não tenho ne- 
cessidade de repetil-as; em tempo opportnno mos- 
trarei de novo que hei do ser um dos rm mbr. s do 
senado que hão de concorrer cora .o seu voto para 
que seja adoptada a proposição da outra camara re- 
lativa ao objecto sobre que versa o artigo. 

Applaudo, Sr, presidente, e appliudo de coração 
tudo quanto se aisse na outra camara, relativamen te 
á necessidade de acabar-se com o castigo das pancadas 
na guarda nacional, ehei de ter occasião do mostrar 
a grande differença que ha entre o ex-rcito e a 
guarda nacional, mesmo quando chamada ao serviço 
de corpos destacados. 

O Sr. Souza Ramos: — Talvez não tenha occa- 
sião de mostrar, porque não sei si ha quem qm ira 
oppor-se, 

O Sr. D. Manuel : — Mas esta questão não é para 
agora, não a julgo opportuna, e msta parle abundo 
ci mpb lamente nas idéas emittidas com toda a lu- 
cidez pelo honrado senador pelo Amazonasi Não 
julgo opporluno tractar-se de. ta questão em uma Id 
annua, quando temos já uma proposição da camara 
dos Srs. deputados que consagra a doutrina que so 
contém no additivo, offerecido polo nobre senador 
por Matto-Grosso. 

Vejo bem, senhoios, o alcance dtsta tadica; ella 
tem dois fias: 1.°, a opposição está perdida, (riso - 
da opposição] a opposição está perdida no conceito 
publico, a opposição es á reduzida a um pequeno 
circulo de vermelhos; e é notável que, quando as 
opposi^õfs em regra são afagadas, bem IracUdas B 
pelo povo, a actual -ó amaldiçoada por o le. Outr'ora 
eu observava que os membros da opposição, quando 
s hiam desta caia, adiavam fora muitas pessoas quu 
Hihs dirigiam compriménti s; hoje qu 1 é o oppusi- 
cionista a quem não se olha com runcot? 

O Sr. Dantas :— Eu não olhj com rancor á nin- 
guém. 

O Sr. D. Manuel :— Não me refiro ao nobre se- 
nador, mas o povo petguuta á opposição ; « Porquo 
tendes empregado todos os esforços, todas as tn- as, 
todos os meios paia que não p.iss m as medidas que- 
o paiz ardentemente leclama ? » 

O Sr. Presidente : — O que me parece é que o 
nobre senador pôde refutar os argumentos apresen- 
tados pelos outros oradores, mas não atiribuir-lhus 
más intenções. 

O Sr. Miranda:—Deixe-o dizer o que quizer.Sr. 
presidente. 

O Sr. D..Manuel:—Que. duvida! vão ouvindo. 
O Sr. Presidente:—Mas não póio altribuir más 

intenções aos membros da casa. 
O Sr. D. Manuel :—Pois dizer que ha tactica é 

attribuir más int nçô^s 7 Si V. Ex. me não ititer- 
rompesse, não me fada esta advertência. Eituu ex- 
pondo o motivo do anigo additivó. 

Eu disse quo a oppcsição eslá perdida; pois bem, 
agura ella quer captara benevuloicia publica, es- 
forçandu-se para que pacse uma medida que elh en- 
tende ser po; ular. A opposição no fim da sessão, 
depois de ter perdido tudo  

O Sr. Miranda:—AhI 
O Sr. D. Manuel:— depois de estar d sacre- 

ditada, depois de estar amaldiçoada, quer vôr si se 
congraça com os que a tem amaldiçoado; Tenham 
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paciência, parque esíou disposto a não dizer sinão 
verdíáes. 

O Sa. Miiuniu e outros srs. da opposição:—Ver- 
dades a seu m da. 

O Sr. D. MaVoel:—Já vê pois V. Ex. o 1.° 
fim drssa nova ta tiea empregada por um ge eral 
tão disliui to como o nobre senador, que todos osdms 
nos dá provas da sua immensa aptidao para o serviço 
das armas. 

O 2.° motivo ou Cm da (actica, Sr. presidente, é 
sujeitar um couflicto entre o governo e as can aras. 

Digo—conflicto—e o digo de proposito, porque V. 
Ex. sabe que o ministério n i caraara dos Srs. depu- 
tado pediu a seus amigos que empregassem os es- 
forços que se costumam empregar nas casas do par- 
Dmeulo, para que a emenda que se tinha ofierecido 
íò.se desiuca Ja do projecio de Cxação de forças e 
formasse um projecio a parte. 

Note-se que o ministério foi explicito sobre esta 
inateria, nao deixou nada a desejar ao paiz; o mi- 
n sterio disse peloorgão de um d" seus m-mbros na 
caraara dos Srs. de, utados: « Nós querem-s acabai 
«ora oc-síigo das pancadas na guarta nacional, que- 
remos redizar uma idéa que ha muit s anros tem 
sido discutida no parlamento ; como nos parece que 
e.-sa idéa e-tí hoje amadurecida, e e scceitv não «o 
pelo paiz ofiicial sinão também pelo paiz real, nós a 
«■ ioplamos, queremos que ella se torne uma lei do 
paiz ; mas nós achamos que isso não convém em uma 
b i annua, porque esta idéa importa atevogaçãodo 

* que existe, impoita uma substituição de leis penaes, 
<r isso nao pôde ter legar em uma proposta que Cxa 
as forças de terra, em uma lei que duia apenas um 
anno. 

Eis, Sr. presidente, os dois principies Sns do 
add.tivo. 

Oia, si o ministério na camara dos Srs. deputados 
podia a seus amigos quesepar sseoi a idéa que tinha 
passado com quasi unanime voiação; si a grande 
maioiia da cantara, e até mesmo alguns membros da 
o iposição votaram p' la separação, o que ha de agora 
oizer esta maioria que apoia ao governo, si para alli 
voltar a propoda de fixação de forças com a mesma 
emenda que eila tinhi separado, o da qual linha for- 
mado uma proposição a parte? 

Não se vè, senhores, que ha um desejo ardente 
do crear ditQculda les ao ministério, e de pôl-o em 
lucta com os seus amigos da outra eamara, para en- 
íraquecel-o e latcal-o por.terra? 

Não está patente que o additivo é a continuação dos 
nr Ls que es notáveis do paiz tè n empregado, quer 
na impicnst, quer nas camaras, quer nos clubs, para 
conseguir seus fms ? 

Como portanto si nes diz hoje: « A medida é muito 
simples, votemos por ella ? » Como se quer nos ulli- 
m; s di s da sessão que o ministério se compiomBtta 
a fazer passar no senalo a proposição que veiu da 
outra camara e que c nsagra a doutrina que se acha 
no arti;o oíT ecüo p Io honrado membro pela pro- 
vin :ia de Moita Grosso ? 

Dois, senhores, deveras póle-se exigir que em 
uma sessão lão ad antada, qu ndo temos negocios da 
msior urgência par« diicutir, te protira tu to única 
noe^te para se tractar desm proposição? Q ando 
v.erem- os orçamentos para a casa, quando vi r o 
piojecto que se discute na camara dos Srs. de uta- 
dos mandando q m continue em vigor a lei do orça- 
inènt1 decretada para o exer.icio do 1838—19o9, 
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emquantó não fòr promulgada a que tem de reger 
no de 1859 -1860 não hão de ser discutidos de pre- 
ferencia a qiaesquer outios ? 

Dosde já me comprometto a não só vetar pela pro- 
posição que acaba cem o castigo de pancadas na guarda 
na1 innal, mas também a susteetal-a com o fraco au- 
xilio da minha palavra; porém não o faço, porque 
me persuado que a occasíão é inopporuma. 

Hoje não o faço porque basta de mtssar se (per- 
miita-me V. Ex. a expressão) a ura ministro que hon- 
tem disse no senado, em respo1 ta a um senador ; 
« Eu estou incomraodadissimo, não posso hoje fil- 
iar ; » tenio-o feito, Sr. presidente, em todas as 
sessões passadas, e tendo dado ao senado todos os 
esclarecim ntos pedidos pelo nobre senador que tem 
tomado pai te na discussão, e respondido a todas as 
censuras feitas a seu collega o Sr. mini tro tia guer- 
la; tendo, emfim, cumprido completamente os de- 
vores do ministro da coiôa; poisbem, a esta ministro 
que assim procedeu, respondeu-so, quando declarou 
que estava iücommodadissimo, mandando um reque- 
rimento á mesa par1 que se adiasse a discussão; de 
sorte que o nob e ministro se levantou para dizer: 
« Eu apozar de estar incomraodadissimo, todavia, 
par i não demorar mais a d scussão, me comprometto 
ainda a fallir, » isto é, se comprometi u a estragar 
mais a sua saúb jáelt rada, porque assim o exigiu 
o honrado membro por Matto Grosso; exigência do 
qua me parece não haver exemplo em nenhum par- 
larnenio estrangeiro; acto quo não vi ainda practi- 
c^r-se em nenhuma de nossas camaras, acto que me 
revoliou a ponto de soltar em conversa com a1giins 
amigos expressões fortes, para estigmatizar um tão 
cruel procedimento. 

Os me obres da opposição deviam ter reparado o 
comportamento do sou correlíg!onario até por desag- 
gravo da humanidade qííondtda. ( fíiso da opposição). 
Estão rindo-se ? Ah l querem cousa melhor,.. 

Pois bem, para não fatigar ra>is o Sr. ministro e 
para que S. Ex. possa dar-se ao repouso que lhe ó 
preciso, não dirot mais nada sobre o artigo addittvo. 

Si o nobre senador pela província de Minas Gerais 
é ministeri 1, como acaba de diz t, porque nos decla- 
rou que para dar uma prova de seu mn i te ialismo 
é que votava a abolição da chibata na guarda na- 
cional  

O Sr. Souza Ramos: —Não disse assim. 
O Sr. D. Manuel: — Salva a redacçâo. V. Ex. 

deu a entender que ninguém era mais mirnsltrial do 
que V. Ex. ; ora, eu estava em alguma descon- 
fiança a este respeito. 

O Sn. Souza Ramos : — Disso que estava minis- 
terial. 

O Sr. D. Manuel:—Isso é tactica. 
O Su. Souza Ramos:—Gemo quizer entender. 
O Sn. D. Manuel : — Essa íilagrana é que não 

posso comprehcn ler; c ministerial hoje, amanhan 
deixa de o ser, depois torna a ser ministerial, e no 
dia seguinte não sei o que será ! Pois bem, hoje esta 
ministerial, e para dar uma prova de seu ministerh- 
lismo declarou quo votiva contra a emenda, unia vez 
que o Sr. ministro afurmasse perante o senad i que 
o goveiho promoveria a discussão d< proposição da 
c.unera dos Srs. deputados quo con-agra a mesma 
dou rina do ad lilatm nto. 

O Sn. Solva Ramos:—I so diss: eu. 
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0 Sn. D. Mandei Pois declaro a V. Ex. e ao 
senado timeo, Danaos, el dona ferentes. Quando vejo 
que ura opposi'ionista faz taes ofTorecimentos, fico 
ile sobre aviso; digo logo,_ usando da expressão de 
que em uma das sessões ultimas se serviu o nobre se- 
nador : « Aqui ha veneno. » 

O Sr. Souza Ramos:—Eu disse mais que havia da 
volar silencioso. 

O Sr. D. Manuel Aqui ha plai o occulto, con- 
ceitado nos clubj da oppcsição. E quem sabe si hon- 
tem á noite, em uma reuuiâo de que os jornaes dão 
uoiisias, se tomou alguma deliberação relativa a 
isles gdpes de Estado (pcrraitta sc-me a expres ão, 
que não é muilo portugue a) que a opposição quer 
descarregar sobre o governo ? Rtjeito pela miuha 
parte o presente, não o quero nem ver, porque tenho 
medo que contenha algum veneno tão subtil que 
produza morte insiantanea. 

Eu suppouho que o nobre ministro também recu- 
sará o presente com essa condição. 

O Sn. Souza Ramos : — Creio que não. 
O Sn. D. Manuel : — Parece-me que sim. 
O Su. Souza Ramos : — S. Ex. ha de fallar , 

não faço essa injustiça ao nobre ministro. 
O Sr. D. Manuel : — V. Ex. disse que votava 

contra a emenda, uma vez que o Sr. ministro de- 
clarasse que havia de empregar sua influencia, na- 
turãlmente pedindo ao Sr. presidente do senado 
que dô para ordorn do dia quanto antes a proposição 
da camara dos Srs. deputados. 

O Sn. Souza Ramos : — Do maneira que nesta 
sessão se discuta. 

O Sr. D. Manuel : — Já se sabe que isso deve ser 
quanto antes, porque a sessão acaba â 3 de setem- 
bro e nós estamos a 19 de agosto. Ora, não sei o que 
S. Ex. tem em mente, mas me persuado que não se 
corapromeiterá a isso, porque bem vê que temos ne- 
gócios da maior urgência, que devem ser Iractados e 
üecididos sem demora, e então não queretó aventu- 
rar-se em aiguma discussão., que pôde ser muito 
longa. 

O Sn. Souza Ram s : — Creio que não. 
0 Sr. D Manuel : — D ve ser, porque os Srs, Ma- 

nuel Felizardo, marquez do Caxias e outros já decla- 
raram, pelo menos em particular, que se oppõem a 
essa modúa. 

O Sr. Souza e Mello : — Não costumo tomar tem 
po ao senado. 

O Sr. D. Manuel: — Não toma tempo, discute; 
. presumo que de ambos cs lados do senado so ergue- 

rão vezes para combater e sustentar a proposição 
O Sr. Cândido Borges : — Peço a pa^vra. 
O Sn. D. Manuel ; — Creio que também o nobre 

senador pelo Rio de Janeiro se oppõo a ella; e talvez 
se não contento com um voto symbolico. 

Já vê portanto V. Ex., Sr. presidente, que,si formos 
a di-cutir a proposição, gastaremos muitos dias, os 
negócios urgentes não seião decididos; e como, se- 
nhores, se quer obtigir o nobre ministro a com- 
pro mstter-se a pedir ao Sr. presidente que quanto 
antes dô pata ordem do dia essa proposição? Não te 
vè que aqui ha prest nto funesto? 

O Sr. Barão de Pinüaré :—E' o cavallo de Tróia. 
O Sr D. Manuel: — Não se vi cm Utlo isso 

tactica da opposição, (auto mais quanto ha muites 
dias que o nobre senador pelo Rio de Janeiro tem 
estado em silencio? Quando o n-ibre senador appa- 
rece na tribuna, fico logo tremendo, porque dige 
comigo: aqui ha cousa; e a cousa agora está pa- 
tente, manifesta. E' portinto de mister estir em 
guarda contra o novo recurso que a opposição pre- 
tende empr. gar para cre^r embaraços ao minis- 
tério. 

Sr. presidente, tenho enunciado com tçda a fran- 
queza o meu voto sobre a matéria do artigo additivo. 
E' voto inabalavel, discuta-se, a um tempo, a propo- 
sição da camara dos Srs. deputados que aboliu o 
castigo de pancada m guarda nacional, quando su- 
jeita aos regulamentos e disciplina de linha; e então 
teremos occasião de expender largamente as nossas 
idéas sobre objecto de tanta importância. 

E' apoiado e enlra em discussão o seguinte re- 
querimento : 

« Proponho o aliamento da cmenla relativa aos 
casCgo. da guarda nacional, para ser discutida em 
sepsrado. — Barão de Quaraim. » 

O Sr. Marquez de Olinda (presidente do concelho] : 
— Sr. presidente, este adiamento refere-se a uma 
emenda, cuja matéria creio que é a mesma que já 
veiu em um projecto da camara dos Srs. deputados. 
Eu voto pelo f demento, e conto também com o voto 
do n bre senador por Minas Geraes, que declarou 
que votava pela emenda, somente porque sua maté- 
ria tinha sido sustentada pelo ministério em um pro- 
jecto na outra camara ; mas quo, quanto ás suas pró- 
prias idéas, não approvava esse pensamento. O 
m bre senador mostrou-se ministerial nesta matéria ; 
eu !he agradeço... 

O Sr. D. Manuel : — Apoiado. 
O Sr. Presidente do Concelho ; os recursos 

que nos quer prestar neste negocio; mas espero que 
o nobre senador, avista do ministerialismo que mos ■ 
trou, votará também a favor do adiamento, porque 
o ministério votou na outra camara para que se se- 
parasse esta idéa da lei de fixação de forças, e conti- 
núi a vot-r aqui no mesmo sentido. 

O nobre senador irapoz uma condição, e é que o 
ministério se obrigasse a exercer sua influencia para 
que entrasse em discussão o projecto que voiu da 
outra camara. Ora, Sr. presidente, é cora eíTeilo 
uma exigenda um pouco forte querer-se que o mi- 
nhtero se responsabilise pela (ntrada do projecto 
em discussão! Si o nobre senador quer lançar do 
sobre o senado o odioso de se não discutir a maté- 
ria, eu quero também lançar esse odiso de sobre o 
governo. 

O Sr. Souza Ramo's:— Mas caia o odioso om 
quem de direito pertencer. 

O Sn. Presidente do Concelho : — Nem se in- 
culpe também o Sr. presidente do senado, porque á 
elle quem designa a ordem do dia. 

Foi somente, Sr. presidente, para afas^r do go- 
verno essa recrimioação que se podia fazer-lhe, e 
para dizer que voto pelo adiamento, que pedi a pa- 
lavra ; e espero que o nobre senador votará no mesmo 
sentido. 

O Sr. Souza Ramos : — Sr. presidente, as poucas 
palavras que tive a honra de proferir hoje não foram 
bem entendidas, e eu devo dar uma explicação. 

Não me propuza fazer provas de ministerifilismo, 
diísc súmente que não podia ser mais gnvernisla do 
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que o proprio gorerno ; o que eu não quiz foi ser 
ultra-ministerial. 

O Sr. D. Manuel ; — Depois disse que era miuis- 
te.ial. 

O Sn. Souza Ramos Depois,quando declarei ao 
nobre ministro da guerra que votaria contra a emenda, 
si S. Ex. se compromettesse a promover a discussão 
do projecto que reiu da camara dos Srs. deputados, 
em um parenthesis dirigindo-me ao nobre ministro 
da justiça, a quem desejo sempre ser agradarei, cha- 
mei a attenção de S. Ex. sobre a disposição com que 
eu estava hoje de acompanhar o miuisterio em uma 
medida por elle apoiada.;.. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Eu applaudi muito 
a resolução de Y. Ex. 

O Sr. D. Manuel ; — Applaudimos todos, mas eu 
«ou muito desconfiado. 

O Sr. Souza Ramos : — O nobre presidente do con- 
celho disse que nào se compromettia a promover a 
discussão do projecto que veiu da camara dos Srs. 
deputados.... 

O Sr. D. Manuel : — Agora. 
O Sr. Souza Ramos : —... porque isso não é da sua 

atlribuiçso ; e que não se inculpe também o Sr. pre- 
sidente. Senhores, todos nós sabemos, e é convenien- 
te que o paiz também saiba a harmonia que existo en- 
tre os presidentes das camaras e o governo. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : — Apoiado. 
O Sn. Souza Ramos : — E assim deve ser. Si não 

se discutir o projecto este anno, ficaremos sabendo 
que o governo não quiz similhante discu.-são. 

O Sr. D. Manuel : — Não »joiado. Isso é que não 
é cxacto. 

O Sr. Souza Ramos:—Desde que o governo pon- 
derar á presidência do senado a conveniência de se 
discutir esse projecto, elle será dado para ordem 
do dia. 

Sr. presidente, o nobre senador pela província 
do Rio Grande do Norte fallou ainda ha pouco repe- 
tidas vezes no veneno das observações que tive a 
honra de fazer ao senado. O nobre presidente do 
concelho pareceu-me que não pensava tão injusta- 
mente a meu r. sp ito como o nobre senador, entre- 
tanto S. Ex. pôz em duvida a sinceriiade de minhas 
opiniões, alludindo ao meu ministerialismo h je, e 
querendo que por coherencia vote contra a emenda 
sem restricções, ou pelo adiamento agora oíTerecido. 

Senhores, já disse, e repito para que se me en- 
tenda bem; não pretendo fazer provas de ministeria- 
lismo, o que quero é que se proceda com sinceri- 
dade. ... 

Os Srs. Marquez de Caxias e Visconde de Jequiti- 
KitosHA:— Apoiado. 

O Sr. Souza Ramos : — Quem quizer a Héa vote 
por ella, quem a não quizer rejeite-a ; mas não se 
pretenda fazer acreditar qoe se quer aquillo que se 
não quer. Si ha odiosidaae na rejeição, recaia ella 
so' re quem deva recahir. 

Na camara dos Srs. deputados (tenha se bem em 
lembrança) separou-se o artigo, com receio que elle 
viesse levantar grande celeuma no senado, provocar 
discussões muito loogas e calorosas, de maneira a pôr 
era perigo a passig-m esta anno da lei de fixação de 
Erças; este foi o motivo bem mauifestado. Ora, si 

não se decidir este anno a sorte desse projecto, o 
que se ha de pensar ? Que uma medida adaptada pela 
camara dos Srs. deputados, quasi unanimemente, 
com enthusiasmo de uma votação nominal, afagada, 
acoroçoada do modo o mais solemne, apoiada pelo 
governo, encontrou uma morte traiçoeira no senado, 
o inimigo do progresso e das boas idéas da liberdade; 
contra isto, Sr. presidente, é que eu clamo, e prin- 
cipalmente por espirito de corporação, sentimento 
que em mim tem muita força. 

O Sr. Ministro ua Justiça:— Observe que ha 
quatro ministros senadores. 

O Sr. Souza Ramos : — Mas são ministros. 
O Sa. Visconde de Iequitiniionhv : — Respiram 

um ar mais livre. 
O Sr. D. Manuel : — E' nova mina de explo- 

ração. 
0 Sr. Souza Ramos :— O nobre senador é muito 

injusto com os que não pensam como elle; sou inca- 
paz de explorar mina alguma, estou expondo a minhx 
opinião com toda a franquia; e, si minha palavra 
merece algum credito, declaro que não combinei com 
nenhum dos meus amigos sobre o que vim expôr no 
senado, fallo do própria inspiração. 

Resumindo, direi que me parecia inconveniente 
applicar-se á guarda nacional em corpos destacados, 
fazendo o mesmo serviço dos corpos de linha, uma 
disciplina diff rente. 

Esta inconveniência sobresahe ainda pelas obser- 
vações do nobre senador pela província do Amazo- 
nas. Si a guarda nacional quasi nunca ou difficil- 
menle fica sujeita a esta penalidade, para que tanta 
fadiga em tomar a seu respeito providencias singu- 
lares, d. ixando entretanto o exercito, que também é 
composto de cidadãos brasikiros, o que tantos ser- 
viços tôm prestado, sujeito a elle todos os dias? Mas 
desde que o governo, o miis interessa Jo na melhor 
organisação e disciplina do exercito, como o primeiro 
responsável pela paz e segurança publica, habilitado 
com os muitos meios de informação que estão a seu 
alcance, pela expjriencia o pela proctica dos negó- 
cios, declara que acceita a medida, que ella não 
tem inconveniente algum, voto por ella sem o menor 
escrúpulo. 

Nao me julgo habilitado para dizer; — vó^, go- 
vírno, não sabeis o que vos convém para o melhor 
desempenho de vossa alta missão, eu sei mais do 
que vós, e por isso voto contra a medida que accei- 
lais. 

E'esta presumpção que não tenho, é esta posi- 
ção de ultra-ministerial que entendo não ser obriga- 
do a acceitar. 

Polo que ouvi ao nobre presidenle do concelho 
e aos nobres senadores ministeriaes, que tôm tomado 
parte nesta discussão, creio que vai se verificar o 
que se previu na camara dos Srs. deputados, quando 
se traclou de separar esta medida da lei de fixação 
de forças de terra. «E' ura modo do matar a idea 
[se disse lá); vai para o senado em projecto separado, 
o nào será mais discutido. » 

Parece-me que isto se vai verificar, porque o nobre 
presidente do concelho, que, como todos s bemos, 
vive na conveniente harmonia cora o Sr. presidente 
do senado, de^onera-se do promover a discussão do 
projecto. 

O Sr. Visconde de Jequiiinhoniu : — Apoiado. 
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O Sn. Daxtas: — O senado não pôde Totsr 
urgência, ri o nobre senador a pedir? Peça-a. Pois 
então aqui só passa aquillo que o Sr. presidente do 
concelho quer? 

O Sn. Souza Ramos Eu quero ter toda a consi- 
deração para Com o Sr. presidente do concelho, e 
contento me declarando que não lhe farei culpa 
disso, mas também quero que se fique sabendo que 
não foi o senado quem matou a idéj que reiu da ca- 
mara dos Srs. deputados; quem seja culpado, pouco 
me importa, mas fique-se sabendo que a idéa da 
abolição da chibata, tão enthusiasticamente apoiada 
pelo governo na camara dos deputados, e decretada 
por uma votação nominal, não foi lei do paiz inle- 
pendeme da vontade do senado. 

O Sn. Pueside.vte no Coxcelho : —Fique o paiz sa- 
bendo também que não é por culpa do gove no que 
sj não discute esto projecto; isto acontece pela 
mesma raiao por que não se discutem outros pro- 
jectos, aliás muito importantes, que abi estão. 

O Sn. Visconde de Albuquerque — Eu linha in- 
tenção do votar contra o adiamento, e os fundamen- 
tos que tinha para isso eram que, Pudo sido esta 
idóa apresentada na camara dos Srs. deputados, 
tendo ella vindo paia o senado, e havendo um se- 
nador procurado occasião de chamal-a á discussão, 
era necessar o discutil-a, era necessário entrar na 
averiguação de t.ma questão tão importante, e acho 
que n.sso não se perdia o tempo. 

Eu queria rejeitar cumpkt.mente a idéa, porque 
as medidas de disciplina do exercito não são medidas 
animas, e por sso impróprias da lei de fixação de for- 
ças ; esse systema de querer enxeriar nas leis annuas 
medidas de alta traniceudencia e com relação á disci- 
plina do exercito, é um systema erroneo, urejudicial 
oanarchLo. Só esta consideração me faria rejeitar 
tal proposição, mas ainia ha muiias outras. Si as 
câmaras tomam essas dofibeiações de nas leis annuas 
eoxet taccm di pos ções coustiiutivaS das repartições, 

- aonde vamos parar ? li' o caso em que eu digo quo 
a coiôa devera não sanccionar similh-nte lei sem 
prejuízo algum. 

Sr. prcti lente, essa disposição antiga não se re- 
move por uma emouda de enthusiasmo ; e si os 
Srs. ministros pensam assim, si também foram ar- 
rastados pelo entuusiasmo ou pelos princípios de 
philanlhrcpia, ou talvez pelos abusos que tenham 
silo piacticados no exercito, os Srs. ministros 
podem er.ar, Eu digo que se pôde ser minis- 
terial combatendo as opiniões dos Srs ministros, 
não ha abi nenhuma complicação; elles podem 
errar e lambera podem mudar de opinião, nas 
diíTdienks discussões dascaraaras, a medida que a 
matéria so iüustrar p-la discussão, e esta maioria 
eu diria que era muito digna de discussão. 

Senhores, os castigos corporaes do exercito nunca 
dcsluni-am a ninguém. 

O Sn. Barão de Quaraim:—Eu não os quero. 
Coda um entende a Iroara do sua mautira. 

O Sr. Viscqnde de Albuquerque: — Grandes ge- 
nerats, grau.es hamons servidores do Estado têm 
sido castigados; e saibam os nobres senadores que 
aquellas penas são mais para aterrar do que para se- 
rem levadas á execução ; saibam os nobres senado- 
res que essas disposições, usadas com discrição, po- 
dem evitar grandes males c grandes transtornes na 
classe militar. 

Senhores, quereis negar ao pai de familis o direito 
de dar com um páo em seu filho ? E algum dia e 
filhodeshonrou-se por levar pancada de seu pai? 
Pois, senhores, o castigo corporal no exercito, se- 
gundo a disciplina militar, deve ser applicado como 
de pai para filho. 

{Ha um aparte.) 
Não argumente com abusos. Oxalá que os nossos 

generaes, os nossos ministros, tivessem muito em 
vista taes abusos para puuir aquelles militares que 
os coramettem no desempenho das attribuições que 
a lei lhes coufere em beneficio da disciplina, para 
saciarem vinganças individuaes, ou talvez defeitos 
de sua educação. 

Disse-se que a espada de prancha matava. Senho- 
res, a espada de prancha nunca matou a ninguém ; 
a lei não diz que a espada de prancha seja um cas- 
tigo para molestar. Mas, si fôr applicado com exces- 
so, matará; mas isto é um abuso, não é esse o espi- 
rito do regulamento. Eu recordo-me sempre da ma- 
neira por que fui educado ; vi appticar a espada de 
prancha, mais nunca te consentiu que a pessoa quo a 
applicava puzesse um pé atraz, era sempre de pós 
juntos. 

Sei que muitos soldados têm morrido de prancha- 
das, assim como sai que muitos têm morrido de chi- 
natadas; mas isto será eíEito da lei? Não, éum 
abuso clamoroso dos ofüciaes militares, e esse abuso 
é que era necessário punir. 

Sr. presidente, permilta-me V. Ei. uma reflexão. 
E' notável a philanthropia que se quer ter com o-sal- 
dado: si vós substituirdes estes castigos por outros, 
o que acontece é que os mand iôes, os vadios e le- 
taxados aggravam o serviço dos bons soldados; 
porque, sendo o soldado castigado cora o castiga 
corporal, no dia seguinte entra para a fileira, e o 
serviço é dividido por todos; mas, si elle fór castigado 
com pr.tôes, jejuns, etc., fica inuifisado por alguns 
dias. 

Senhores, eu noto tanta philanthropia para o sol- 
dado, e vejo que não olhais para o cidadão que não 
é soldado. Qualquer delegado vai recrutar o pai de 
família, o homem laborioso, só porque não ó eslu- 
dante, porque não goza desses privilégios que vós go- 
zais; para isso não olhais, quoiéis inculcar a vossa 
phtlamhropia só naquillo que diz respeito i disci- 
plina militar 1 Meussemores, "outro offlciol [Risa- 
das.] Sim, ao cidadão tiram-se tudas as garantias 
quo a constituição lhe coecedeu, tiram-se-lhe todas 
as facilidades ; 'parque, senhores, não é só o ho- 
mem qua tem ceita edad-1, todo o mundo é re- 
crutado, lodo o mundo melte-se na caiêa e vera 
algemado e encorremalo por diante do paço do 
senado para ir á secretaria da guerra 1 Isso naoso 
vê, não se faz caso 1 Oh 1 senhores, o que • que 
vós quereis? Sabeis vós qual ó a disciplina militar? 
Sabei que essa disciplina faz com quo muitos homena 
máos so comportem bem. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: —Como, pois, 

sc leme entrar na discussão desta matéria, pórqqe o 
Sr. ministro teve essa opinião T Porque razão não 
hei de combater o Sr. ministro? Será deshonroso a 
S. Ex. mudar de opinião? Deus nos livre de taes 
ministros. 

Portanto, Sr. presidente, voto contra o adh- 
ineato, 
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A camara, si não separasse este artigo, não preju- 
dicara a ninguém; porque, si viesse incluido na pro- 
posta da lei de forçss, eu votaria contra elle do 
jiiesrao modo que agora ; e, si eu ídsse ministro e a 
medida passasse, tu, que sigo oprincipio de que o go- 
verno pode viver sem maioria, aconselharia á coròa 
que lhe pozesse o veto ; arrostaria tranquillo todo o 
odioso de similhante medida. 

Lembrem-se, perém, que, quando quero a disci- 
plina mili'ar assim, quero também que se entee 
para o exercito por contracto, sem dispensar a lei- 
tura dos aitigosde guerra antes de jurarem bandeira. 

Seria melhor, pois, que se rejeitasse aidéajá, esta 
é a minha opinião; mas, como vi o Sr. presidente do 
concelho pronunciar-se pelo adiamento, digo ao se- 
nado : « Pois, senhores, adie-se o negocio, e que o 
Sr. presidente nunca mais o dê para a ordem 
do dia. » 

O peior é que quem dá a ordem do dia já não é 
o Sr. presidente. Os Srs. presidentes das camaras 
devem estar de accôrdo com os Srs. ministros; mas 
note-se que o nosso estada ó tal, que quem dá a 
ordem do dia não é V. Ex., nem quem iaflue nella 
são os Srs. ministros; esta attribui^ão de V. Ex. 
está coarctada, não é V. Ex. quem dirige os nossos 
trabalhos; é quem o senado quer, votando pelas 
urgências. 

Adie-s1, pois, o artigo additivo, já que o Sr, presi- 
dente do concelho acha que isto é conveniente; eu 
quizera rejeital-o, matal-o agora mesmr, compro- 
metter-me a este respeito; porque, como disse, rão 
tenho medo deste compromettimento; desejava a'é 
discutir sobre esta questão com os Srs. ministros, sem 
comtudo deixar de ser ministeriai, porque o meu 
rainisterialismo não é obedecer aos Srs. ministros, 
é auxilial-os da maneira que puder : como não 
hei de discordar delles em questões cspeciass como 
as da disciplina do exercito ? Os membros das camaras 
que apoiam os ministros não renunciam suas opini- 
ões, e seu interesse em servir ao paiz. 

O Sr. D. Manuel : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Cedem ás 

vezes, quando vèm uma tenacidade, quando vôm um 
grupo solidário Lzer todas as hostilidades com a 
maior injustiça, tudo isto pelo principio, que não sei 
quando acabará, de que as maiorias ó que fazem os 
ministérios. Eu digo'que não; os ministérios não 
estõo dependentes de maiorias nem de minorias. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Nem quando a maio- 
ria ó verdadeira? 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Tem escripto 
na testa? {\poiados e riso da opposição.) O que é ver- 
dadeiro é a responsabilidade dos ministros. 

O Sr. Caídido Borges : — Isso é que não é verda- 
deiro. 

O Sr. VíSCONde de Albuquerque : — Algum dia 
ha de cahir a casa; e demais, além da responsabi- 
lidade physica, ha a responsabilidade moral, Não 
preciso ter qu-m vote comigo; Deus me dê intel- 
ligencia para sustentar sempre a verdade, que a 
opinião publica será por mim. 

Portanto vou com os Srs. ministros: o Sr. presi- 
dente do concelho disse que é mellur o adiamento; 
pois bem, adie-se; si os nobres senadores acharem 
que a matéria é digna de ssr discutida e adoptada, 
não tsperem que o Sr. presidente a dê para a ordem 

do dia, nem que o governo aconselho isso a S. Ex., 
peçam urgência em uma boa raanhan. 

O Sr. Miranda ; — Si o raini-iterio não quizer, 
não passará a urgência, Sr. viscunde. 

O Sr. Visconde de Albuquerque;—Tenho vg- 
tado contra todas essas que se têm aprestntsdo, e 
ellas têm passado, e o Sr. presidenta tem sido ccar- 
ctado em suas aitribui^ões. 

Passe a lei da fixação das forças do terra. V. Ex. 
brm sabe, Sr. presidente, que tenho pouca espe- 
rança de que ella passe com a minha opinião. Minha 
opinião ó fixar-se a força, e dizer-se que o numero 
fixado seja preenchido por c ntracios. 

Senhoras, nós todos os dias estamos cm tcntativis, 
em experiências; e não nos assustemos com is.o ; 
estamos na infância do nosso governo, havemos do 
errar muito, queremos aprender daqui e djlii. Eu 
estudo o que Lzem os eutros paizes, nenhum t m 
comparação comnosco. Na Inglatei ro a fixação do força 
consiste em um bill que dá ao governo o poder de 
tomar todas as medidas necessárias concernentes so 
exercito, e no numoro dessas medidas entra não só 
a chibata como, muitas outras cousas. Nós não somos 
mais livres do que os Inglczes. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Porque não se ap- 
plica aos cadetes a chibata ? 

O Sr. Visc nde de Albuquerque : — Esta questão 
já se discutiu ne.ta casa, e eu disse — senhi fes, si 
esta é a duvida, façam cadetes aos guardas nacionaes, 
porque os c dotes ei tão livres da chibata. 

Mas não é só us cadetes que estão livros, os bons 
soldados também estõo. Não sei o q ;e vA h jo pelo 
exercito; vejo muito liberalismo para com tlle e 
muita inditLrfnçi para com q ciladão ; contra isto 
6 que clamo; vós não soislibcracs. fazús a anarchia 
no vosso paiz. Esfgmatisai os abusos que se pos- 
sam introduzir no exercito, mas tende cautela; o 
exercito, senhores, não ó liberal, não ha liberalismo 
no exercito. 

O Su. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Presidente:—Mas o que eAá em discus- 

são é o adiamento. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Mas, como 

ia dizendo, ninguém ousa levantar a chibata para 
nenhum soldado bem comportado; não é preciso ser 
cadete; pelo menos era isso o que acontecia no meu 
tempo; e quanto á primeira falta, os c rniraandantes 
tinham a obrigação do dizer: «Esto homem não ó 
digno de castigo. » 

Creio, Sr. presidente, que tenho justificado o meu 
voto a favor do adiamento. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Vejo o senado can- 
çado, e por isso não lhe tomarei o tampo; li nitarei 
minhas relloxões a muito p uca cou^a. Tendo sido 
eu o auetor do adiamento, não posso eximir-me de 
o justificar. 

Uma das razões, pelas quaes propuz este adia- 
mento, foi para não demorar pur mais tempo a pas- 
sagem da fixação das forças da Erra. Esta lei tem 
sido discutida por longo tempo e assás bem ; creio 
que pouco ou nenhuns esclarecimentos se podem 
desejar a respeito da sua ra. te.ia. 

Além nisso, o nobre ministro da guerra interino 
nos disse que estava incommodado em sua sui ie, 
e parece-me que da parte do senado devia neaie 
caso haver alguma diferencia para com _. Ex. 
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Mi?, Sr. presidente, propondo osta adiamento, 
ru dosde já declaro que t nho todo o empenho em 
que esta idói soji trazida á discussão; e peço a 
V. líx. que se recorde com benevolência do pedida 
q«o vou fazer, para que, logo que soja vetada esta 
lei, V. Ex. haja do pôr em discussão a urgência 
desta matéria. 

Eu ligo a ella tida a importância; desie todos os 
tempos me tenho declinado sempre contra o emprego 
da chibata e de pancadis na suirda nacional. 

Em occasião competente mostrarei, si fòr neces- 
sário, quo não ha inconveniente, como so disse ha 
pouco, cm quo em um mesmo exercito haja penas 
difforenle?. 0 Sr. marquez do Caxiss teve jí occasião 
do commandar o exercito (em 1851), quando havia 
nelle um corpo do estraegGros, que não esteve su- 
jeito á chibata. 

0 Sn. Mxrqukz de C.vxus : — Foi necessário 
d's3olvol-o. 

O Sn. Barão ds Qcaraim : — V. Ex. fez a cam- 
panha com esso corpo durante um anr.o, e soube 
mantera disciplina, apezar da desegualiade dos cas- 
tigos. 

• O Sr. Marquez de Caxias : — Deus sabo es dif- 
flculiades com que luetei. 

O Sn. Barão de Quaraim ; — E d"p is a própria 
loida guarda nacional não lho dá o primeiro lugar, 
o logardo honra, quando juneta ao exeicito ? Que 
significa isso sinão que a composição da guarda 
nacional ó dfforente? F, si ó diíTerente, torque 
não haverá também dilforençi nos castigos ? 

Ha pouco o nobre senador pela província do Ama- 
zonas procurem demonstrar quo, sngitnlo a lei, os 
guardb nacionaes, só quando era corpos destacados, 
ó que esião sujeitos aos mesmos castigos que a tropa 
do linha, e que isto sc dá em rar. s casos. 

Senhores, não sei si ó uso ou abuso; o quo vejo é 
quo no Rio Grande do Sul a guarda nacional é sera- 
pro considerada, qua"to á disciplina, como em corpos 
destacados, o não ésó nas fronteiras, mesmo no ser- 
viço intcni) da província. 

Tenho pois todo o interesso em quo essi espada de 
Damoclos não cuntimi) a estar suspensa sobra as ca- 
beç s dessa porção tão importante dos nossos con- 
cidadãos. 

Eu desejo que esta matéria seja ccnsrgrada em 
uma lei permanente, o per mais esta lazão, proponho 
o adiam- nto, para que fique desligida da !ci annua 
das forças; mas, repito, proponho tambsm a urgência 
para quo sm d scussão tenha logar logo depois que 
fík adoptada a lei quo fixa a força de torra. 

O Sr. Casdido Borges:—Sr. presidente, peço 
pormissã) ao iliustre s nador pvh província do Rio 
Grando do Norte, para que um defunto so tleve 
do sua cova o venha pronun dar perante o senado al- 
gumas palavras quo talvez não sirvam sinão psra 
incotnmodar a S. Et., apezar do partirem do fim 
defumo, porque com ellas se incommoda muito o 
nobre senador. 

Sr. presid rito, em uma questão do-ti ordem nã> 
vejo nora opposição, nem ministerialísmo; ó uma 
questão quo interessa á disnpiina do exírdto, quo 
interra-a A ordem publ ca, o portanto a todos os 
Brasileiros egualraento; o a este icsputo a opposição 
dá ao miiiislerio tudo qumto (ò: piocisopara manter 
ossa disciplina o essa ordem. Bortauto não serei m;- 
nistoii ii:t i dando o m^u volo ao adiamento, nçm 

serei opposicioui-ta negando-o; marcharei assim 
com rainha consciência, isto é, marcharei db modo 
quo ju'gaf mais conveniemo a prestar um serviço á 
disciplina do exercito do meu paú o á ordem publica. 

Senhores, vejo-me embaraçado pa-a doddir-me 
acerca do voto quo devo dar a esto requerimento do 
adi.mento ; vejo-me embaraçado, porque é certo 
que, satisfazendo a opinião eraitiida pelo iliustre Sr. 
presi tente do conclho, vou do encontro á opinião 
emi tida pelo Sr. ministro da guerra e pelo Sr. mi- 
nistro da marinha. 

V. Ex. lembra-se, Sr. presidente, quo em sen rc- 
latorio o Sr. ministro da guerra imcicu a idéa di 
abolição dos castigos corporaes, nãi digo paia a 
guarda uacioml, mas para os voluntários do exer- 
cito. Já vô pois o senado quo S. Ex. entendia quo 
não havia inconveniente cm existir duas discipli- 
nas no mesmo exercito, entro voluotarios o tecru- 
tados da tropa de linha. E sinão havia inconveniente 
na exisicneia de duas disciplinas critre duas cate- 
gorias d» rafsma corpordção, menos so pôde ella 
encoatrar entro corporações divo sas. 

Foi ^em duvida partindo' deste principio que op- 
parecen a idóa da exompção dos castigos corporaes 
na guarda nai ional, idéa que V. Fx. ha do lembrar- 
se que tem sido a menina uos olhos do Sr. ministro 
ia (ozenia dcsle longo tempo, que já a consignou 
om emendas o artigos auditivos, o que na actuali- 
dade S. Et. julgou que era occasião oppoituna do 
a realizar do accôrdo com os seus collegas da guerra 
o da maiinha. 

Apresentou-: e o artigo na Carnara dos Srs. depu- 
tados; houve uma larga e tão brilhante o luminosa 
dLcuísao que faz honra dquolia carnara. Comoso 
pronunciou o Sr. ministro da guerra, quando um dos 
membresda caman pediu que os cinco arügosadditi- 
vos fossrm remetiidos acommijtãó demarinhio 
guerra ? Disso S. Ex. : « Si a commissão de marinhi 
e guerra se comproraetlo a apresentar os artigos 
novamente á discussão, eu dou o meu voto a esto 
adiamento ; mas, si a commissão entende quo este 
adiamento equivalo á morto desse artigo, eu nego o 
meu voto, porque quero que o artigo passe. » 

Ora veja o Sr. ptesidento do constllio que o Sr. 
miaistroda guerra se oppóz na carnara dos Srs. dc- 
putad- s ú remessa deste aitigo á coraraissão de ma- 
rinha o guerra; quo não convinha nisso si a com- 
missão se não compromcltesse a apresentar os arti- 
gos em dRcussão. A lei des^ declaração do nobre 
ministro da guerra, appareceu a idóa clara, expli- 
cita e terrainante da iliustre Sr. miui tro da marinha, 
que dochrou naquella câmara alto o bom som que 
« não conhece caso algum era que a guarda nacio- 
nal deva ficar sujeita ao cast go da chibata. » 

Si pois, senhores, ura minislto da corôa se oppõo 
ao adiamento na carnara dos Srs. deputados, porque 
queria o artigo, íósse como fósse ; si outro ministro 
entende quo não In caso algum em quo a guarda na- 
cional deva ficar sujeita so castigo da chibata, como 
posso eu explicar Rje esta re.uncia de princípios 
peranto o senado ? 

O Sr. Visconde de Jeouitiniioniia : — Apoiado. 
O Sr. Cinliido B rges:—Mas, disso o nobro 

presidento Co concelho, sustentando o adiamento : 
« O souado viu que na carnara dos Srs. deputa los, 
depois de vetado esso artigi, a mesma cantara sepa- 
rai esto objo to para formar um projtcto d parto : 

* porque o senado hoje não ha do continuar n fazer o 
2(i 
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reesmo, isío é, diiculir o proj^cfo do fixação de for- 
ça, conservando em pmjec o separado o que é rela- 
tivo aos castigos corporaes? » 

Senhores, noie-se bem qual foi a mão por que na 
ca mira do Sis. deputados separou-so este artigo; fui 
para que no seoado não houvesse difdculdades em 
passar a bi de força, para que a discussão não fòsse 
íkmoradi. Mas, senhores, ss cesta a razão apiese i- 
tada pelo gabineto na que1 la camara, hoje a razão 
não procede, porquanto nós não pretendemos impu- 
gnar a dout iua desde que o governo entender e de- 
clarar que ó necessária. Que receio é este ? Nós 
fiãddeunrarcmos a discussão ; vós quereis a lei com 
a maior piomptidão que é possível; mas dizei íran- 
camenle si quereis este artigo? 

Sr. presidotile, eu hei de votar contra esteadia- 
imoIo, porque esta idéa tem por mais de uma vez 
servido de eavallo de batalha. Quando acontecer 
(porque os nobres ministros não pretenderão tam- 
bém fazer-nos acreditar e vo ar que são immorlaes) 
quando acontecer que os adversários dos nobres 
ministros subam ao poder, V. Es. verá que nessa 
ópoca esse projeclo que hoje se quer sepultar cora 
um adiamento muito nuard, isto ó, depois de 
uras sustentação calorosa e enthusiastica por parte 
do governo, ha de ser trazido de novo á d scussão, e 
emão ha de so querer fazer carr-gar com a res- 
pousab lidado a es o lado a quem o nobre minis- 
tro declara não pertencer. 

Eu, Sr, presidente, si o ministério declarar que as 
idé ;S consignadas na artigo additivo são necessárias á 
disciplina do ei rcito e á manutenção da ordun pu- 
blica. voto com o ministério, porque, ccrao disse ha 
pouco, nestas maletias não concebo opposição; si o 
ministério ent-nier o contrario, nego o roeu voto ao 
artigo; mas o que ccnvém, o que desejo, eo que é 
inlisponsavel équooministtrio s ja franco,que o Sr 
presidente do concelho concorde cota o Sr. minit- 
t o da guerra, que o Sr, rainistro di guerra concor-- 
de com o Sr. ministro da ratrinha, que appareça 
# sa solidariedade tal qual a concebe o Sr. presidente 
d » concelho, ou que seja evidente a dirergencLt em 
quj se diz que elles se acham. 

Voto contra o adiamento. 

O Sn. Miranda: — Sr. presidetat', tendo eu sido 
o auator da emenda, não po>so deixar de levan- 
toi-roe para combater o adiamento otferecido pelo 
nobro fonador rela província do Uio Grande do Sul. 

Declaro a V. Et. que pracliquei o acto ma:s 
inn c-mie, quando procurei submetter á discussão 
>U casa, como emenda, o projaclo quo havia sido 
discutido na camara dos Srs. deputados. 

O nubre senador pela província do Rio Grande 
do Noite, querendo sempre prescruUr as iabnções 
doqtHlos com quem não está de acrôrd >, doei -rou ao 
senado quo a emendi por mira oíferociia não pas- 
sava de uma tactica, e então lheapprouve lançar so- 
bra cs honrados senadores, com quem estou ligado 
nesta rasa, quanta expressão iaconvoniento enten- 
deu que linht a liberdade de soltar. Até V. Ex., 
onlendend i que a virlencia, com quo o ncíbre sena- 
dor h via ogtredida a opposição desta casa, linha 
• xcedido os limites da liberdade da tribuna, o cha- 
mou á ordem; e uisso realmente V. Ex. deu prova 
•le quanto á opposição é digna de respeito, e não 
islã uo c.iso, nem em sua t talidade, nem ropresen- 
iad) p >r alg iem quo occupe a tiibuna om nome 
dtlla, a set ia eaveuiemo-i.ent? drsconsiiere.da pelo 

nobre senador pela província do Rio Grande tio 
Norte, ou por qualquer outro. 

Não tive em vista, Sr. presidenle, demorara ap- 
provação do projecto, que se discuto; o declaro mais 
a V. Ex. que, apresentando esta emenda, eu não or 
fiz de combinação com quem quer que fóíse. Ja disso 
uma o muitas vezes quo hei de discutir os questões 
militares, emquanto puder, o hei de tomar parte na 
dlscus ã) de quanto negocio militar fôr submetlido á 
consideração do senado, sempre que mo coavier, 
embora cora isso eu transtorne os planos da maioria, 
embora com i-lo eu incorra no desagrado do nob.e 
senador pelo Rio Granle do Noite. 

Hei de portanto discutir e fallar eraquanto me 
fôr possível, ou emquantoas conveniências dos prin- 
cípios que professo mo não acouselharcm a ter um 
pro^dimento diflerente, ou emquanlo o nobre se- 
nador pelo Rio Grande do None, a frente dos seus 
amareílos, dos seus rostos ou do quem mais direito 
fór, não julgar conveniente; roubara pibre e misera 
virmelha opposição o único recurso que lha resta, 
o de nesta tiibuna protestar contra medidas que não 
pôde julgar as mtis regulares para a marcha dos 
negoctos públicos, que não pode considerar as 
mais propmias aos interesses do paiz. Emqumto, 
pois, o nobro senador não me roubar esse direito, 
emquanlo raa conceder a graça de exprimir-me 
e do manifestar com liberdade o meu pensamento, 
hei de fallar e discutir, embora as minhas palavras 
lho fôam mal aos ouvidos. 

Pode o nobre senador planejar os seus prcjectos do 
arbítrio; póie meditar as providenciasconduceates 
a poar a liberdade da tribuna; emquanlo não o 
fizer, eu hei de fallar, hei de desconlental-o e incom- 
modal o, espendendo com toda a amplitude quanto 
eu penso sobro as necessidades do meu paiz. 

O Sr. D. Manuel: — Não roe incommoda, porque, 
graças a Deus, não lenho aspirações nem necessida- 
des. 

O Sr. Miranda : — O modo apaixonado, com que 
me dá esm aparte, ó a melhor prova de quo o iocom- 
modo. Eu estimo muito isso. Sempre qúe o iacom- 
modar, orando eu, terei a conviCjão do que matcho 
em regra. 

O Sr, D. Mandei : — Está dando provas de que 
não mo incommoda. 

O Sr. Miranda : — Para mostrar que só me dirijo 
pelo interesso publico, e quo entro nestt discussão 
porque entendo que faço um .serviço ao paiz, peço 
desde já licença ao senado pira olíerecer-lha mais 
duas emendas que não contôm idéas novas; são 
idéas que já discuti no debato da lei de forças , 
ilóas que quero que se discuta conveniente- 
mente, porque mo píreco que são vantajosas á dis- 
ciplina, á ordem e prosperidade do exercito. Eu as 
mandarei em tempo. 

V. Ex. não consentirá do certo que eu aprovóte a 
palavra que mo deu para responder ao nobre sena- 
dor pela província do Amazonas, o único dos senho- 
res que fallaram, a quem eu desejava dar uma res- 
posta relativamente a um eu outro ponto em quo 
divergimos. 

O Sr. D. Manuel:—A discussão é sobre o adia- ' 
mento. 

O Sn. Miranda:— Sou o primeiro a dizer que o 
Sr. piesidente não quererá qtta cu responla ao nobro 
senador pela proviucia do Amazonas, na parte em 
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qm essa nobre sonador mo q>m contestar relaliva- 
wcnte ao topico, que citei e combali, quando nessa 
relato io que a^mpanha a proposta pari o credito 
se disse que havia em serviço cò ca da 5,000 guardas 
nacionaes, algarismo que contestei, comparando a 
existência real da guarda nacional destacada e em 
destacamcn'o era todo o paiz, segundo o que se do- 
prehende do mappa da força junto ao relatório. 

Também V. Ex. talvez nâ) queira que eu combita 
?o nobre senador pela provincij do Amazonas, 
quando elle outend^u que deveria discutir a questão 
da guarda nacional em corpos destacados ua pro- 
víncia do Rio Grande do Sul, dando ao art. 5."da 
lei uma iatelügencia queeu nsoadmitlo ; mas, como 
V. Ex. não consente que eufalleagoraa este respeito, 
e pode ser que no anlamento da discussão eu lenha 
de encontrar-me com o nobre senador..., 

O Sn. D. Manuel : — Com elle a derrota ó certa. 
O Sr. Miranda: —Graças a Deus que já ouço 

a1guem fallar. 
O Sr. D. Mascel : — O aparte foi hora, c espere 

por outro que aqui já está estudado, 
O Sr. Miranda;—Quoi volumus, facile credimus/ 

Mis disse eu que V. Ex. não consente que eu falle 
agora a este respeito, e pode ser que no andimenlo 
da discussão eu tenha de cncontrar-mc com o nobre 
senador pela província do Amazonas; tomarei então 
ora consideração oi seus raciocínios, e farei sentir os 
motivos que tenho para discordar di sur maneira de 
pensar. 

Eu também queria pedir licença á V. Ex. para 
oíTarecor algiun is considerações a respeito da cbi- 
bata, cujo uso já declarei que não c fundado em hi. 
Foi em verdido aconselhado ou determinado ao 
principio pelo governo, o qual a estabeleceu em data 
de 3 do setembro da 1825 pjra os crimes de 1.' e 
2.* deserção. 

O Sn. Barão de Qdaraim ; — Tolerado. 
O Sr. Miranda : — Pcrmittilo. Mas f i depois ex- 

pressimente prohibibo pelos avisos de 30 do maio 
<le 1831, 16 de julho de Is31c2l dò setembro 
de 1855. 

O Sr. Ferreira Penna: — A questão é saber si 
osles avisos tem sido observados, 

O Sr. Miranda: — Einãome refiro a' practica, 
oondemno-a; não ba le. qua mande applicar o cas- 
tigo da chibata, e visto que não ha lei que nunda 
applicar esse c stigo, não po so deixar de reco- 
nhecer como castigo abusivo e illegil, aquele que 
o proprio governo tem condemnado como não fun- 
dado era lei. 

Si se traclasse de decidir da preferencia do cas- 
tigo da chibata sobre o castigo di ospadi, talvez que 
eu mo inclina-se para o da chibata, porque V. El. 
ha da estar lembrado de que, quando eu discuti esto 
ponto, disse quo, lendo o nobre ministro da guerra 
adoptado algumas idéas sobre o rscnitamento, be- 
bidas na legislação portugueza vigente, seria bom 
que limbe n fôssa adoptar essa, porque alli so sub- 
stituiu a chibata pela espada; mas ac ualmeule entre 
nós ó abuso quo tem sido expressamente probibido 
por dillerentos avisos do governo. 

As razões que na casa so tôrn produzido, para qus 
se approvo o adiamento proposto pelo nobre senador 
pela província do Rio Grande do Sul, reduz-se a uma, 
otsta cjnsiste cm qtr, havendo sido a fòca apartada ' 

do projec'o do lei do forças pela c mata dos Srs. de- 
putados com o consentimento do governo, serii 
inconveniência remcUtr-se hoje unida co mesmo 
projecto novamente a mesma idoi para a esmara 
dos Srs. deputados. Mas a esta argumentação, segun- 
do pude apreciar no correr da discussão, responde- 
ram muito termiiianteraonlo os nobres senaderes 
pela província de Minas Geraes e do Ri > de janeiro. 

Edes disseram que o mutivo que prevaleceu m ca- 
mara dos Srs. deputados para que se separesse esta 
medida do prej elo de lei do forças, foi poi<p.i® so 
entendeu alli que no senado a discussão desta me- 
di ia poderia trazer difüculdados ao governo; o tanto 
assim c, quo naqmTia cannara abemmenie se con- 
vidava a votar pela separação, dizenio-se que a idra 
contrarii viria com efTjilo levantar essas difíloulia- 
des no senado, como st o senado tivesse algum es- 
crúpulo, algum inconveniente em discutir uma 
med.da que, quer seja votada qurr não, interes a 
sobremaneira «os 600,000 guaidas nacion cs do 
Império; interessa sobremaneira a uma porção 
muito preciosa da população do paiz ; como si o se- 
nado recusasse ent ar cm questões, que se prenieru 
tão de perto á disciplina e « ptosperidaic tio exer- 
cito brasileiro. 

Si esta ora a razão, pela qu-T se podiue se con- 
seguiu na outra carnara que a emenda fõ.-se separadi 
do projecto, si o senado reconhece a injustiça de si- 
milhuite motivo, si o senad» e tá prompto a entrar 
nrdiscusão da mateiii, parece poder-se concluir 
que esse único motivo allegado para se não conlinutr 
m itiscusi-ão da medida não pó le prevalecer. 

Também se di-sa que não se devia entrar na dis- 
cussão dessa medida, pela razão de que se ir ir po- 
crastinar a discussão do projecto dcmoronlo a sua 
adopção. Não vejo nisro inconvenienta a"gu!n. Si a 
nobre maioria, cm logar de ter-se hoje dedicado a 
embaraçar a idéa, já corabatendo a differentes ve- 
zes, já mandando propôr o seu adiimrRto, tivesse 
entrado na apreciação da medda, talvez que h ja 
mesmo so tivesse concluído a discus.ão da em nda. 

Mas cila não fez isso: atlribuindo ao contrario á 
oppisição vistas sinistras o uma tactica condcmna- 
icl, tractou de impedir a discussão, porque tem p- r 
flra ])0r em embaraços o min^lcrio, visto que al- 
guns de seus membros ora approvam ora reprovam 
a doutrina d r emenda, acontecendo eté que uma ou 
outra vez fossem arffbalados pela força d r ma oria 
a vo'ar pcraquillo que talvez não entendesse conve- 
niente approvar, si as círcumstaccis que dominara.a 
fossem diversas daquellas quo se deram. 

O certo porém c que o governo não quer a n e- 
diia, mas tem medo de dizer que não quer, poreju) 
não so qu t deipopularisir. Não é uma tactic i 1 Não 
é também mais procedente a observação (cita pelo 
n ibre vbc mle de Albuquerque, quando disse q re, 
sendo a lei de forçis uma lei annua, não se devia 
nella enxertar ideas permanen os, príncip es do 
uma legislação duradoura. Não 6, Sr. presidenlu, 
a primeira vez que em uma lei de f rças, como esta, se 
enxerlam medidas do uma natureza não transeunte. 

De 1850 á esta pai te a 1 i de forças de mar c ter' 
ra tem sido consileravelraente modificada por muita* 
e repetidas emendas. O Sr. minisiro da ju tiça ea a 
recanhocondo a verdade com queime enuncio. 

O Sa. MíNisrno da Justiça : — Apoiado. 
O Sr. Wiraním : — S. V.x roconhece o fact) aaa 

acabí apoiar de no\rb. Por i3uu?s s© Uím 
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inserido na 1 i de forças meüdas que ficam fazendo 
pai te do jegisiação permanente do paiz. 

Ora, si a pracVca até agora seguida tem sido oMa, 
si o poder legislativo, consignando nesie piojecto 
idéas Ifanseuntes, o lem ft i ocom a cláusula de se tor- 
narem perm inent rs, como é que hoje, quando se tracía 
da uma matéria, que tanto se prende á felicitado do 
exercito e de uma grande parte da população do paiz, 
sa quer invocar a conveniência de um procedimento 
que o irfsmo nchre ministio da justita e tolos os 
seus amigos adoplaram e aj provaram nos annos an- 
teerdentes? 

O scnalo se recorda de que aindi na lei do forças 
de t83S passau a idéa da auetorisar-se o Sr. minis- 
tro da marinha para organisar um codigo penal e do 
processo psra a armada ; e tal foi então a força de 
conDança depositada na ministério por parte da ca- 
na ara dos Srs. deputados, que até quizeram Dvar a 
úeiicação ao seu amigo ao pout) de auclmisar ao go- 
verno a pôr logo era execução esse codigo penal. Não 
sei, pois, o quoseja menos transeunte, menos per- 
manente, si a auetorisação dada para organisar um 
codigo penal para a armada, cora a circura-t meia de 
poder ser logo (esto em execução, ou si uma simples 
onedidr queira fazer exemplara guarda nacional em 
corprs destacados dos castigos corporaes. 

O meu nobra amigi, senador pela província do 
Minas Geraes, declarou que estaria prompto a volar 
pelo adiamento da emendi, si porventura o raiuisto- 
rio se cou.promettease a fazul-a pô cm discussão 
com a maior urgência nossivel. Também eu, Sr. 
presidente, na cornara dor Srs. deputados, em uma 
discussão idêntica, deixei-me 1-var por uma simi- 
Ihanto promessa; eu inha cmãò algumas eraénJas 
p propôr, o um ministro, qin me honrava com a 
sua amimde, tenio disso noticia, prccurou-me o me 
pe diu que as não apresentasse. 

Uma dessas dua? emendas, que agora mandei á 
mesa, era jusumente unia daquellas, qrie eu cnlão 
iiueiio que fi esse objerto di discussão na outra 
ermara; o ministro a quem acaba da leferir-rae, me 
promeiteu que faria quanto antes redigir o projecto 
e entrar em discussão essa eraenla : acquiçsr j, retirei 
a emenda c o projíclo até hoje não foi discutido, 
nem ao menos apresmtado. 

Ainda qnan to, portanto, o nobre presi lente do can- 
c lho nrs asscgorasSè-que iria entender-se com Y. Ex. 
para que a proposição da camara do? Srs. deputados 
sobre esta maioria entrasse immedhtamntto em 
discussão, cu não accoitana o compromisso, primei- 
ranv me, porque Y. Ex. poderia inutilisor o ccrapro- 
inelíiraento, o era segundo !■ gar, porquo reconheço 
que lu m casi muitas matérias dignas da conside- 
ração dosenaio e cujadisjusíàoeaiopção não podem 
ser procrasiinadas. 

Uma razão entre (o Ias as que tem sido produzidas 
me roderia com clleito demover do proposito em 
que estou do pugnar pela discussão da minha émon- 
<ia, essa seria o iticonimo lo reconhecido do nobre 
ministro interino da guerra. E, a proposito, fui 
a este respeito aécusado de ter praclicado um reto 
crudolissimo por haver hontem contorrido para pr- 
lor.gar a discussão a despeito do estado de s. úJo do 
Sr. ministro da guerra. 

Quando o nobre ministro declarou hontem que 
por incomraodo de saú lo não podia aconjpanhar-me 
ira drsciusão, o julgava couvfiiien'0 demorir ts 
escliiccimenios que eu havia pedido para uma díis 
ssib cqumtcs so sõos, tu immediatam'ulo [o con- 

sideração a S. Ex. mandei a mesa ura adiamento. 
O nm adiamento não tinha por fira protelar a dis- 
cussão, tinha por fira adi 1-a, para quo o n 'bre 
ministro se recolhesse a sua morada e então, si fôsso 
possível, so hrbilitasso para hoje convenientemente 
rcsponder-mi'. 

Por essa occasião S. Es. disse que podia sermuiio 
bem substimidj por cida um dos seus honrados col- 
legas, q e (cm ass nto na casa, porque cada um dcl- 
les se acha h hilitado, tanto como etle, para satisfa- 
zer os escl recimentos de que nco-ssito paia melhor 
desempenhar o debite das matérias. Si esta razão 
não pôde ai. da deixar da preponderar no espirito de 
S. Ex., si o Sr, ministro estã ainda m.slas vista», si 
reconhece quo a respeito da matéria em questão, em 
referencia á qu»! S.Ex. tem manifestado por mais do 
uma vez sua opinião, sua presença pdde ser dispensa- 
da porque seus honrados collegas podem subsliluil-o, 
não ha razão também para so entender que o estado 
de moléstia do S. Ex. pófe obsiar á discussão. 

M s, para mostrar qmnta consideração tributo a 
S. Ex., declaro que si S. Ex. me dissesse que não podia 
voltar mais á esta casa, por achar-se nalraente in- 
comraolado, eu pela minha parte poiia termo á 
discussão. E' para mostrar quo não desejo protelar, 
quo minhas vistas não são de hostiliiade, não de^jo 
df sagra tar a ninguém, nem rm su is mais pequenas 
susceptibilidades, qusiro mais em chcuinstancias que 
tanto so prenlcra á saúlo de cada um. 

Por i-so que so iracta da guarda nacional, Sr. 
presidente, V. Ex não pôde levara mal que eu dè 
urai resposta ao nobre senador pela irovincia do 
Amazonas, relativamente so fa '.to do Silves. Quando 
revelei ao senado a existência desse facto, não o dei 
como ceito; disse quo contava que o nobre mi- 
nistro da guerra nos esclarecesse a respeito, decla- 
rando si linha ou não coi.he iiraento ofikial deite. 
S. Ex. teve a bondade de declarar qoe linha e.so 
conhecimento cfticial o que deplorava esse faclo. 

O Sn. FeKíveiiu Penxa :—Não disso que tinha 
participação efricial. 

O Sn. Mixistuo ha Mauiniia ; — Disso quo não ti- 
nha conhecimento oflicial do fa to, mas que sabia 
deüe particularmente. 

O Sn. Miuanda O nnhro ministro declarou que o 
presidenta tinha proceEd » centra esse facto, demit- 
lindo oau :tor do ailentado, e quo o governo impori, 1 
teria do providenciar cm ordem a que ura similbante 
dclicto não fi asse sem a punição correspondente. 

Eu me satisfiz portanto a esto respeito, e não havia 
motivo para que o nobre s nador pela provincia do 
Amazonas chamasso a discuoão para osso topico. 

O Sn. FÈnnEiiu Pexna : — Foi si para raanif star 
minha opinião. 

O Sn. Miranda : — A opinião do V. Ex. era no 
sentido da duvida, o eu não qui/cra quo Y. Ex. duvi- 
dasse dcquülo que havia sido asseverado na casa pelo 
Sr. ministro da guerra. 

Ponho teimo r qui, Sr. presidente, a estas obser- 
vações, mandando á mesa para amanhan sere n con- 
v<.ijionlemenle apoiadas as minhas novas emendas. 

Dada a hora, fica adiada a discussão ; e, retiran- 
do-se of r. ministro com as mesmas formalidades com 
quo fôra icccbido, o Sr, picsidento dá para ordem 
d.» dia da seguinte sessão as mesmas matérias já de- 
signadas. 

Levanta so a sessão as 3 hores da tardo. 
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Acta de 20 <le agosto. 

IRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

A's 11 horas da manhan, feita a chamada, acha- 
rara-so presentes 27 Srs. senadores, faltanio cora 
causa os Srs. Souzi Fianco, Yasconcellos, Paula 
Pessoa, AVanierley, raarquez deltanhaera, marquez 
de Olinda o visconde de Maranguape; e sem ella os 
Srs. Silva Forraz, barão de Anlonina, barão da Boa 
Yist', b<rão do Pontal, barão de Suassuna, Baplista 
de Oliveira, Cindido Borges, Carneiro de Campos, 
Souza Queiroz, Gonçalves Martins, Paula Albuquer- 
que, Men les doa Santos, Pimenta Bueno, Silveira da 
Motta, Pornanlcs Torres, Fonseca, Alencir, Jobioa, 
Nabuoo, raarquez de Abrantes, visconde do Albu- 
querque e visconde de Itaborahy. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por (alU de numero para formar casa, e con- 
vidou os Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commissôes. 

Sessão <lc 21 ilc agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Srmmaiuo.— Expediente.— Primeira parlo da ordem 
do dia.— Proposição da camara dos Srs. depula 
dos sobre o privilegio para lavras mineraes na pro- 
víncia da S. Pedro e emendas. Discursos dos Srs. 
barão de Qaarairn, marquez de Olinda e Sinimbú. 
Votação. — Segunda parte da ordem do dia.— 
luxação de forças de terra. Discursos dos Srs. 
visconde de Jcquilinhonha, barão de Quiraitn, 
Dantas, Silveira da Moita, ministro da justiça, D. 
Manuel, Cândido Borges e barão de Pindxré, 

A'3 10 horas e 3/í da manhan o Sr. presidoato 
abro a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lidas as actas do 19 e 20 do corrente mez, são 
approvadas. 

EXPEDIENTE. 

0 Sr. 1.° Secretario lè um officio do Sr. senador 
João Antonio de Miranda, participando não poder 
comparecerem tros eu qurtro sessões.—Ficou o se- 
nado inteirado. 

Compareceram no de:urso da sessão mais 7 Srs. 
senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

CARVÃO de pedra. 
Conlimia a discussão, adiada na sessão de 19 deste 

mez, do art. I.0 da proposição da camara dos depu- 
tados apprqvando as condições com que foi conce- 
dido o privilegio do lavrar mioas de carvão do pedra 
o explorar outras na província de S. Pedro, com as 
emendas da commissão de emprezas privilegiadas, 
com a do Sr. Cansansão de Sinimbú apoiada na 
sessão do 14 deste mez, e com a do Sr. visconde de 
Jequitinhonha apoiada na sessão antecedente. 

O Sr. Barão de Quaraim ; —Sr. presidenle, eu 
sustento ainda a idéa que emitti na discusíão an- 
loiior, dereduzir-so " prazo concedido á companhia 
do 30 a lij annos. Nossa occssiào eu argumentei 

com o que se praclicara a respeito dos terrenos dia- 
mantinos, nos quaes a concessão nunca excedeu de 
15 annos. 

Dissc-se que havia muita diíTerença entre os tra- 
balhos das duas explorações. Ádmitto que haja diffe- 
rença, quando a exploração do lerreno diamantino 
ou auritejo seja feita a céo aberto; mas quan lo três 
explorações tendem a desviar o curso de um rio, as 
dilliculdades hão de necessariamente ser grandes; 
quando egualmente tiver de fazer explorações no in- 
terior das terras, ha a mesma natureza de trabalho; 
tanto na exploração dos terrenos diamantinos ou au- 
nferos, como na exploração do carvão de pedra, 
ha a necessidade de se abrirem poços, de se éslabe- 
lecerem galeiias, de te assentarem machinismos para 
extracçào de um e outro metal. Porconsequencia, 
não se podendo dar esta hypolhese que se apresen- 
tou do maior trabalho, qual ha de ser a razão por que 
para a exploração dos terrenos diamantinos c exlrac- 
çao do ouro se ha de conceder o privilegio por 13 
cnnos, o nao se ha do estabelecer esse mesmo prazo, 

pedra*1? 0 86 tiacta da extracção do carvão de 
Quando se tractou aqui da subvenção a companhia 

dos vapores que fazem a navegação ao norte eao sul 
do Impono, estabeleceu-se o'prazo de 9 anoos, o 
clamou-se contra esse prazo, dizoado-se que era ex- 
cessivo. Ora, essa companhia tem um grande nu- 
mero de vapores, nenhum dos quaes custaram menos 
de 100:0001$; tem ofíiciaas montadas na maior es- 
cali, tem depósitos sobresalentes para os navios, 
tem deposito de muitas centeoares dc lonoladas de 
CâíT^?^0 P8dra; e todo essa capital não d inferior a Í.GÜtLOUO#. 

Nas minas da carvão do pedra o que ó que mais 
custa . A aberiura dos poços. Para a extracção do 
mineral poderá empregar-se uma machina da vapor; 
exige-se alguns canis do ferro dentro das galerias, c 
alguns instiumoolos ordinários ; tudo isto não custa 
tanto como o que está empregado na companhia dos 
Va<fhneS' es'ou eerto que não passará talvez do 399 a i09 contos o fundo da companhia de mineração do 
quo so Iracta. Entretanto como ó que para uma com- 
panhia que exige um capital menor se dá o privile- 
gio por maior numero do annos do que é cencedido 
a companhia que emprega um capital quadruplicado? 

Senhores, o monopolio ó sempre oneroso; e, se- 
gundo os princípios do direito, convém, sempio quo 
possa ser, restringil-o. O produeto quo se concodeá 
companhia, como já fiz ver da primeira vez que fal- 
lei,e de um consumo extraordinário, por isso que 
ello se presta a satisfação de necessidades muito 
extensas. 

Quem é que pode negrrljuS, si as minas de carvão 
de pedra forem abundantes, a companhia dontrode 
muito poucos annos não só pôde embolsar-se do seu 
capital, mas ainda haver grandes lucros? Creio quo 
ninguém. Para que pois se ha de cooceder á compa- 
nhia um prazo maior do que aquelle que ó preciso 
para esle lim? Para quo d quo se ha de privar o pu- 
blico por um longo espaço de tempo de obter a van- 
tagem de comprar o carvão por preço barato, o que 
necessariamente ha de acontecer logo quo, extinclo 
o monopolio, as minas sejam expostas á concurren- 
cia publica? Para que egualmente so ha de privar o 
Estado do augmento de tenda que necessuiamenie 
também deve haver logo que, extinclo o monopolio, 
possa arrendar as minas descobertas com condições 
mais vantajosas, propotcionaes á sua riqueza ? 
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Depois, Sr. presidente, ainda ha umacenreniencia 
era se modiflcaroprazo, eéaaciividalequenecessa- 
riamenie deve a companhia desenvolver: logo quo 
elia ti ja que o prazo " curto, applisará todos os es- 
forços pari tirar o partido que seja posúvel da mina; 
assim entrará na circulaçã» maior quantidade desse 
produeto, cujo consumo póde-se dútr que ó illiraita- 
tado, e esta tecundidade de trabalho será sem duvida 
de grande rantagem para a iadustris, e ao mesmo 
tempo um grande augroento para as rendas do Es- 
tado. 

Portanto, Sr. presidente, si se quer etplorar as 
minas em vantagem do publico, o prazo não divo 
ser muito externo, não dera passar além daquelle 
quo eu já mencionei, do 15 annos, que o o mesmo 
que se tem marcado para a mineração des terrenos 
auúferos e diamantinos. 

Si porém se tractar de enriquecer a companhia, 
então cnnoeda-se ®. praio de 30 annos, como está no 
projecto. 

Que inconveniente In, senhores, em que o prazo 
se reduza? Si a companhia tiver prejuízos, no fim 
do prazo recorrerá á assembiéa geral, o estou certo 
que não terá ella duvida era prorogal-o. 

Nesta persuação, Sr. presidente, cu mandarei 
uma emenda á mesa reduzindo o prazo a 13 annos. 

Quanto á faculdade illimitada que se dá á compa- 
nhia de explorar as minas em toda a prov.ncia do 
Rio Grandi do Sul, eajá disse o quo pensava a este 
respeito. LL alguma cousa a respeito da legislação 
das minas dos paízes onde a mineração está um pou- 
co adiantada, como a Bélgica, a França, a lug^terra 
e a Piussia, e ahi não encontrei um i só concessão 
de uma extensão tão vasta como a que o contraio 
dá á companhia de que se tracta. 

A companhia lera. em virtude deste contracto 
faculdade exclusiva para explorar todo o terhtoiio 
da província do Rio Grande do Sul; ó unu extea- 
são que corresponde a oitenta mil e tantas léguas 
quadradas. Sobre concessões similhantes, apenas 
me recordo de que no tempo de Luiz XI houve 
um privilegiado, qual era o único que linha o 
direito de explor. r as minas em toda a extensão do 
reino da França ;e em tempo de Luiz XV conce- 
deu-se a uma companhia egual privilegio ; m s ob- 
servam os escriptores que faliam dessa matéria, que 
isso era em prejuízo da industria mineral, pelo que 
foram de pouca duração esses privilégios, que elles 
chamam monstruosos. 

Não ha, Sr. presi lente, vantagem alguma nessa 
concessão, porque não so consegue aquillo que se 
tem em vist», que é a descoberta de um miaeral im- 
portante. Concodoado-se privilegio exclusivo a uma 
companhia para fazer exploração em uma quantidade 
tão vasta de terreno, ella não poderá trabalhar em 
todo o território, apenas era um ou outro ponto; o 
neste caso para que se ha de privar aos particulares 
cu a outras companhia» que se queiram organisar 
para fazer eguacs explorações era outros pontos? 
Quanto maior fôr o numero dos interessadrs na des- 
coberta do mineral, tanto mais probabilidade ha do 
resultado: a concurrancia e a caiu ação são a ori- 
gem do progresso de todas as industr as. 

Combatendo a extensão deste previlegio, fundo-me 
na auetoridaie de um economista oistineto, Mr. 
Clement. Dizelle, fallando sobre as minas de Fiança, 
{«): 

xO modo mais legitimo da appropriação das minas 
parece consistir nos concestões feitar pslo Estado 

debaixo das condições as mais vantajosts para o pu- 
blico, resultado que só so poleria obter por raoio do 
adjudicações dadas com publicidade e concurronda. 
O preço destas adjudicaçõesentrarit no thesouco, o 
suas cláusulas o condições deveriam ser combinadas 
de maneira que assegurassem á industria dis minas 
a liberdaie de que toda a matéria precisa para des- 
eavolver-so e prosperar, nns sem que o interesse na- 
cional fosse sacrificado aos concessionários. 

« Porexeraplo, um doscuidados mais importantes 
da auetoridade a esto respeito deveria ser não fazer 
concessões tão extensas que supprimam toda a con- 
currencia em um raio considerável. E' á falta de si- 
milhantes precauções que é devida a suppressão do 
toda a concurrencia na exploração das minas de An- 
zim. E' também da excessiva extensão dada á con- 
cessão das salinas de Leste que nasceram os nume- 
rosos abusos, aos quaes esta monopolio deu logar I » 

Já so vê, Sr. presidente, que este esonomrti 
aconselha u na medida bem iraportinte, oé que não 
deverá ficar ao arbítrio da administração a concessão 
das minas, mas quo estas devem ser dadas por meio 
de concurrencia e de publicidade; e ao mesmo tempo 
mostra os inconvenientes que resultam dessas con- 
cessões assaz extensas, quo foram a causa da deca- 
dência das minas de França que ello cita. 

Portanto, Sr. presidente, fundado não só nas con- 
siderações que apreeentoi, como nesta auetoridade 
que acabo de citar, hei de propór uma emenda para 
que o privilegio exclusivo que a companhia tem 
de explorar minas não só de carvão de pedra, mas de 
quaesquer outros raineraes, limite-se unicamente ao 
município do Triumpho, como está concedido pelo 
primeiro artigo do con racto. 

Creio, Sr. presidente, quo so lhe foz uma con- 
cessãn assaz grande, porque esse município não 
tem talvez menos delSOl-guas quadialas. De ma- 
neira alguma concordarei em que passe essa con- 
cessão além deste terreno, porque, como já disse, 
dahi resultará grande alarmo nos proprietários ; 
nenhum se poderá reputar seguro da sua proprie- 
dade, porque pesará sobro elles o receio de a todo 
o momento verem-so desapropriados, ena viitude do 
privilegio da companhia. 

Pelo conlraito não se dá some^o o direito de ex- 
plorar, dá-se também o direito do desapropriar a 
província toda; o privilegio ó vastíssimo; em qual- 
quer parto que a companhia queira podo fazorex- 
ploraçõas, obter datas, e para esse fim fica auetori- 
sada a fazer desapropriações. E'bem singular este 
privilegio de se entregar á uma companhia todo o 
território do uma grande província! 

E' também uma maneira particular pela qual 
esses influentes de eleições pódem exercer grandes 
vinganças e grandes abusos con ra os seus adversá- 
rios I Desta concessão tão ampla não podo resultar 
sinão contestações desagradáveis, e portanto por 
mais este motivo hei de me oppôr a tão exorbitante 
privilegio. 

Ainda não terminarei, Sr. presidenío, sem fazer 
uma reflexão a respeito das datas concedi ias pe'o 
contracto. O governo pólo fazer a concessão até 100 
datas, isto é, de uma área correspondente a uma 
légua e tres quartos. O contracto leva por base 
nesta medição o alvará do 1803, que ó citado na 
projecto. Mas, senhores, eu observarei que osso al- 
vará tractava da concessão do terrenos auriferos; 
ahi a cxtracção do ouro era feita a descoberto, por 
isso havia necessidade de uma múor supcifkio, ao 
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passo quo na extracçáo do cimo do pedra o meio 
empregado é o das minas, o trabalho principal é no 
interior da terra, porconsequcncia não ha tanta ne- 
cessidade de grande superfície de solo. 

Parece-me que o governo confundiu a mineração 
com a colonisação ; entendeu que devia dar para 
mineração tanto terreno quanto se dá a qualquer in- 
divíduo que se propõe a colonisar. Ha muita diver- 
sidade de ciroumstancias; para a agricultura é pre- 
ciso um terreno mais vasto, por isso que In produc- 
ctos que não dão em ceitas qualidades de terras, ha 
outros que requerem a mudança alternada de terre- 
no ; e além disso as terras mesmo estragara-se, e 
precisam de repousa para crearcm sucos nutiitivos 
que a tornem a ferlilisar. 

Por esta razão ha neeessidade de maior estensão 
de terreno para a lavoura; mas, quando se tracta de 
uma mina, o que eo quer é terreno somente para 
abrir os poços, para estabelecer algum machinismo, 
para se fazerem as offícinas e as casas para os tra- 
balhadores. Já se vê pois que neste c so não ha ne- 
cessidade de tanto terreno ; porconsequencia estas 
datas deviao ser mais limitadas no seu numero; 
tanto mais que, segundo o alvara citado, que serviu 
de norma, não só se permitte a concessão de datas 
inteiras, mas lambera a concessão de^ meias datas. 

Entretanto no contracto deram-se somente datas 
inteiras, e datas mais extensas do que aquellas que 
se dão para a extracçãodo ouro, quando, como acabei 
de mo trar, na extracção do ouro ha necessidade de 
maior quantidade de terreno. Devo ainda observar 
que d'tfqui pode nascer um grave abuso, o ó a ma- 
neira singular que a companhia tem de adquirir 
terra a titulo gratuito. 

Hoje, em virtude da lei das terras, ninguém pó le 
obter terrenos sinão por titulo de compia; mas a 
companhia, podendo obter, eraqualquerlogar em que 
ella julgar necessário estabelecer uma mina, a con- 
cessão de uma légua e tres quartos, tem uma exten- 
são do terreno bastante grande, com a qual pôde 
fazer especulações mercantis. 

Acho que esta disposição do contracto é nociva; e, 
tractando de a corrigir," proponho que, cm logar de 
100, o governo não possa conceder á companhia 
rn is do que SO datas. 

São apoiadas e entram em discussão as seguintes 
emendas do Sr. barão de Qnaraira. 

1.a «Para logar compete.—Os trabalhei preli- 
minares da sondagem e qnaesquer outros relativos 
á verificação da exisloncia do carvão não poderão 
ser faitosém terrenos de propriedade particular sem 
consentimento de seus donos, e quando estes não 
consintam, terá logar a desapropriação do terreno. 
— Barão de Quarahim. » 

2." « A duração do contracto reduza-se a 15 an- 
nos. — Barão de Quarahim, » 

d." « A concessão para exploração e lavra das 
minas não passo além do mnn cípio do Triumpho, 
revogadas todas as disposições aue a estendem ao 
resto da província. — Barão de Quarahim, » 

O Sn. Marquezue Olis.-a fpresidente do concelho]: — 
Sr. presidente, ha aqui uma emeudi que manda sup- 
primir o pagamento das dospf sas quo o governo tem 
feito com a exploração dessa mioa de carvão. Eu 
já disse aqui a primeira vez que" fallei que a compa- 
nhia foi a que oílereceu esse pagamento, c que cu o 
acceit i por me parecer justo; mas eu lambem disse 
d pois quo não me oppunln ú suppressão desta dis- 

posição, porque realmente é preciso que tenhamos 
diante dos olhos qua a companhia vai faxer grandes 
despesas para facilitar a conducção do carvão, o 
qual ainda não ha certeza do que Seja do superior 
qualidade, conducção que, foita portem, como 
agora se faz, sahe muito cara; mas, para quo so faça 
por agua, ó necessário proceder a obras custosas no 
leito do riacho. 

Foi apresentada outra emenda, em que so estabe- 
lece qee os trabalhos preliminares não sejim feitos 
nos terrenos particulares sem acquiescencia dos res- 
pectivos donos Esta idéa está já comprehendida no 
projecto primário, quando permitte a desapropria- 
ção, a qual suppõe sempre accôrdo prévio' com os 
donos dos terrenos. Entretanto, si se quer tornar 
bem claro o pensamento da lei, faça-se essa decla- 
ração. 

Quanto a emenda que restringe a concessão so- 
mente á mina do Arroio dos Ratos, não sei porque se 
ha de privar a companhia de fazer explorações em 
outra qualquer parte. 

0 Sr. Barão de Qdaraih .•-Não ó só para a mina 
do Arroto dos Ratos, é para todo o município do 
Triumpho. 

O Sr. Presidente do Concelho:—O mais que 
se póle exigir é que a ccmpanhia, quando tiver a 
eoncessao de uma data para minerar, etrectivamento 
a minére, porque do contrario dia poderia mono- 
po isar as melhores minas da província sem proveito 
publico. Acho pois que a mesma cautela que a 
commissão tomou de exigir que dentro em 3 annos 
a companhia torne (ffeotivos os trabalhos na mina 
do Arroio dos Ratos se pode tornar extensiva a todas 
as outras; isto acho de razão, mis não privar-se que 
a companhia faça os:as exploraçõas. 

O Sr. Barão de Qiuraih ; — O privilegio exclu- 
sivo é que não se quer. 

O Sr. Prksjeente do Concelho : — Do privile- 
gio não resulta nenhum inconveniente, desde que se 
obr iga a companhia a tornar effectivo o uso dessa 
direito que se lhe concede. Euiendo pois que a con- 
dição 9.a deve ser extensiva a todas as concessões 

Quanto á roiucção do prazo do privilegio a 13 
annos, jí se observou aqui, e repito, que esse carvão 
não é de boa qualidade; o nobre senador ji reco- 
nheceu isso mesmo; por ora serro apenas para a 
navegação spcegala dos rios; mas ainda não so des- 
cobriu carvão que tenln força suffícienlo para pres- 
tar-se a navegação de mares tempestuosos. 

Com a esperança de que obterá carvão de superior 
qualidade é que a companhia toma este encargo; 
mas por ora ella não tem certeza de realizar essa es- 
perança, realização que lh« dará grandes lucros; 
além de que tem ella, como já disse, de hzet gran- 
des despesas para tornar navegável o Arroio, de 
modo que o transporto do minenl se possa effectuar 
pelo rio, e assim se torne muito mais barato do que 
por terra. Si houvesse certeza de bom carvão, erj 
não duvidaria votar por esta erafnda ; mas essa cer- 
teza ó que não ha, e pelo contrario a companhia tem 
de fazer despesas tão avultadas que o prazo de 15 
annos seria demasiadamente curto. 

São estas, Sr. presidente, as observações que m» 
cccorrem a respeito da matéria. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú ; - PoUc0 tenho quo 
dizer, Sr. presidente, porque as considerações quo eu 
tinha de ctísreser em resposta ao nobre senador peta 



20S SESSÃO DE 21 DE AGOSTO. 

era um dos herdeiros, e eu tinha j 5 permiísão dos 
outros. 

proviaoia do Rio Grande do Sul foram prerenidas 
pelo que acaba de orpender o nobre presidente do 
concelho. 

Nâo acho mão alguma nas observações que se 
fizeram qu3n'o á extensão das datas para a explo- 
çãodas lavras de carvão de pedra. O nobre senador 
que fallou sobre esta matéria argumentou cora a 
analogia das lavras de terrenos diamantinos ou au- 
liferos, mas eu não acho a menor comparação entre 
uma e outra cousa. 

As lavras de carvão do pedra são feitas no interior 
da torra e sempre com extensão maior do que as la- 
vras auriferas, porque as veias do catvão estendem-se 
muilò; portanto seria um mal para a companhia si 
fôssa limitada uma extensão muito pequena, porque 
neste caso poderia acontecer que não conseguisse 
encontrar o fundo ou deposito do carvão. 

Si pois a companhia tem de fazer grandes es- 
cavações afim de seguir a Veia da mina, ó condição 
necessaiia que ella tem também de f zer grande 
despesa, e porconsequencia não tirará lucro ne- 
nhum si o prazo do privilegio fôr somente de 15 
annos, como propõe o nobre senador. 

Cumpre notar que, além das despesas inhereutes 
a essas exeavações, a companhia tem de carregir 
com outras, que custarão a ser compensadas com a 
receita do produeto. As minas diamantinas ou auri- 
íeras oílereccm grandes vantagens sobre as minas de 
carvão, porque o diamante e o ouro encerram gran- 
de valor em pequeno volume; m is nas minas de 
carvão de pedra ó necessário sob etudo que o em- 
prezario tenha muito em vista a facilidade do trans- 
porte. 

Sei que as hvras estão nas margens do Arrolo dos 
Ratos; mas por ora o carrao não poda ser transpor- 
tado sinã r pur meio do pranchas, e deste modo sahe 
muito mais caro do quo si o ÍOsse por meio do barcos 
de vapor. E' preciso pois quo a companhia, para 
obter este fim, faça no arroio algumas obras rauitu 
dispendiosas, obras que do modo algum podeião ser 
fti!assio'prazo do privilegio Wr somente de 13 annos. 

Quanto a restricção que estabelece uma das emen- 
das que se acham sobra a mesa, rolativamente ás 
pesquisas ou indagações para a descoberta de novas 
minas na província, direi que estas exploraçõ s são 
sempre simples ensaios, simples observações; muitas 
vezes ura pequeno poço é quanto basta para isso; e, 
quando acontecesse que a provincir do S. Redro se 
olTerecesse toda aos trabalhos de mineração da carvão 
fóssil, isto queria dizer que o carvão eta do tão b.a 
qualidade, que o seu consumo não ficaria limitado á 
navegação interna da província, o que seria uma 
fortuna para ella. 

Senhores, o dirailo de explorar minas ó o direito 
de inventar, é por assim dizer o direito de pensar; 
não ó esta lei que o dá á companhia; mas isto não 
quer dizer que seus ageotas podem entrar na'pro- 
priedade alheia sem consentimento de seu dono, Eu, 
quando presidente do Rio Grande, tomando a peito 
essas explorações, assim procedi sempte; mandava 
examinar a quem pertencia o terreno, afim de ibter 
o consentimento do proprietário. 

O Sr. Barão de Quaiuim :—V. Ei. está esque- 
cido; até ameaçotT com penas de desobediência a ura 
homem quo se oppoz a essas explorações om seus 
terrenos. 

O Sr. Cavsansío de Sikimiu!':—V. Ex. esti enga- 
nsdo ; a terreno pert ncia a h»rd ires, eseo h.msm 

O Sr. Barão db Quaiuim:—Ameaçou cora as 
penas de desobediência; não o podia fazer. 

O Sn. Cansamsão de SiniMbu': — Podia, porque 
eram terras indivisas, o eu linha permissão des 
coherdeiros, 

Não vejo também, Sr. presidente, que possa re- 
sultar grande perigo da extensão dos terrenos conce- 
didos á companhia; porque a maior extensão que 
ella poderá obter será de 23 datas em continuidade, 
o que eqüivale a um quarto de légua quadrada. Ora, 
que especulação poderia fazer a companhia com 
esses terrenos, qua são apenas suscopüveis para a 
creação de gado? 

Sr. presidente, eu entendo que a concessão para 
a exploração não se deve limitar ao município do 
Ttiumpho, deve ser geral a toda a província, porque 
nés sabemos que mais tarde ou mais cedo ella terá 
de emprehender a navegação a vapor no rio Uru- 
gusy, navegação que não podtrá ser alimentada 
sem um combustivel que a possa favorecer; e quem 
nos diz que a companhia não poderá achar algum 
jazigo do carvão de pedra em qualquer dos logarcs 
adjacentes ao Urugnay ou no Uruguay mesmo? 
Cumpre portanto não limitar as explorações ao mu- 
nicipio do Triumpho. 

Avista destas considerações, Sr. presidente, con- 
tinuo a votar pelo parecer dá coraraissão com a emen- 
da offerecida pelo nobre senador pela Bahia, e talvez 
que com uma das emendas que acabam de ser apoia- 
das, isto é, aquella que se refere e explorações em 
terrenos particulares. 

Julgada a matériasufficientemonte discutida, pas- • 
sa oart. I.0, assim como a emenda do Sr. visconde 
de Jequilinhonha.supprimindoa terceira condição ds 
contracto o a respectiva emenda da comnmssãô. 

Passam egualmento as outras emendas da com- 
mi sào o a piitneira emsnla do Sr. bi'ã > de Qua- 
rahim, sendo rejeitadas a stgunda e terceira, e con- 
siderada prejudicada a do Sr. Causansão do Si- 
nimbú. 

A discusrão fica adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Annuuciardc-sa achar-se ha ante-caraara oSr. mi- 
nistro intotino dos negeeios da guerra, são sorteados 
para a deputação qua o deva receber os Srs. Gonçalves 
Martins, D. Manuel o Cansansão de Sinimbú; é sen- 
do introduzido no salão com as formalidades do es- 
tylo, toma assento na m-sa; e coniioúi a discussão, 
adiada na sessão antecedente, do requerimento do 
Sr. barão de Quaraim, apoiado na raesnír sessão, 
propondo o adiamento do artigo oíTerecido pelo Sr. 
Miranda sobro os castigos da guarda nacional, para 
ser discutido em separado. 

O Sr. VifcoxDE dr Jbquitimuonha Sr. presiden- 
te, este requerimento não pede passar, porque é con- 
tra o nosso regimento, o qual diz no art. 811, o se- 
guinte : ['é) 

üra, o requerimento deadhmonta do nobre sena- 
dor pelo Rio Grande do Sul é indeterminado, como 
se coüigo expressamente da letra do mesma reque- 
rimento. O nobre senad-r propõe quo se adio a emen- 
da reljliva aos castigos impostosá guarda nacional 
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para ser discutida om separado; mas quando ? Isto 
e que é exactamente necessário que se diga; é pre- 
ciso que saibamos quando ó que ha de ter loiar essa 
discussão. 

Si o nobre senador dissesse; « Para ser discutida 
cm separado depois da votação do projecto », bem ; 
si o nobre senador dissesse : « Para ser discutida 
daqui a 8 dias », bem; si o nobre senador dissesse: 
« Para ser discutida para o anno », bem; mas o no- 
bre senador diz apenas que é para ser discutida em 
separado, sem determinar tempo, o que é contra o 
nosso regimento. 

Portanto, eu pediria ao nobre senador que redi- 
gisse o seu requerimento em fôrma de satisfazer a 
disposição do nosso regimento. 

V. Ex. mesmo, Sr. presidente, não o podia ter 
admittido a apoiamento, porque em outras occa- 
siões Y- Ex. tem exigido, na forma do regimento, 
q«e os adiamentos sejam deünidos; e, si este não 
o é, segue-se que não podia ser sujeito ao apoia- 
mento. 

O Sn. lUnÃo ue Quaraim : — Eu já declarei que 
havia de propor a urgência da matéria. 

O Sn. Visconde de Jeqoitinhonha : — Então peça 
ao Sr. presidente que remetia a V. Ex. o reque- 
rimento, afim de ser redigido na fúrma do regi- 
mento. 

V. Ex. já sibe, Sr. presidente, que de certo tempo 
para cá ando ssmoro com o regimento no bo!ço e o 
tenho estudado. E' verdade que ainda não o com- 
prehendi bem ; não pude entrar ainda nos segredos 
quo só V. Ex. conhece; mas tenho feito progressos, 
e espero em Deus e na minha assiduidade que hei 
de fazer mais progressos. 

Assim, Sr, presidente, si V. Ex. julgar que o que 
eu disse ó de conformidade com o regimento, V. Ex. 
convidará o nobre senador para que ponha no re- 
querimento um termo Oxo, sem o que não pôde ser 
votado e nem podia ser apoiado. 

O Sn. Presidente:—O honrado membro que of- 
fereceu o requerimento pôde, independente de con- 
vite, fazer-lhe qualquer additamemo, si quizer. 

O Sn. Visconde de Jeqcitinhonha:—E si não 
quizer? 

O Sn. Presidente:—Continuará a discussão do 
requeiimento, eserá subraettilo á votação, porque 
já foi apoiado, o pelo apoiamento a casa f.-z seu qual- 
quer acto. 

Si não ha mais quem peça a palavra sobre o re- 
querimento, vou consultar o senado si o julga suffi- 
cienlemcnte discutido. 

O Sn. Visconde de Jequitinuoniia : —Pela ordem... 
O Sn. Presidente : — Tem a palavra. 
O Sn. Visconde de Jequitinuoniia : — Levanto-me 

outra vez para perguntar a V. Ex. qual ha de ser o 
resultado desta votação. Si acaso o requerimento fôr 
rejeitado, bom, continuará a discussão; mas, si fôr 
approvado, fica reformado nesta parte o nosso regi- 
mento? Isto é, d'üra era diante se admittirá requeri- 
mentos de adiamento sem termo lixo? Noie V. Ex. 
quo esto ha do ser o resultado. 

O Sn. Presidente ; — Estas reflexões deveriam 
ser feitas quando se traclou de apoiar o requrri- 
monto; então se examinaria si eram ou não proce- 
dentes, e como se devem entender as palavras — 
adiamento fixo, ou diterainado — de que se serve o 

regimento. Concordo com o nobre visconde em que 
os adiamentos devem ser propostos em taes termos ; 
mas, ainda quando o actual não estivesse n'est9 caso, 
desde que o senado o apoiou e fez seu, não se pólo 
mais retroceder. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se 
a discussão e approva-se o adiamento. 

O Sn. Visconde de Jeouitiniionha : — Fica por- 
tanto reformado o regimento. 

O Sn. Presidente : — Não, senhor. 
O Sr. Visconde de Jequitinhoniia :—Decidida- 

mente o regimento fica reformado nesta parle por 
uma votação do senado; hei de ptopôr adiamentos 
indefinidos e V. Ex. não se ha de oppôr. 

O Sr. Presidente : — Veremos isso. 
Lê-se e apoiara-se as seguintes emendas apresen- 

tadas na sessão de 10. 
l.a « Conlinúa a auetorisação concedida ao go- 

verno cm o g 7." do art. 5.° da lei n. 862 de 30 do 
julho do 1856, devendo porém a gratificação corres- 
ponder ao exercício, e não ao posto. 

2.1 « Seis annos depois da publicação da presenlo 
lei, ninguém polerá ser admittido a em .rego algum 
publico S;m que mostro que por si ou por oulrem 
serviu no exercito ou armada o tempo decretado. 

« Exceptnam-se os empregos de eleição popular, 
os gratuitos, os ecclesiasticos, os de presidências 
de províncias e ministros de estado, e bem assim 
aquelles que por não poderem continuar no serviço 
por um motivo legal o justificado obliverem sua 
escusa antes de completarem o prazo prescripto. 

« Paço do senado, em 19 de agosto de 1858. — /. 
A, de Miranda. 

Dada por concluída a 2.a discussão, retira-se o 
Sr. ministro com as mesmas formalidades com que 
fôra recebido, e submeltido separadamente á votação 
cada um dos artigos da proposta, passam todos, 
bem como as emeadas da camara dos deputados, o 
por fim a proposta assim emendada passa a ter- 
ceira discussão, sendo rejeitadas as emeadas do Sr. 
Miranda, e as do Sr. visconde da Albuquerque na 
parte não prejudicada. 

O Sr. Barão de Quaraim ; — Quando propuz o 
adiamento, entendi que tinha sido conforme o regi- 
mento ; ao menos tenho visto assim proceder-se na 
casa. llocordo-me quo o Sr. marquez de Paraná, 
quando em uma das sessões anteriores, pediu a 
separação de vários anigos da lei do orçamento, 
redigiu o seu requerimento da mesma maneira que 
eu agora redijo o meu, isto é, que ficassem separados 
taes e taes artigos da lei do orçamento afim de 
serem discutidos em separado, e então não se en- 
tendeu que houve violação do regimento. 

L' verdade que o regimento diz quo o adiamento 
deve ser determinado ; mas o quo eu entendo que o 
regimento quiz é que íêsse prohibido um adiamento 
nestes termos: « Proponho o adiamento, » isto é, 
uma solução indefinida da questão, não se sabendo 
se podia jamais entrar em discussão; mas, quando se 
propõe um adiamento cora o fim de entrar o objecto 
na ordem dos trabalhos, entendo que o regimento 
não se oppõe a isto. 

E nós temos a praclica constante da casa: quando 
se propõe um adiamento para que a matéria seja re- 
mettida a uma commissão, não se marca o tempo, 
entretanto isto está admittido. 0 regulamento o quo 

27 
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quer é que as matérias cujo adiamento se pede en- 
t;cm em discussão; é o que se fazquanlo se pede 
para qualquer mataria ser remeltida ás commissões, 
e ó o que eu fiz quando pedi que esta maieria de que 
se vai tractar entrasse na ordem dos trabalhos. 

Dada esta explicação em resposta ao nobre senador 
pela Bahia, proponho, como já disse,a urgência para 
se discutir na primeira sessão a p oposição da caraara 
dos Srs. deputados relativamente á extincção dos 
castigos corporaes na guarda nacional. 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte re- 
querimento. 

« Proponho a urgência da discussão do projecto 
da camara dos deputados relativo á extinção dos cas- 
tigos corporaes na guarda nacional, sem prejuízo 
todavia da discussão da lei da fixação das forças. Ba- 
rão de Quarahhn. 

OSu. Damas:—Sr. presidente, a nvnha opinião 
é muito conforme com a resolução cuja urgência 
se pede, mas quero fazer unicamente uma obser- 
vação, e é que esta urgência não deve prejudicar 
as leis annuas. 

O Sn. Souza Ramos : — Não prejudica. 
O Sn. Damas: — Passando a urgência, outros 

negocios não podem entrar na ordem do dia. 
O Sn. Visconde de Jequitixhoniia: —P.ço a pa- 

lavra. 
O Sr. Dantas: — Eu lenho de pedir a urgência 

para que se discuta segunda-feira a lei que se votou 
hoje em segunda discussão. 

O Sn. Dias de Carvalho : — Eu tinha pedido a 
palavra para esse fim. 

O Sn. Damas;—Pois peço urgência para na se- 
gunda-feira se tractar da 3.a discussão da lei da fi- 
xação de forças de terra; votarei pela urgência era 
discussão, mjs depois de votadas as leis annuas. 
Portanto creio que no requerimento de urgência se 
deve accrescentar estas palavras—sem prejuízo das 
leis annuaes. 

O Sn. Barão de Quaraih;— Eu concordo. 
O Sn. Damas:— Agora, Sr. presidente, V. Ex. 

faça favor de me dar uma explicação. Eu quero pedir 
urgência para que na segunda-feira entre em discus- 
são a lei de fixação de forças.... 

O Sn. Presidente ; — Deixe decidir-se a urgên- 
cia que está em discussão; depois mande a sua. 

O Sr. Dantas ; — Mas, si passar a minha urgên- 
cia, fica esta prejudicada? 

O Sr. Phesideme : —A ultima votação é que deve 
subsistir, poique o facto posterior dcstróe o anterior. 

O Sr. Barão de Quaraim (pela ordem); — E" uni- 
camente para fazer a declaração de que a urgencir 
que peço seja considerada sem prejuízo das leis 
annuas. 

Como a urgência já está apoiada, com esta decla- 
ração pode el!a ser posta a votos. 

Ü Sr. Visconde db Jequitiniionua : — O requeri- 
mento não foi por escripto? 

O Sr. Barão de Quaraim; — Não, mas vou fazer. 
O Sr. Presidente : — Não havendo ma:s quem 

peça a palavra.. . 
O Sr. ã isconde de Jeqciunhonha :—Eu a havia 

pedido e ainda não cedi. 

O Sr. Presidemb; — Então tem a p lavra o Sr. 
visconde de Jequitinhonha. 

O Sn. Visconde de Jequitiniíoniia Sr. presi- 
dente, devo dar ao nobre senador pelo Rio G ande 
do Sul uma explicação relativamente á objecção 
que fiz ao requeiimento do adiamento proposto pelo 
nobre senador, e faço-o, não para infringir o regi- 
mento, porque eu quero ser regimentista de hcje em 
diante; já ha muito tempo eatou resolvido a isto, 
porque, como já disse, a garantia única ea maior 
das minorias é o regimento. 

Convencido disto pela longa practha que tenho do 
parlamento, não posso de io ma alguma consentir 
que o regimento seja alterado pela maioria, sempre 
que ella queira; por isso tenho sustentado nesta casa 
que V. Er. ó o interprete do regimento , que 
V. Ei. é quem lhe dá a intelligemia, porque, si fôr 
a maioria que der intelligencia ao regimento, então 
acabado está o regimento. 

Si a maioria quer que o regimento seja entendido 
desta ou daquella fôrma, fai,a uma indic ção, vá 
á comraissào respectiva, venha o parecer, discu- 
ta-se e vote-se essa emenda, que ficará permanecen- 
do ; mas intelligencia doutrinai e cccasicnal não pô- 
de ser dada sinão por V. Ex.; do contrario esiá a 
minoria sem garantia alguma; é esta a praclica do 
senado e de todos os corpos legislativos, ó isto o que 
eu tenho presenciado, é isto quo me tem ensíoauo 
a experiência. 

Isto posto, Sr. presidente, tractando-so da urgência 
deste ubjecto, V. Ex. vô que ha uma connexão muito 
immediata entie uma e outra questão, tanto mais 
quanto eu vejo-me na necessidade de explicar ao 
nobre senador pelo Rio Grande dò Sul o porque 
tomei a liberdade de impugnar o seu requerimento 
por falta de regularidade. 

Sr. presidente, o regimento diz clara e expressa- 
mente que os adiamentos devem ser fixos ou deter- 
minados: o requerimento de adiammto do nobre 
senador é para ser o objecto discutido em separado; 
para deixar de ser discutido agora, não podia ser de 
fôrma alguma, porque ninguém pôde propôr ao se- 
nado que deixe de entrar em discussão um objecto 
qualquer, depois de apoiado, salvo si o proprio au- 
ctor quer retirar o objecto da discussão e o senado 
consente nisso. 

Os exemplos que o nobre senador lembrou eu não 
os tenho presentes; seria talvez necessário consul- 
tar asadas para vermos si na realidade isso se fez, 
ou si houve mais alguma palavra, da qual resultasse 
o prazo fixo que exige o regimento quo exista som- 
pre nos requerimentos de adiamento para serem 
sujeitos a approvação. 

O que disse o requerimento? « Para ser discutido 
era separado. » Ora, ser di cutido em separado não 
é prazo, porque não fixa a época em que ha de ser 
discutido. Senhores, a circumstancia única do ser a 
discussão em separado não constituo o prazo que o 
regimento quer quo haja para ser tomado em con- 
sideração o adiamento. Assim, não estando este prazo 
fixado no requerimento de adiamento, não pôde elle 
ser acceilo, nem dis'.utido, e menos approvado. E 
fazendo-se o contrario, deixou de existir o artigo do 
regimento que subsistiu até hoje, de hoje era dian- 
te acha se revogado; eu hei de mostrar como elle 
não pôde subsistir mais, sem uma perfeita anomalia. 

O que subsiste para mira é que hoje approvou-se 
um adiamento sem prazo fixo o determinado. E' 
esto, Sr. presidente, o perigo que eu sempre lenho-. 
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oncontradp,e quo os nobres senadores hão de convir 
comigo que existe, em se entender o regimento por 
esta fôrma; assim não temos mais regimento para 
as nossas discussões. 

Creio, Sr. presidente, que tenho explicado o meu 
pensamenio relativamente ao ebjecto, c creio quo o 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul ha de con- 
vir ca ligo que eu nào olíereci esta impugnarão 
para embaraçar o requerimento de adiamento. 

Quanto á urgência, Sr. presidente, direi a V. Ei. 
quo julgo conveniente que este objeclo, uma vez 
trazido á discussão no parlamento, seja decidido; 
não so creia que é objeclo de lana caprina; é objecto 
quo ha muito tempo, o por muitas vezes, tem occu- 
pado o parlamento inglez, e alli não se tracta de 
oljecto tal por capricho. Assim pois, desde que é 
objecto gravo, ura- vez aventada a idéa e estabele- 
cida no ponto em que se acha, é preciso dar uma 
solução. 

Eis o motivo por que eu enteado que o cbjpcto é 
urgente, assim como também entendo que a urgên- 
cia não deve ser de tal natureza que pretira as leis 
annuas. Adopto a idéa lembrada pelo nobre sena- 
dor peEs Alagôas, para quo se dispense o inlersticio 
para a 3.a discussão da lei de fixação de forças de 
terra; si o nobre senador offerecer essa urgência, 
voto por ella; si o nobre senador não offerecel-a, eu 
o farei. Votada esta urgência, o outro objecto stó 
considerado urgente, si assim o senado entender em 
sua sabedoria, para ser discutido depois, e creio 
mesmo que será discutido na segunda-hira, porque 
a S.1 discussão da lei do forças ha de ser breve. 

O Sn. Vasconcellos (ministro da justiça): — A 
urgência proposta pelo nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul faz excepção unicamente da lei que 
fixa a força de terra. Parecia-me conveniente que se 
declarasse também —sem prejuízo da discussão das 
leis annuas. 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhonha : — Pois não 
está 1 

O Sr. Ministro da Justiça : — Exceptua íémente 
a lei de fixação de forças. Ora, este nioó o ultimo pro- 
jecto de lei de que o senado tenha de se occupar, por 
conseguinte, vou mandar um additamento declarando 
que a urgência se entende sem prejuízo da discussão 
das lois annuas. 

Lô-se, apoia-se e entra em discussão o additamen- 
to do Sr. Vasconcellos. 

O Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente, tenho 
de votar pelo requerimento de urgência offerecido 
pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, e vota- 
ria mesmo pelo addúmenio do nobre ministro da 
justiça, si acaso eu visse nelle algum prestimo, mas 
não o tem. Na camara dos Srs. deputados ainda se 
discutem as leis annuas, por isso voto pelo requeri- 
mento que propõe a urgência, sem prejuízo unica- 
raenlo da lei do fixação de forças de terra, que é a 
lei quo está em discussão. 

Si acaso já estivesse no senado a lei do orçamento, 
que é a outra lei annua a qué o nobre mi- 
nistro se rtferiu, eu não teria duvida era votar 
pelo additamento; mas, senhores, a lei do orça- 
mento está ainda na camara dos Srs. deputados, não 
ó só um, são dois projectos de orçamento, um de 
crçamento interino, e outro de orçamento normal; 
a mesma resolução que o governo propoz na camara 
dos Srs. deputados mandando vigorar o orçamento 

do anno corrente para o anno proximo futuro, é 
uma resolução dependente da realização de uma 
condição que está prevista, isto é, não haver tempo 
para se approvar a lei do orçamento normal. Ora» 
estando ainda estas leis na outra camara, não sei 
que necessidade ha de se fazer passar um additamento 
que, a meu rêr, rein só urna expl cação, e ó dar a en- 
tender que a discussão deste objecto relativo á chi- 
bata pode levar tanto tempo que chegue a embara- 
çar a lei do orçamento na época em que natural- 
mente ella tem de vir para o senado. E' justamente, 
senhorts, o que eu supponho que não pode ter legar. 

Si acaso eu visse muito próxima a discusíão do 
orçamento, eu não linha duvida em votar pelo addi- 
tamento do nobre ministro da justiça, porque então 
tinha elle algum prestimo. Mas porventura, senho- 
res, o senado fica inhibido de preferir a lei do orça- 
menta, quando estejamos ainda discutindo este artigo 
addilivo? Nào por certo. 

Si o orçamento vier para o senado quando se es- 
tiver discutindo este anigo, ahi ó occasião oppor- 
tuna de se propor a proposição desta matéria ao or- 
çamento; mas senhores (perdoe o nobre minis- 
tro que o diga) o seu additamento parece transpirar 
luxo de desconfiança a respeito da discussão do ar- 
tigo; parece que S. Ex. está já cora o pesadello da 
discussão que tanto incommoda o governo. Para que 
V. Ex. ha de deixar emanar de si esta descon- 
fiança, que eu acho infundada? 

O Sn. Cândido Borges:—Apoiado. 

O Sr. Dantas: — Muito fundada; eu também te- 
nho desconfiança, porque a matéria é mesmo própria 
de suscitar grandes questões. 

O Sn. Silveira da Motta : — Senhores, eu dese- 
java, compromelier-rae-hia mesmo para com o nobte 
min stro da justiça, para com o nobre senador pelas 
Alagoas, e para com todos os desconfiados da dis- 
cussão; comprometter-me-hia, digo, a dar meu voto 
pelo additamento, si aesso S. Ex. o oíTereccsse na 
occasião em quo estivesse na casa a lei do orçamento. 

O Sr. Cândido Borges : —Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta : —Mas, senhores,quando 

o nobre senador pela província do Rio Grande do Sul 
propoz a urgência com a única excepção legitima que 
elle lhe devia pôr, qua era de não prejudicar a lei de 
fixação de forças de terra, veiu ura nobre ministro 
dizer ao senado: « Não, eu não concordo com a 
urgência, » porque (entre parenthesis) parece-me 
que os nobres ministros tem ura tal ou qual desejo 
de afastar da discussão este negocio da chibata.... 

O Sr. Cândido Borges : — Apoiad). 
0 Sr. Silveira da Motta e a prova do 

que os nobres ministros querem afastar da discussão 
o negocio da chibata, está no silencio que o nobre 
ministro da guerra interino guardou em todas as 
occasiões em que foi formalmente interpellado para 
dizer a opinião do governo a tal respeito. 

O Sr. D. Manuel: —Elle estava incommodado, 
assim como V. Ex. diz que está, mas está fallando 
por patriotismo... 

Senhores, minha apprehensão a rsspeito do desejo 
que o governo tem de funar-se o mais que puder a 
pronunciar-se nesta matéria piocede, cpezar da ob- 
jeção que fez o nobre senador pelo Rio Grande do 
Norte. Não foi pirdoença que o nobre ministro de;- 
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xou de pronunciar-se quando foi formalmente inter- 
pellado para dar sua opinião sobre esta matéria. 

O Sr. D. Manuel : — Pronunciou-se na outra ca- 
mara, onde fez um longo discurso. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Até yotounominalmente. 

O Sr. Silveira da Motta Na occasião em que 
o nobre ministro disse nesta casa que se achava in- 
eommodado, um nobre senador propoz o adiamento 
da discussão; mas S. Es., não querendo que o adia- 
mento progredisse, olíereceu-se a responder, com 
tanto que se retirasse o adiamento. Este foi com 
eíleito retirado, e S. Ei. occupou o seu logar de mi- 
nistro, discutindo e dando infurmações por mais de 
uma vez e por mais de meia hora; e entretanto o 
nobre ministro não aproveitou nenhuma dessas 
occasiões para dizer definitivamente, francamente, 
qual era a opinião do governo a respeito desta ma- 
téria. 

Agora, Sr. presidente, apparece neste additamenlo 
do nobre ministro da justiça outra prova de que o 
governo deseja aproveitar todas as alternativas para 
furtar-se o mais que puder á esta discussão; e por 
isso que SS EEx. têm talou qual escrúpulo em pro- 
nunciar- se nesta matéria, é que o nobre ministro da 
justiça, compenetrado deste espirito de seus collegas, 
vem-nos pôr mais uma reserva á continuação da 
discussão.... 

O Sr. Ministro da Justiça : — Peço a palavra. 
O Sr. Silveira da Motta: — ... dizendo-ncs... 
O Cândido Borges ;— Peço a palavra. 
O Sr. Silveira da Motta;—....«sem prejuízo 

das leis annuas.» 
Senhores, nós não queremos que as leis annuas fi- 

quem prejudicadas por outra discussão de qualquer 
ordem, por mais importante quo seja; damos a 
preferencia ás leis annuas. 

O Sr. D. Manuel ; — Então está concorde ? 
O Sr. Silveira da Motta : — Este principio se acha 

consagrado no requerimento de urgência do nobre 
senador pe^ Rio Grande do Sul; está consagrado 
tanto quanto é necessário.... 

O Sr. D. Manuel : — Agora é tanto quanto. 
O Sr. Silveira da Motta:—.... porque o senado 

não pode olhar sinãopara aquelles objectos que estão 
no seu domínio. Nós temos agora na nossa compe- 
tência unicamente a lei de fixação de forças de terra; 
porconseguinte , comquanto todas as' alterna ivas 
sejam que a lei do orçamento tem de vir para o se- 
nado, que necessidade temos nós em acautelar isso ? 

O Sr. Ministro da Justiça: — O que se perdia 
em prevenir desde já ahypothese? 

O Sr. Silveira da Moita : — Quer saber o que 
se perde ? 

O Sr. Ministro da Justiça: —Evita-se uma nova 
questão. 

O Sr. Silveira da Moita : — Perde-se o tempo 
em que tenho combatido a idéa de V. Ex. Eu não 
teria necessidade de tomar ao senado oste tempo, si 
o nobie ministro não quizesse acautelar cousas que 
S. Ei. podia remediar muito mais convenientemente, 
si acaso, quando a lei do orçamento viesse, S. Ex. 
dissesse: «Proponho o adiamento do artigo addi- 
tivo da chibata. » 

Ora diga-me, V. Ex. não conseguida esse fim ? 
Era preciso este zelo de cautela e de futuro com que 
está o nobre ministro agora a respeito da sorte do or- 
çamento, quando tão descuidosos foram até hoje.... 

O Sr. D. Manuel ; — Graças a V. Ex. e a outros. 
O Sr. Silveira da Motta : —.... deixando que até 

ao meado do mez de agosto não estivesse terminada 
a 2.a discussão do orçamento? 

Creio, senhores, que o ministério não tem des- 
culpa alguma por este facto, porque tem feito o uso 
mais escandaloso dos encerramentos na camara ele- 
ctiva. O ministério tem dado o exemplo inaudito na 
historia de nosso parlamento de fazerem-se dois en- 
cerramentos em um mesmo dia na camara dos Srs. 
deputados I Pois um ministério quo tem coragem 
para recommendar á sua maioria que encerre maté- 
rias apenas ellas são despontadas na discussão, um 
ministério que tapa a bocca á opposição violenta- 
mente mandando propôr dois encerramentos era 
um mesmo dia, esse ministério tem o direito de 
dizer que não pôde fazer adiantar o orçamento? 

Senhores, não ha razão alguma para que o minis- 
tério esteja agora com este açodamento a respeito do 
orçamento. Hypo heco desde já o meu voto ao no- 
bre ministro para adiar-se a discussão do artigo ad- 
d tivo logo que o orçamento esteja na casa. Creio 
que toda a opposição do senado votará para que se 
ponha de parte esta e qualquer outra discussão 
quando vier a lei do orçamento. 

Mas ainda não é tempo, não podemos saber ainda 
si teremos a lei do orçamento, e qual dellas, si será 
a interina ou a effectiva ; porque o governo nesta 
sessão iniciou uma nova forma de orçamento; está 
a duas amarras, ou um ou outro; está com tal des- 
confiança de obter orçamento, que não se contentou 
de propôr uma resolução para um orçamento pro- 
visório, quer o provisorio no caso que não pisse o 
effectivo; de modo que devemos presenciar ura facto 
muito singular o digno de observação, e é que, em- 
quanto d sentirmos essa resolução, a camara dos Srs. 
deputados continuará a discutir um segundo orça- 
mento, de maneira que podemes ter dois orçamen- 
tos em discussão, um no senado, e outro na camara 
dos Srs, deputados. 

O Sr. Dantas : — E isto é caso novo? 
O Sn. Silveira da Motta : — O ministério pôde 

pedir patente pela invenção. 
Vozes: —Ha muitos exemplos. 
O Sr. Silveira da Motta: — Assim não, corapre- 

hendam-me bem; melhor já vi, poiorjávi; mas 
cousa assim eu nunca vi: é a tal historia.... 

O Sr. Ministro da Justiça: — Si já viu peior, fi- 
camos satisfeitos. 

O Sr. Presidente : — Peço ao Sr. senador que se 
limite á questão da urgência. 

O Sr. Silveira da Motta : — Estou mostrando a 
desnecessidade do additamento; estou fallando contra 
a pressa e expondo a historia das pressas do governo 
na camara dos Srs. deputados; creio que não ha 
nada mais a proposito. 

Portanto, Sr. presidente, bem dizia eu, quando 
afdrmava que o nobre ministro da justiça com o seu 
additamento tinha sido causa de se estar perdendo 
este tempo que estou gastando. Que necessidade tem 
o nobre ministro de andar do longo estabelecendo 
estas cautelas? 
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Eu não podia pois deixar de fazer estas observações, 
apezar de me adiar doente; mas não posso deixar de 
fazer este serviço á minha consciência. Entretanto 
eu não podia ficar silencioso, porque o nobre minis- 
tro esteja convencido de que, quando alguma vez 
voto contra o que elle quer, é porque estou cheio de 
razões. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Eu sei... 
O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Yas- 

concellos. 
O Sr. Vasconcellos (ministro da justiça) : — Sr. 

presidente, parece-mo tão razoável o additamenlo 
que tive a honra demandar á mesa, que assentei que 
elle não poderia ser contrariado ; mas os recursos 
da vasta intelligencia do nobre sepador que acaba 
de sentar-se, foram postos a serviço neita occasião 
para demonstrar-nos que eu tenho um fim occulto 
propondo o additamento ao requerimento de urgên- 
cia ; isto ó, que eu pretendo embaraçar que entre 
em discussão o artigo additivo que tracta da extinc- 
ção dos castigos corporaes na guarda nacional, pe- 
dindo preforenciá para a discussão das leis annuas, 
que ou já se acham na casa, ou lém de ser á ella 
mandadas brevemente, segundo é de esperar. 

V. Ex. vê que o honrado senador pela província 
de Goyaz argumentou de modo que não e possível 
que eu deixe de fazer algumas ponderações para jus- 
tificar o adiamento, que, quando por mim foi offere- 
cido, me pareceu ter o assenlimento geral da casa. 
(Apoiados) 

O honrado senador pela pruvincia do Rio Grande 
do Sul mandou á mesa um requerimento de urgên- 
cia para discutir-se a proposição da csmara dos 
deputadossobrecastigoscorporaes na guarda nacional, 
e poz-lhe esta única restricção: « Sem prejuízo da 
discussão da lei de fixação das forças de terra.» Ora, 
V. Ex. sabe que um requerimento de urgência neste 
sentido exclue toda e qualquer outra matéria que 
não seja aquelfa a que se referiu o nobre senador; 
mas ó isto razoável ? Não. Creio pois que um addita- 
menlo pedindo que a exepção se faça estensiva a 
todas as leis annuas ójudicioso, e é justificado pela 
circumstancia de urgência em que nos achamos. 

Mas, disse o honrado senador pela província de 
Goyaz;«Eu me comprometto a votar pelo adiamento 
da proposição da camara dos deputados logo que na 
casa se apresente a lei do orçamento. » Mas \. Ex. 
sabe que a lei do orçamento pode estar aqui segunda, 
terça ou quarta-feira; e, tendo nós de discutir essa 
importantíssima lei, provavelmente dentro de muito 
poucos dias, um requerimento de urgência para que 
outra qualquer matéria não pretira essa me parece 
muito razoavel. 

Mas o honrado renador accrescentou : « Podemos 
esperar sem prejuízo algum que venha remettidoda 
camara dos deputados o orçamento que ahi se dis- 
cute. » Mas, si a camara dos deputados por qualquer 
circumstancia demorar a remessa do orçamento 
para esta casa, segue-se que entrará em discussão a 
proposição que ella nos mandou a respeito dos casti- 
gos corporaes na guarda nacional; porconseguinte 
não ha prejuízo algum em passar o addi.amento. 

Por essa occasião o honrado senador fez muitas 
considerações a respeito da demora que tem havido 
na remessa da lei do orçamento para esta casa ; e 
disse: « Facto novo, inaudito em nossa historia par- 
lamentar 1 temos dois orçamentos actualmente, um 
interino e outro definitivo. » 

Sr. presidente, admira que o nobre senador, que 
por tantos annos pertenceu á camara dos deputados, 
e que tem assento no senado já ha algum tempo, 
aventure proposições desta ordem. 

O Sn. D. Manuel;—E' verdade. 
O Sr. Ministro da Justiça : — Agora de repente 

não poderei citar todos os frfctos, mas lembro-me de 
alguns exemplos. Era 1843, apezar de haver duas 
sessões reunidas, votou-se uma resolução, mandando 
vigorar o orçamento anterior, emquanto se não con- 
cluía a discussão do que pertencia ao anno da lei. 

O Sr. Silveira da Motta ; — E' caso diverso. 
O Sr. Ministro da Justiça:— Era 1846 fez-se a 

mesma cousa, em 1847 procedeu-se do mesmo modo, 
em 1850 também. 

O Sr. Visconde de Jeqdiiiniionha:—Os casos são 
diversos. 

O Sr. Silveira da Motta: — Muito diversos. 
O Sr. Ministro da Justiça:— A differença é para 

peior. 
O Sr. Silveira da Motta; — Isso é verdade... 
O Sn. Ministro da Justiça : — O nobre senador 

lembrou aquellas palavras: « Melhor já vi, peior já 
vi, mas cousa assim eu nunca vi »; e o nobre sena- 
dor teve razão, porque é corto que já viu peior; o 
peior foi quando, hrvendo duas sessões reunidas, 
havendo dez mezes de sessão consecutivos, não se 
pôde fazer lei de orçamento. 

O Sr. Silveira da Motta: — V. Ex. estí esque- 
cido do facto de 1830, em qua talvez tivesse alguma 
parte. 

0 Sr. Ministro da Justiça :—Como o nobre se- 
nador diz que o facto é novo , cumpre que o senado 
saiba que o nobre senador está completamente es- 
quecido. 

O Su. Silveira da Motta :— Os casos são diversos. 
O Sr. Ministro da Justiça : —E' verdade.... o 

pessoal que compunha o ministério era outro, eis a 
differença. 

O Sr. D. Manuel : — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta : — Não ó isso só. 
O Sr. Ministro da Justiça : — Mas o facto deu-se. 

Mas então eram ministros os Srs. barão de Muritiba, 
Manuel Felizardo, visconde de Uruguay, visconde 
de Itaborahy, etc. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' muito diverso. 
O Sr. Ministro da Justiça: — Neste ponto é diver- 

so. Mas o que digo é que não é facto novo o de apre- 
sentar-se uma resolução como medida preventiva, 
medida de cautela, porque pôde acontecer que a dis- 
cussão do orçamento se prolongue na camara dos de- 
putados e também no senado. 

A resolução que se apresentou na camara dos de- 
putados não tem por fim sinão dar logar a que a lei 
do orçamento se possa discutir com toda a extensão 
e exame, cora toda a largueza conveniente, e não sa 
arrisque o paiz a ficar sem lei do orçamento. 

O Sr. Silveira da Motta:—Não ha perigo ne- 
nhum nisso. 

0 Sr. Ministro da Justiça:—Mas o nobre se- 
nador disse «Pois estais tào'receioso3 da discussão' 
da lei que extingue os castigos na guarda nacional 
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que temeis que essa discussão se prolongue a ponto 
de não poder passar a lei do orçamento? » 

Sr. presidente, é um facto que pode acontecer na- 
turalmente. Eu poderia citar exemplos; discutimos 
aqui um mez consecutivo o primeiro paragrapho do 
artigo de uma lei, e nem chegámos a volal-o para 
para passarmos ao § 2.° desse artigo. 

O Sr,. Silveira da Moita : — Artigo no qual-nom 
eu fallei. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Isso prova demais; 
porque, si esse prfijeclo continuasse em discussão, 
ainda teriam de fallar o nobre senador e outros que 
ainda não o houvessem feito. 

O Sn. Silveira da Motta : — V. Ex. foi quem 
gastou o mez todo. 

O Sr. Min stro da Justiça ; — Pode ser que eu 
também queira discutir a proposição que extingue os 
castigos corporaes na guarda nacional; quem sabe? 
Os nobres senadores não nos accusam de nos defen- 
dermos com o silencio? Como dizem agora que to- 
mamos tempo ? 

O Sr. Silveira da Motta ; — Os senhores querem 
fallar, mas também querem que os outros se calem. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Oi senhores têm 
dito por muitas vezes; « O ministério vive silencioso, 
i;ão quer discu-sào» ; mas agora o nobre senador diz, 
«O ministeiio quer o silencio da oppodçao. » Não 
sei que prova haja de que o ministério pretenda im- 
pôr silencio á opposiçào. 

O Sr. Silveira da Motta : — A prova esla' na ca- 
mara dos deputados, dois encerramentos em um di -. 

O Sr. MiNisir.e da Justiça : — A camara dos de- 
putados encerra mui regularmente suas discussões, 
porque o seu regimento permitte isso; e V. Ex. ha do 
ter observado que muitas vezes o ministério tem sido 
arguido de consentir que-na camara dos deputados, 
onde ha um regimento que facilita o encerramento 
das discussões, estas corram com a largueza que tem 
tido logar em algumas occasiões. 

Mas estamos no caso das restricções, o silencio de 
que falíamos, dizem agora os nobres senadores, é o 
da opposiçào 1 Lembro-me de um caso que occorrê- 
ra em uma das províncias do Império, e que referi- 
rei de passagem. 

Um indivíduo pertencente ao partido da opposi- 
çào, sendo perseguido por motivos politiccs, excla- 
mou : « Eu não quero mais saber de polüica, fiz 
ponto. » Mudadas as scenas, esse mesmo indivíduo 
mostrou-se exagerado político e muito enthusias- 
mado pelas cousas publicas; e, estranhado por quem 
em outros temoos o ouvira: « Não fizeste ponto ? » 
« Não, disse. Eu linha feito ponto de aimiração 
diante de tantos despropósitos, mas não ponto/inaí. » 
(lüsadxs.) Assim está agora o silencio de que nos 
falia o nobre senador; o ministério pretende impôr 
silencio á opposiçào 11 

V. Ex. vô que, tendo o minislerio se declarado 
na camara dos deputados, e até nominalmente vo- 
tado nesta questão, a da chibata, era impossível 
que o Sr. ministro da guerra, que não está pre- 
sente, e por isso não pode responder ao noPre se- 
nador, quizesse nesta casa retrahir seu pensamento 
sobre osta matéria. O nobre ministro da marinha, 
e hoje interino da guerra, Lllou na camara dos 
deputados em favor do projecto, votou uominal- 
monle por elle; que meis duvida jóie occorrer 

a respeito do voto desse nobre ministro sobre esla 
questão ? Vê portanto V. Ex que não procedo a cen- 
sura que o nobre senador pretendeu fazer ao Sr. 
ministro da guerra relativamente a este assumpto. 

Tenho, Sr. presidente, por muito razoavel o addi- 
tamemo que mandei á mesa ; não pretendo com elle 
sinão justificar a necessidade da urgência que lemos 
em discutir a lei do orçamento, ou seja a resolução 
que ainda se discute na camara dos deputados, ou 
seja o projecto de orçamento que aquMla cantara 
nos houver de mandar. Njo me parece pois que se 
possa attribuir ao ministério desejo algum sinistro de 
evitar debate a que elte se não tem recusado e em 
que tem sido muito explicro, como o demonstram os 
factos. 

Não ha pois motivo algum que se opponha á 
adopção do additamento, visto qua elle não prejudica 
a discussão do projecto da camara dos Srs. deputa- 
ta Jos, si a aso a esse tempo não estiver no senado o 
projecto do orçamento; si porém estiver, adoptado o 
additamento, fica já eAabelecida a urgência para esse 
pn jecto; e assim evitaremos nova discussão, e isto 
convém, porque V. Ex. vê que nas questões as mais 
simples os nobres senadores acham tempro matéria 
para expraiarera se, de modo que parece que estamos 
discutindo ainda a resposta á falia do throuo. 

O Sr. Cândido Borges : — Sr. presidente, como 
o illustre senador pela província de Goyaz, eu en- 
tendo que não havia motivo para o nobre ministro 
da justiça olTerecer este additamento ao requerimen- 
to de adiamento apresentado pelo nobre senador pela 
província do Rio Grande do Sul; entendo assim, 
porque a lei do orçamento sempre ó, considerada ma- 
téria urgente, ella piefere sempre qualquer objecto 
que se ache era discussão, quer no senado, quer na 
camara dos Srs. deputados, o então o additamento do 
Sr. ministro da justiça podia be n ser dispensado. 

O adiamento que propoz o nobre senador pela pro- 
víncia do Rio Grande do Sul parece que não tinha 
por fim sinão retirar da discussão o projecto relaliva- 
ratnte aos castigos corporaes na guarda nacional, e 
eu creio, Sr. presidente, que esta retirada do adia- 
mento tem graves inconvenientes.... 

O Sa. Presidente:— Não é disto que se tracta 
agora. 

O Sr. Cândido Borges:—Mas isto é sem du- 
vida um adiamento, porque retira da discussão este 
negocio até passar a lei de forças de terra. 

O Sr. Ministro da Justiça:—Parece. 
O Sr. Cândido Borges: — Vê portanto o senado 

que o Sr. ministro da justiça não quer sinão adiar 
mais prolongadamenie uma matéria cuja discussão 
me parece que S. Ex. acredita inconveniente. 

O Sr. Ferreira Penna : — Si ella houver de pre- 
judicar a passagem da lei do orçamento? 

O Sr. Cândido Borges : — Senhorei, por este facto 
o senado pode ser levado a reconhecer que o governo, 
depois de ler acoioçoado esta discussão, depois de 
haver feito triumphar a idéa, recúa ante ella de um 
modo espantoso e inqualificável. 

O Sn. Ministro da Justiça: — Quaes são os factos 
que provam que o governo recúa 7 

O Sn. Cândido Borges ; — Ea declarei na sessão 
passada que a opposiçào eslava pouco disposta a dis- 
cutir; que ella o qua desejava era que o governo 
declarasse si queria ou não o artigo. Eu até fui mais 
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longe, êu disse; « Como membro da opposição rogo 
aos Si s. ministros qua declarem si querem o artigo, 
porque, si o querem, roto por elle; si não o querem, 
não voto, porque nesta quesião enteado que o go 
verno está meis habilitado do quo eu rara julgar o 
que é mais conveniente, porque tem á sua disposição 
os dados e os esclarecimentos necessários. » 

Svnhores, apresentou-se a idca na camara dos 
Srs. deputados, note bem o senado; osSrs. ministros 
da marinha e da guerra votaram porella enthusias- 
(icaraente, vetaram por ella em uma votação nomi- 
nal. Depois [isto é facto quo está no domínio pu- 
blico), depois appareceu na camara o Sr. presidente 
do concelho e julgou a medida inconveniente, não 
concordou com seus collegas, e então S. Ex,, usando 
da sua bem merecida influencia, fez com que este 
artigo fôsse separado da lei de forças; a separação 
foi pois exclusivamente devida ao Sr. presidente do 
concelho, ape/.ar da manifestação dos seus dois col- 
legas. Mas hoje diz-se que S. Èx. chegou a perfeito 
accôido. 

Sr. presidente, permitia V. Ex. que eu pondere o 
seguinte. A guarda nacional hoje está certa que, se- 
gundo a opinião manifestada e votada pelo governo 
e pela camara dos Srs. deputados, o castigo da chi- 
bata não lhe deverá mais ser applicado, e veja o se- 
nado a influencia que este voto ou esta manifestação 
deve ter produzido era seu espirito. 

O Sn. Ministro da Justiça : — Está em discussão 
a matéria ? 

O Sn. Cândido Borges; — Entretanto não se 
quer que o senado discuta a matéria; e a guarda 
nacional não pôde dizer: « Si ficamos ainda este anno 
sujeitos ao castigo da chibata, a responsabilidade 
pertenço toda ao senado, quenao quiz discutir.» Será 
isto justo ou conveniente? não; recaia pois a res- 
ponsabilidade sobre o ministério, porque a el'o per- 
tence toda.... 

O Sr. D. Manuel:— Peço a palavra. 
O Sr. Visconde be Jequitinuoniia ; — Peço a 

palavra. 
O Sr. Cândido Borges : —.... porque, depois de 

haver proposto e sustentado a idéa, parece recuar 
perante ella. Si não recua, diga-o na tribuna, dei- 
xo-nos discutil-a, deixe-nosvolal-a. Si a idéa é boa, 
colheremos suas vantagens; si ella c má, carregue o 
ministério com mais este mal, entre muitos outros 
que tem pioduzido ao paiz. 

Senhores, é admirável ver oenthusiasmo com que 
foi acolhida esta idéa na csm ira dos Srs. deputadose 
e a maneira porque hoje no senado recuam perant, 
ella aquelles mesmos que a apresentaram cutr'ora, 
que a sustentaram com tanto calor! 

O Sn. D. Manuel: — Quem é que recúa? 
O Sr. Cândido Borges : — Aquelles que não que- 

rem quo so vote. Vamos votar, Sr. senalor. O go- 
verno qua se manifeste, que diga si quer ou si não 
quer o artigo. Eu quero que o paiz saiba quo não é 
a opposição que entretera ou quo adia este negocio. 
V. Ex. não vô, Sr. presidente, a responsabilidade 
que pesa sobre o senado? não vô quo a guarda na- 
cional hoje esiá convencida de que, segundo a vo- 
tação dos immediatos representantes do povo, ella 
não deve mais soffrer o castigo corporal, e que é o se- 
nado que a submelle a esse castigo? 

E' o que cu quero salvar; quero que o senado, de 

; accôrdo com a camara dos Srs. deputados, resolva a 
abolição do castigo corporal; ou que diga : « Não, 
nós queremos a conlinuação deste castigo, porque é 
elle necessário á disciplina do exercito, ó isto o que 
eu desejo que se faça, que se diga sim ou não, o o 
ministério, que tem maioria aqui, que receio pôde 
ler da quesião? E' uma falta de coragem inexplicá- 
vel e inconveniente I 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniia: —Tem maioria 
até para emendar o regimento ! 

O Sn. Cândido Borges : — Sr. presidente, eu não 
posso de modo nenhum comprehender este adia- 
mento ; já o declarei na sessão passada : esta matéria 
para mim é urgentíssima pelo pó em que a collocou 
o ministério ; isso não é questão de ministerialismo 
ou do opposição; é questão de interesse para o paiz, 
para o senado, e para o governo. 

Si a maioria entende que deve carregar com a 
responsabilidade da falta de uma decisão, vote pelo 
adiameuio, carregue sobre seus hombros a tremenda 
responsabilidade que disso lhe ha do provir; mas 
consinta que a opposição declare ao paiz que está 
prerapta para votar, mas que o ministro recúa da 
posição que havia tomado. 

O Sr. D. Manuel:— Sr. presidente, é notável o 
discurso que o senado acaba de ouvir 1 Não sei si 
em algum parlamento se di se o que acaba de dizer o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro 1 

O nobre senador, depois de ter dado a entender 
que tem estudado perfeitamente a questão a que se 
refere o artigo addilivo; depois de tirar as conseqüên- 
cias que podem resultar da solução delia, proferiu 
estas palavras pouco mais ou menos; «Não tenho von- 
tade, nem razão, nem consciência; hei de votar como 
quizer o governo; isto ó, si o governo determinar 
que eu vote para quecontinúe o castigo de pancadas 
na guarda nacional, quando chamada a serviço de 
corpes destacados, voto; si porém ordenar o contra- 
rio, tbedecerei á sua ordem. » 

Ouviu-se isto no senado brasileiro, e quem o disse 
foi um senador do Império, que tanto fallou na sua 
independência em uma dás sessões passadas: é assim 
que se pretende impugnar o additamenlo que o Sr. 
miuislro da justiça offereceu ao requerimento que se 
discute ? 

E' assim que se quer mostrar que o Sr. ministro da 
justiça recúa ante a tremenda responsabilidade de ma- 
nifestar o seu voto relativamente ao artigo addilivo, 
cuja discussão so pede que não prelíra as das leis 
annnos ? 

Senhores, a medida é ou não util? Disse o nobre 
sanador que é vital. Votada na camara dos Srs. de- 
putados porquasi unanimidade o cora enthusiasrao, 
tem ella já produzido na guarda nacional os mais 
extraordinários eífeites. Os cidadãos armados, vendo 
o voto quasi unanime dos immediatos represen- 
tantes da nação, suppoem que já estão alliviados 
desse castigo," que na opinião do nobre senador é 
aviltante. 

O Sr. Cândido Borges : ■— Eu não disse sirai- 
Ihante cousa. 

O Sr. D. Manuel : — Pois bem, si o nobre se- 
nador não disse, digo eu. 

O Sn. Cândido Borges : — Diga por sua conta. 
O Sr. D. Manuel ; — Ouça 1 ouça 1 
O Sr. Cândido Borges (com força):— Hei de 
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ouvir se quizer; Dinguem pode mandar-me ouvir 
em tom de auctoridade. 

O Sr. D. Manoel : — Onde está o tom de aucto- 
ridade ? 

O Sr. Cândido Borges : — Está enganado. 
O Sr. D. Manuel Enganado está comigo o hon- 

rado membro; parece que não me conhece ; pois 
devia conhecer-me. 

O Sr. Cândido Borges : — Eu o conheço perfei- 
tamente. 

O Sr. D. Manuel: —Pois o nobre senador, que 
aqui nos disse que está muito lido em tudo quanto 
se passa nos outros parlamentos.... 

O Sr. Cândido Borges:—Eu nunca disse simi- 
Ihante cousa. 

O Sr. D. Manuel : —... não se lembra que nesses 
parlamentos a cada passo se diz : « Oução 1 Ouçâo 1 » 
Pois dizer eu ao nobre senador que ouça o que vou 
dizer, c fallar-lhe em tom de auctoridade ? ü nobre 
senador está desarrasoando hoje. 

Ouvimos, Sr. presidente, um senador do Império 
dizer que o objecto é da maior importância, mas que 
ha de votar como o governo quizer. Eu, porém, Sr. 
presidente, não disse similhante absurdo, não o hei 
de dizer, nunca si Deus quizer; em objecto nenhum 
hei de votar como mandar o governo, sobretudo 
neste, a respeito do qual ha muitos annes tenho me- 
ditado, tenho formado minha convicção. 

Eu quero que a idéa so realize, que seja uma lei 
do paiz, pela qual o cidadão armado em caso nenhum 
possa ser sujeito ao castigo de pancadas; eu desejaria 
mesmo que esta medida fôsse adoptada este anno, si 
o tempo o permittisse; posso repetir ao paiz o que 
disse ha poucos d as: « \ ús não podeis ter duvidas 
sobre o meu voto, porque elle tem sido manifestado 
muitas vezes e ha alguns annos nesta casa. » 

Mas, senhores, apezar de minhas relações com o 
ministério, si qualquer dos Srs. ministros se dirigisse 
a mim para pedir-me que não votasse pela idéa 
consagrada no addiltivo, eu com toda a franqueza 
com que costumo fallar, lhe diria: « Não podeis 
obter de mim o-se voto, hei de votar peh abolição 
do castigo de pancadas na guarda nacional. » Porque, 
Sr. presidente, não sou aulhomato, não venho aqui 
votar como o governo quer e manda : fique esta glo- 
ria unicamente ao Sr. senador pela provincia do 
Rio de Janeiro. 

Eis, Sr. presidente, como se ataca o ministério, 
eis como se combate um additamento tão simples e 
tão justo. Pois, senhores, na col isão em que nos 
achamos, visto que a sessão está muito adiantada, 
e, si não impossível, é quasi impossível que se 
vote o orçamento; na collisão entre este artigo ad- 
ditivo e as leis annuas quem vrcillaria, senhores, 
era dizer: « Entrem em discussão as leis annuas, e 
si estas leis passarem, então tractar-se-ha de prefe- 
rencia da proposição da outra camara relativa á 
guarda nacional ? » Que fundamento ha para di- 
zer-se que o governo recua? 

Pois o governo não foi tão explicito na outra ca- 
mara, pelo orgão dos Srs. ministros da guerra e da 
marinha ? Este ultimo senhor não declarou que vo- 
tava pela idéa, porque este era também o pensa- 
mento do governo? Quaes são os factos que provam 
que o governo recuou depois de ter tomado parte 
na discussão desta idéa, depois de ter votado por ella 
nominalmentp, depois de ter declarado isso mesmo 

da maneira mais solemne perante os immediatos re- 
presentantes da nação? 

Não se vô, Sr. presidente, que a opposição se 
prevalece deste additivo para explorar uma nova 
mina? Não se vô que a opposição o que pretendo 
ó fazer acreditar so paiz que Iodos querem, ou ao 
menos a grande maioria dos representantes da nação 
quer a abolição dos castigos de pancadas na guarda 
nacional, mcS que o governo recua, apezar da decla- 
ração solemae que fez na outra casa do parlamento? 
Não se vôqueéuraa iraputação, senhores, inteira- 
mente falsa e odiosa que a opposição quer lançar 
sobre o governo ? 

E de mais, Sr. presidente, Y. Ex. sabe que neste 
objecto não ha na casa opposição nem minoria; V. 
Ex. sabe que ha na maioria votos contra a idéa o 
votos a favor da idéa. Logo, nesta questão cada um 
vota segundo sua consciência, segundo o juizo que 
tem formado de justiça ou injustiça, vantagem ou 
desvantagem da medida. 

Isso ó claro; mas é necessário dizer para que o 
paiz não se illuda cora esses discursos pomposos e 
bombásticos, que infelizmente aiudaarrastão mulli- 
dôfs pouco illustradas. Esses discursos não são para 
esta casa, que não dá apreço a declamações; mas ó 
preciso dar-lhes resposta promptsraente para destruir 
qualquer impressão que possam fazer nas massas que 
não tem bastante conhecimento dos factos, e que so 
deixara levar de certas expressões proferidas por 
homens dotados da boa memoiia, mas de muito 
pouco saber. 

Sr. presidente, si o nobre ministro da justiça qui- 
zesse recuar, si quizesse mostrar que o governo está 
arrependido de haver concorrido para a adopção 
desta medida, então, senhores, o adiamento seria 
concebido em outros termos.... 

O Sr. Ministro da Justiça: — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel.... seria mais amplo; mas não, 

o nobre ministro disse: « Eu quero que a medida 
entre em discussão; apenas peço que esta discussão 
nãoprelira de maneira alguma a das leis annuas. » 
Era a mesma idéa que já linha emittido o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, posto que não se 
achasse tão claramente enunciada no requerimento 
que se discute. 

O Sn. Ferreira Penna : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel:—Não ha portanto aqui, se- 

nhores, motivo de so exclamar: « O governo recua, 
o governo qmr que a nação^faça recahir sobre o se- 
nado a grande responsabilidade de não ter votado 
este anno a proposição da outra camara que acaba 
com o castigo das pancadas na guarda nacional. » 

Ora, Sr. presidente, o nobre senador podia mar- 
char por um caminho menos tortuoso, si porventu- 
ra o senado observasse que os lados estavam extre- 
mados nesta questão, isto ó, que a maioria se oppu- 
nha á medida e a opposição a afagava, o lhe dava 
todos os seus votos. Mas, senhores, como disse ha 
pouco, esta questão não ó de maioria nem de mino- 
ria ; e portanto é desconhecer muito os recursos do 
que um orador pôde lançar mão para levara con- 
vicção ao espirito daqueíles que o ouvem ou que o 
lôm... 

E principalmente, senhores, quando esse nobre 
senador com uma palavra desfez tudo quanto padia 
ter feito om beneficio da medida, declarando ao se- 
nado : « Eu não tenho opinião sobre esta questão. 
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Eoi tio votar como quízcr o governo » E' levar o mi- 
ni tf lúlismo a um ponto tal que já r.ão ó miuiste- 
riali mo; ó o servilismo do que falia uai dEtiacto 
esciiptor. 

Sim, dizer-se om uma casa como esta « hti de 
votar, não como entendo, mas com.) quizer o go- 
verno, » não é miuisteiialismo, é sei vilismo; 

O Sn. Cindido Borges;—Servil óosenher. 
O Sr. Puiisidiínte;—Ordem I 
O Sr. D. Manuel ;—Dtiie-o fallar, Sr. presi- 

dente. 
O Sr. Cândido Borges:—Ao orador é que Y. 

Ex. devia ter chamado á ordem. 
O Sr. Presidente Eu não entendi que a pala- 

vra—servilEmo—fòise dirigida ao Sr. seuódor. 
O Sr. D. Manuel:—Alé fiz mais,Sr presidente, 

não usei de uma expressão minha, usei da expressão 
de ura distineto esciiptor. 

O Sr. Cândido B rges;—Irsoe.. . 
O Sr. D. Manuel: — E' o que? Diga. 
O Sr. Cândido Borge?; — íla do ser repellido. 
O Sr. D. Manuel: —Não ma desafie, que não 

faqo caso do desafios. Aqui, soohorcs, ha sumeme 
um verdadeiro desafio; é um desafio em outro sen- 
tido, dos dois capitães que disputavam qual delies 
saberia preservar o exercito em um ataque; o desafio 
aqui ó a tribuna, para sermos ouvidos o lidos, o o 
paiz decidir onde está a superioridade. 

Portanto, declaro que acceito todos os desafios do 
nobre senador, exccpto ua scionfia de curar e na 
arte de fazer operações; ora tudo o mais estou prom- 
pto; e aióllio fiçocsta partido—lião eslutarei, por- 
que tenho tomado o habito de lhe responder de 
improviso, o que não ó de admirar, porque, quando 
onobie senador principiou a ler estas cousas, jieu 
as lia ha 30 an ms; o por isso « quo não sei nada de 
moAicina, nem de cirurgia ; si me chatnaiem para 
curar uma 1'oóro, ou para abrir um tumor, diiei ; 
« Não sei. » 

E si ou mo mettesse era qucs'õís do medicina e de 
cirurgia, seria do mister que o nobre senador estu- 
dasse para mo responder ? Seguramente não. 

Assevero lho que ainda mo não foi preciso estudar 
para respoudei-lhe; serapie que o toifhu feiio, è de 
imp'Oviso, o não é preciso mudo para mostrar quo 
os seus conhecimentos (não fatio de medicina lum 
da cirurgia) são por ora muito superficiaos. 

Sr. presidente, est u persuadido do queé fácil a 
passagem em 3." discussão da lei do f rças da terra, 
porque ella foi muito debaiida na '2.'; quero crer 
que ninguém tomará a palavra. l'o s bem, pas- 
sando a Id do fixação do forças em 3a discussão, te- 
remos algum dia do intervafo alô quo chegue o 
orçamento. Então poderemos discutir a ptop- sição 
sobio a abolição do castigo do pancadas na guarda 
nacional. 

E noto V. Ex., Sr. presidente, que o Sr. ministro 
da justiça, no meu modo d.i pensar, ofEreceu um 
ad litamento quo vai p ojudicar, como V. Ex. sabe 
poifeitamente, a inuumeros trabalhos impoitames 
quo V. Ex. tem em sua pasta, e que até já (sua dado 
para a ordem do dia, (Apoiados.) E' de presumir, 
sinão do cter, que, sendo approvado o addiuiueii o, 
todos estes trabalhos ficaião parM sados (opoiodo.-), 
puiquo durante a sessão só aos o cuparemos desta 

matéria para depois tr» ciarmos da ornamento, quando 
elíe vier. D ga pois quo só p r grande defertucia ao 
nobre miBislro da justiça é que voto pelo st u adíi.- 
tsmento. 

Senhores, para mira é incoatestave! que o castigo 
de pancadas na guarda ua iona! ha de acabir; digo 
mais; nenhum governo póio recuar drsta idéa, de- 
pois da approvação eslrepitosa e eniliutusiica quo 
ella teve na camara dos representanlos immediatos 
da nação, e desie que essa votação Li aqftmpanháda 
e oppleudida pelos minisirosda corôa que lôm assen- 
to naquella casa. 

E' nocessario, portanto, pensar muito pouco be- 
nevolamente a respeito das intenções do miniuer o 
para vir affirmar no senado quo o ministério o quo 
quer é ganhar tempo, é adiar a meü a, o m .t il-a. 
E' nteessario, senhores, que não vos guieis nesti 
m.teiia por um espirito patcLl. por um espirito da 
opposiçãocega, que não quer sinão tomar odioso o 
ministério,_ seja p r quo modo fòr. A opporição o 
que quer é Lzsr acreditar á guarda mcion.T quo 
nas mãos do governo esteve a adopção da medida 
que a exemplava do casiigo d s pancadas; a cppc- 
sição o que quer é fazer acreditar ao paiz quo o 
governo o mistiiicou comploramenle, tendo naia- 
mara dos deputados um comportamento e ouiro 
diílsrcnie uo senado. 

Mas, senhores, urna simiihanle imputação só so 
poderia fazer na pre enca de factcs pracúcados pt io 
ministério em contrario á declaração que elle fez na 
outra Canura ao voto que dtu [ara a adopção da re- 
ferida pioposição. Mas, porventura o Sr sen dor 
pelo Rio de Janeiro apre-entou a'gum fado? Não, 
contentou se com dodamarõer, em que é muito 
foi te, e para as quaos mostra um talento u gosto cs- 
peaial. 

Tudo isto é resultado dos piam s concertados nas 
reuniõor da opposi^âo, reuniões de que zombam o 
esnsrntcem os habitantes desta côite, quando rs 
Llhas dão uoti ia dollas. 

E' do mister pôr bom patentes as trsç. s da op- 
pesição, com o flui da 1 nçar pur terra o ministério, 
e empolgar o poder. Eu tenho tomado essa tarefa, 
e continuarei a desempenhai-a cumn pudi-r. 

Hepito o que t nlio dito por difleienUs rezts; a 
oppusi.ão ü:-.lá perdida o reduzida a um diminuto 
numeio de membros; o o quo aiuda a sustenta ó 
contar entro ollts alguns nolaceis. 

O Sr. Barão ds Pindare': — Sr. prfsioeule, 
seja-me dado dizer duas pai vi as subie o olijectj em 
que-láo, quo eu julgo de suoima impoi t.mcia. 

Confesso ingenuairento que, quando fatiavam os 
nobres senadores, pari ceu me quo relumbsVani estas 
palavras n;-.s cavernas do sepub hro do general Auni- 
bal, que fez tremer os Humanos, c quo si nã • tivtssj 
ainolecido nas delicias do Capua, talvc-z tivesse ven- 
cido Roma. Disso elle a um patrício quo met ia a 
fouco tm ceara aiht ia: « Tenho visto muitos vtlh-s 
tontos, mas como esto aiuja não eaCuntiei. « E' 
por i-so, Sr. pieridentc, quo eu tremo, ijuando fallo 
nesias materios. 

A minha opinião é queachibata é ura in-trumento 
infernal quo se applma aos uoss's militr s. Mas, 
Sr. (.residente, porque eu penso assim, devn^esque- 
cer-rao de que a b.sodo oxmciio está u s pai vias  
disciplina e honra? Sem difciplina o sem honra ; «do 
haver um exo cito que mereça osle nome ? E' a dis- 
ciplina que ensinou a esse D' Quixoledn Aorte (con-o 
a-guus chamam), mas cmquaRlo a mim Li ura vuno- 
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ranJo goiiíral, ao qual qocronJo moatrar o irapera- 
dor da Rnssia que tuha S ildados que saltariam de 
uma j uella abaixo sielie assim determioasse, Carlos 
XII lhe respondeu que isso faria qualquer dos sf us 
soldados, lílle disse aos soldados « Saltem dess.i ja- 
nella abaixo » e os sol ados sem hesitar ião prtcipi- 
lar-se, quando elle diss3: parem! Um exerc to assim 
disciplinado e que assim obedece ó que merece o 
iiome do exercito e pôde obrar cs prodígios que 
obrou o exercito desse bravo géneial. 

Ura exercito qoe não tem discipünx o que não 
se alimenta da palavra — honra — não é mais do que 
um grupo de Uccinorosos; com disciplina e cora honra 
o exercito c ura grupo da hovoes que, quando o 
general diz a 11 faut vaincrt ou mourir » edes cor- 
rem para cima das pontes cobertas de arl lharia e 
seguem seu chefe ; quando encontrara em uma 
fortaleza escripto « O Senhor mo deu o o Senhor 
me tirou » riscam e escrevem por baixo « Deus mo 
deu, o diabo não me ha de tirar. » 

Levado destes piincipios, eu entendo, como já 
disse, que a chibata ó ura inslruraento infernal; 
e espero quo os nobres officiaes que lòm assento 
nesta casa não deixarão de me guiar neste negocio, 
romquanto eu saiba bellamento quo o cr spo cocar 
Cabe tão bem na cabeça de um cardeal como o bar- 
rete carJiaaücro. lias onlenlo queis-.o é excepção da 
regra ; os juiz s que nos devem illuslrar nesta eausa 
são os Srs. mililates. 

Como é pois que, ex ítindo nesta casa tantos ofli- 
eiaes theoricos e practicos, cons rvara-se. mudos 
c quèios ? Eu portanto espero quo olles hão de mos- 
trar a couvenHicia ou desconveuiencia desta medi- 
da ; cumpre que elles mostrem claramente que o 
exercito perderá a disciplina, si fdr abolido o cas- 
tigo da chibata ; sem isso ó impossível que eu mu- 
de de opinião ; quanto a mim devo ser abolida. 

O Sn. D. Maxuel ; — Ha de acabar necessaria- 
mente. 

O Sn. Darão de Pivoaré;—Eu vejo, Sr. presi- 
dente, que ua nação franceza que na minha humilde 
opinião tem o exercito terreste mais valente o aguer- 
rido, as tiopss não solliem o carligo e nem mes- 
mo o aceno da chibata. Quanto o piimeiro militar 
dos noisos dias, Napoleão, andava passando revista 
ás tropas, o um pouco zangado, porque com o pro- 
jecto que nutiia de entrar em Inglabrra, v.u um 
ca;iiàoque marchava manco, sem aquelle arrega- 
nho milibr quo c-llo des java ver, disse: « Ibus 
marchês eomme vn tUndun; isto é, vós marchais 
como ura pei ú » e nessa occasiào, tendo uma chi- 
bata na mão, fez um aceno, o capitão puxou da 
eapada e fez voar a chibata. « Prrnda-se este biitre, » 
disse Napoleão. « Sim, disse o capitão, eu mereço a 
morte, porque teoho servido a um tvranno,» e assas- 
sinou-sc, não por temer, mas por julga injurioso 
este aceno da chibata. E' com esta oisciplina que 
aquella nação tem riscado do seu codigo militar a 
palavra — tmpossiV' 1 — quando se tracta de vencer 
esU ou aquella fortaleza, quando se Irada de vic- 
toria. 

Eu tenho um filho militar; e, si elle commeller um 
crime e me disserem : « Teu filho ou ha do levar dez 
chibatadas, ou ha da ser alcabus.do, escolhe, » eu, 
sem hçsitar, esqu ceret o amor que lhe tenbo, e di- 
rei: «mil vezes aules o fuzil de quo a chibata;» e 
esto sem duvida c o sentir de meu filho. 

IVrtanto, Sr. presidente, cu por ora estou no fir- 

me proposito de votar coníra o castigo da chibsia: 
porém, si os nobres generaes me mostrarem que a 
extineção desta castigo traz o prejuízo da disciplina, 
talvez en mude do opinião. Mas a mudaz do nobre 
marquez de Caxias mo esmorece; não sei porque S. 
Ex não diz nem uma palavra, apezar de ser provo- 
cado. 

Sr. presidente, voto pelo adiamento, porque temos 
ainda de tractar do uma matéria importantíssima, 
qual ca lei docrçam«nto. 

Senhores, cu não sei si esta opposição que se faz 
ao rainistetio é endiabrada o injusta, como no se- 
nado se tem dito ; vijamos o que quer a opposição. ■ 
Eu creio que é esta palavra talvez que tem dado aso 
até aos periódicos do noite para fallarem contra a 
opposição. 

Em um que me mandaram eu vi que a opposição 
nada mais quer do que a mulher que brigava cora o 
marido o que, incommodsn Io a vizinhança, o juiz 
mandou chamal-a e perguntou-lhe; «Porque brigais 
com vosso marido?— Senhor, duse ella, porque eu 
quero o que meu marido quer. — Oh! que cousa ó 
essa, disse o juiz admirado, is o é molivo de conci- 
liação I Pois o que quereis vós?—Disse ella mui lam- 
pi-ira (porque as m ilheres, quando querem governar 
são atrevidas) « Eu quero governar, o meu marido 
também quer. » 

O que tem, Sr. presidente, que a opposição queira 
governar? Piis, si cila entende que o governo obra 
mal e que ella (óle r brav bem, emendar o rumo da 
náo, porque não ha de ler lambem uma boa talhada 
do pão de ló ? V. Ex. tem ouvido dizer coutinua- 
mente, o eu lambem, que o homem não vive só do 
pão; mas eu digo que som o pã > não vivo o homem. 
O quo tem pois que a opposição queira uma boa ta- 
lhada do pão de ló, uma vez quo ella tiabilhe bem ; 
pois V. Ex. sube que a biniga manda a perna. 

Sr. presidente, eu sus-cnlo o governo, e sei que o 
Sr. presidente do concelho ó um homem probo; sei 
também que ura homem piobo pôde degenerar, mas 
isto ó prseiso provar, não é bastante dizer-se. Si eu 
quizçsse entrar nesta matéria,. onvenceria a V Ex. 
com exemplos da historia antiga e da historia moder- 
na, o até com a historia sagrada, que homens ptobos 
e que poi- muitos anuosfizeram b;m a seu patz, def ois 
degentraram. Traria o txcrnp'od8 Jacques II, que, 
antgs do subir ao throno, ninguém deu mais provas de 
tornar-se digno de subir ao throco. Que homem das 
melhores qualidades I E depois quo subiu ao throno, 
lornou-se o mais indigno do continuar; até foi ciuel 
o em tudo incoherente, pois alé, segundo nos diz um 
auetor, fez milagres no tumulo, quando devia f.- 
zel-os em vida. Podia também trazer o exemplo de 
Epaminondas, o exenulo de Daüd, que, quando 
passava, as mulheres diziam: Saul venceu dez mil o 
David cem mil! 

Este homem, que tinha ganho tanta gloria, o que 
foi no fira de seus dias? Não foi elle quo luxmiosa- 
raente se ap-ssou da mulher do um genetal seu 
amigo, chamado Oi ias, do que teve do arrepender-se 
pelas palavras do propheh ? 

Os homms pois podem mudar, mas isto não é bas- 
tante diier-se, é preciso provar ; e é a injustiça que 
eu a ho na opposição ; cita quer fazer crer quo os 
ministros não são bons, quo não tem patriotismo, mas 
não prova a sua asserção. 

Sr, picsidente, peço perdão ao senado po- lhe ler 
roubado um pouco do tempo. Eu não lenciona a 
fallar; mas, trac!and* so de um obj«clo que julgo 
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do lanlo peso, tomando parie nollc homens que não 
são militares, e conserran ln-so estes mudos, isto es- 
timulou-mo a dúer estas poucas palavras. 

Dada a hora, o Sr. prasidento declara adiada a 
discussão, e dá para ordem do dia da seguinlo ses- 
são ; a continuação da discussão adiada e ar mais 
matérias já desi^n. das. 

Levanta-se a sessão ás 2 3/i horas da tardo. 

Scssíio de 23 <le agosto. 

IT.ES1DEXCIA DO SP.. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Schmaiuo. — Expediente. — Requerimento do Sr. 
Dias de Carvalho pedindo urgência para a uliima 
discussão das {arças de terra. Votação.— O.dcm 
do dia — Catl'gos de pancadas na guarda nacio- 
nal. Discursas dos Srs. Ferreira Penna e visconde 
de Jcquilinhonha. — Carvão de pedra. Votação. 
Urgência. Discursos dos Srs. Sinimbá e visconde 
de Jcquilinhonha. 

A's 10 horas e três quarlos da manhrn o Sr. pre- 
sid nts almo a sessão, estando presentes 30 Srs. se- 
cadores. 

Lida a acta da anterior, ó approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sn. 1.* Sechetaiuo lò um aviso do ministério 
dos n gocios da guena, pedindo que lha sejam de- 
vAvidos, no caso de não serem já precisos, es rela- 
tórios das inspecçõ s militares que foram reme tidos 
em aviso de ,19 de maio ultimo. — Manda-so oppor- 
lunameute satisfizer. 

O Sn. Dias de Carvalho requer e ob'em urgencii 
para vt ri ficar-se na l.a sossáo a ultima discussão da 
proposta do poder executivo, líxanilo as fo ças de 
terra para o anno fluanceiro de 1839—1800. 

Compareceram no decurso da sessão mais 6 Srs. 
senadores. 

ORDEM DO DIA. 

CASTIGOS DE PANCADAS NA GUARDA NACIONAL. 

Continua a discussão, adiada na sessão snteco- 
dento, do requerimento do Sr. barão de Quarahim, 
propondo a urgência da discussão da proposição da 
camara dos deputados sobfe a extineção dos castigos 
corporaes na guarda nacional, com o additamento 
do Sr. Vascaucellos, apoiados na mesma sessão. 

O Sr. Ferreira Penna; — Sr. presidente, o de- 
bato que houve na camara dos deputados sobre o 
projecto que tem por fim exemple dos castigoscorpo- 
raes a guarda nacional, quando empregada em ser- 
viço de corpos destacados, foi tio amplo e tão lu- 
minoso, que a meu vôr não resta argumento algum 
novo, que se possa accrescentar aosjá produzidos em 
favor do cada uma das opiniões divergentes. Mas cu 
confesso qnc tule quanto ouvi não é bastante para 
demover-me da intenção, em que esteu, de votar con- 
t a o mesmo projecto, porque não pule ainda eoi- 
vencer-rae da necessidade, nem da conveniência, nem 
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da justiça de estabelecer-se similhanle desegualdide 
de penas para as praças de diversos corpos, quando 
se acham collocados na mesma püS:çâo, o são chami- 
dos a prestar o mesmo serviço. 

Não pretenlo de maneira alguma co^eslar a con- 
veniência de modificar-se, segundo os cons. lhes da 
txperiencia, e de conformidade com os primipios 
dominantes do s culo era quo vivemos, o rigor dos 
antigos regulamentos militares, que ainda se acham 
em vigor no nosso pa'z; mas entendo quo,emquanto 
essa modificação se não fizer, as penas devem ser 
egoaes para o exeteito e para a guarda nacional, 
quando incorporada ao mesmo exercito. 

O Sr. Marquei de Caxias : — Apoiado. 

O Sr. Ferreira Penna ; — Estando assim disposto 
a votar contra o projecto, já se vô que... 

O Sr. Vis onde de Jequitiníionha : — Que deve 
votar a favor da urgência. 

O Sr. Ferreira Penna:—....que para mim ó 
indillerente que elle entre já em discussão, ou qno 
se demore: a minha opin ão está declarada, o ne- 
nhuma duvida teria cu cm votar n ste mesmo mo- 
mento. 

Para dar uma prova de n inha consideração c de- 
ferenciaá aquelles senhores que sust ntam a opinião 
opposta, para facilitar-lhes a occasião de discutir a 
matéria, eu votaria a favor do lequeriracmo de ur- 
gência, si estivesse convencido da sua eíficscia, si 
houvesse probabililado de conseguir-se o fim que 
tem em vistas o seu illustre auetor; mas receio pelo 
contraiio que, approvando este roqueiimento e prete- 
rindo portanto a discussão do outros projcclos quo 
se acham pend- ntes, venhamos a gastar inutilmente 
o pouco tempo que nos resta de sessão. 

Em primeiro legar, obser-arei.Sr. presidente,quo» 
estando felizmente tranquillo todo o Império, e não 
havendo indicio a'gum que aoctoriso o receio de 
successos extraordinários, ou de graves perturbações 
da ordem publica no preximo intotvallo das sesiões 
daassembléa geral, bem fundada c a proposição do 
poder o governo acudir a t idas as necessidades do 
serviço, empregando a maior parte do exercito na 
guarnição das praças, fronteirase costas do Imp rio, 
e supprindo com a guarda nacional era des'acaraen- 
tos a falta que se seniir de força de linha ms diversos 
districtos do interior. 

Assim empregadi, a guarda nacional fie rá suj uti 
sómente ás penas da lei de 19 de setembro de 1830, 
como creio ter demonstrado cora toda a clareza em 
ura dos meus ultimes disciuses [apoiados) vindo por- 
tanto a tornar-se muito menos urgente, do que se fi- 
gura, a necessidade de reformar a mesma Li na 
parte relativa á disciplina dos corpos d slacados. 
Ainda porém que estas minhas observações não 
sejira procedentes, ainda que tenhamos razões pira 
prever que uma grande parte da gmrda nacional 
continuará a ficar suj ita a castigos corporaes até 
maio do anno futuro, poderá porventura o piojecto 
da camara dos Srs. deputados ser adopta^ sem 
emenda alguma pelo senado e enviado ásaneção no 
decurso da actual sessão? 

O Sr. Souzv Ramos; — Parece que sim, ogovenn 
acceilou-o. 

O Sr. Ferreira Penna: — F/ um exame para o 
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jul^o negado cliômar a aítenção do fcn:do. 
ToJcs aquellés qoe observaram a nsarchi deste pro- 
jeclo na outra camara, hão dc recordar-se de que a 
respeito da fboliçio do castigo da chibata houve 
uma discussão em que se esgotaram de uma e ou- 
tra parte ossrgumcn o^; m;s o mesmo não acm- 
Iocí-u quando so tractou das penas substitutivas 
(fipr:icidu<J; a omandi offerocida pela iliustre cora- 
missão de marinha e guerra passou depois do um 
lirovo debato, o a meu ver ficaram indecisas algu- 
mas questões di maior gravita te. (Apoiado/.) 

Não me sen to liei o entrar agora na discussão da 
matem, peço permissão p-ra em poucas palavras 
dar idea das razoas que ms induzem a crer que, 
eiuda sendo approvada a nrjfeucia, não poderá o pro- 
j". t) ser adoptado tão fácil e promptamente como 
p i su cera alg ms nobres senadores. 

l);z o art. 1.°: (lê) Diz o art. 2.°: (léj Vejamos 
agora quaes são as disposições dos ic-gulameutus a 
que se u ferem estes artigo». 

O Sr. Yiscovde de Jequitimioxua ; —Eu hei de 
ter a mesnti faculdade. 

O Sa. Presidente (dirigindo se ao orador]: — 
Observo ao Sr. senado; que agora irão se tracta da 
dis-ussáo da matéria. 

O Sn. Ferreira Pexxa: —Sr. presidente, cunão 
pn t n io discutiragora a dout:ina do projecta .. 

O Su. Visconde de Jcquitiniionha ; —Eu até cs- 
tm.o que continue, porque quero t«r a m.sma ía- 
calda te. 

O Su. FerreiraPexna estou apenas fazendo 
algumas observações, com o fim de mostrar a iuefíi- 
c-c;a da urgência em discussão. 

O Sr. Visconde de Jequitínronha ; —V. Ex. pensa 
que e toa leviiido a mal? Não; até estou gost ndo 
muito. 

O Sr. Ferreira Penna:—Não proseguirei nas 
observações que ii faz ndo; apeuasasciosceutarei 
tlgumas palavras, p raquesrja bem comprehendido 
o meu pensameato. P,enuncio mo coura a urgên- 
cia, porque o estudo do projecto convenceu-mo dc 
que o soaado não poderá approval-o sem emendas; 
porque julga in áspeusavel subraettel-o ainda ao 
exame da cotimiisão tíe maiinba e gueira que iu- 
terpenha o.seu parcc.r; poique estou porsuatido 
do que, si quizermos doscutil o antes de passar por 
esteexaaae, (ucontrareaicsdifiiculdades, quepiova- 
Ttlmenle terão derjtariarasua adopção atá o encer- 
ramento da sessão nctual, íicsnlo eu>retanto preju- 
dicados outros assumptos, também dignos da consi- 
deração do senado. 

O Sr. Visconde de JeqcitisHonha : —Nem ao me- 
nos havemos de discutir o pi\ j cio do novo meio cic- 
culente? 

O Sr. Ferreira Penna Nós temos observado 
quo os projectos, que devem entrar na ordem do 
dn, sã i tantosque o Sr. presidente ji so \ô embara- 
çado na escolha dos preferíveis. Entro ellcs alguns 
ha de manifesla e gertluiili ade, c outrusque, com- 
qu mto envolvam interesses pai ticnlares, também in- 
tíiessam ao publico, e icdamam j rompia decisão, 
como, por exemp'o. os concernentes a diversas em- 
prezas industriaes, que não poderão deixar de ser 
pn julicidos pc-la d mora. Sr ou estivesse ptrsuadi- 
cio da ! o-srbilidade de ser adoptido, ou rejeitado tão 
j remptarneate, cem presumem alguns nob"i:s sena- 
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dores, o projecto relativo s guarfli nacional, usdr 
maisdrio conira a urgoarii; ma», rcceiando que os 
seuseíf itos sejun os quo tenho indicodo, não posso 
dar-ilro o meu voto. Si todavia n senado o approvar, 
votarei pelo addilaraento que offeicce o nobre minis- 
tro da justiça. 

O Sn. Souza Ramos : — A urgência não pasrn por 
que V. Ex. se oppõa á ella. 

O Sr. Ferreira Penna:—Quer passe, quer não, 
ficarei satisfeiio co n a declaração do meu voto. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Sr. prr 
sidenie, euji dei o meu assenlimento ao requori- 
mento de urgência do nobre senador pela província 
do flio Orando do Sul, o lambera no ódditamenlo 
proposto pelo nobre ministro da justiçi. 

No requerimento do nobre senador pe.lo Rio Gran- 
de do Sul pede-se urgência para que, sem pTjui/o 
da discussão da lei do fixação de forças de terra, 
soja discutido o projecto relctivo aos castigos cor-1 

poraes na guarda nacional; o nub-e rainisíro da 
justiça julgou que a cxcepção era demisiadamente 
limitada, que devia abranger tsmbom as leis an- 
nu s, comprehondendo portanto S lei do orçaraeuto, 
ou essa lei do orçamento cm miniatura que so pro- 
pcz na camsra dos 3rs. deputados, o quo ternos do 
discutir mui provavcltnem.e amauhan, porque pas- 
sará hoje, boje mesmo se re ligo, copis-so á lardinha, 
remelle-se para V. Ex., o amanhan entia m dis- 
cussão. 

Eu, Sr. presidente, não desejando de forma algu- 
ma que a lei do orçamento seja preterida por outra 
qualquer d scussão, não desejo também quo a lei do 
orçnaento homoeopalhica, quo foi proposta na outra 
camara para supprir a lei do orçamento, quo na for- 
ma da constituição tomos obrigação dc discutir o 
votar esto anno, seja prctsnda por outra qualquer, 
per isso adopto o addiWmento do nobre ministro da 
justiça. 

Parecia-me, Sr. presidenta, que não haveria opi- 
nião contraria á esta urgenría, que todos os Srs. se- 
nadores seriam da accôrdo om preferir a discussão 
desta lei ás outras quo temos na ordem do dia, ou 
na secretaria para serem dadas para a ordem do dia. 
Da ura lado, os que decejam quea guarda nacional 
não soja sujciia aos castigos corpoiaes forçosaruento 
devem denjar quo a lei seja discutida quanto antes, 
pera que sj esiabeleça esse grande principio; os 
que poiéra não querem que a guarda nacíonils ja 
aliivi'dJ do simidiantes Cnstigos, esses tarnbom de- 
vem d sejar quo a lei so discuta, para que não con- 
tinua a existir esta cspecio da espada do Damoc'cs 
sobre a cabeça do qualquer ministério que possa 
ser n meado, nem nuirifia a iléa na guarda na- 
cional de que existe na assemblóa geral um pro- 
jecto quo a txempta dos Cõstigos corporaes. 

V. Ex. sabe quo todos os projuetos que abrangem 
melhoramento ou bunoficio para uma classe muito 
numerosa, é de rigorosa jus.iça polilica que sejam 
discutidos com brevidads, para quo soja decidida a 
sua doutrina, e porconsequcncia satisfeita ou aca- 
bada a esperança do quo na realidado ha do so con- 
seguir tal beneficio. 

Por isso entendia eu que os propiios nobres son- 
do es que são contrários ao projecto, desejariam 
vtl o discutido qmnto antes, muito principalmeato 
quando V. Ex. tu quo já so vão pronunciando as 
opin òos umas contia outras a favor. Os que so 
achem, permi ta-se-rae o letmo, cm poior posição, 
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são juslamente aquellcs que querem negar o bene- 
ficio d guarda nacional, e por isso mesmo derem 
desejar que se robusteça a sua opinião com as obser- 
rações luminosas cora que lêm de sustental-a, por 
isso é indispensável qe : a lei seja discutida. 

O nobre senador pcia provincia do Amazonas 
disse absolutamente o contrario daquillo que estou 
oíTerecendo á consideração do senado, isto é, des- 
mentiu rsta minha persuasão. Eu estava con- 
vencido que os nobres senadores, que votara contra 
a lei, tinham mais interesse do que aquelles que 
votam a favor que a lei fósse discutida quanto antes; 
entretanto o nobre senador disse que uma das razões 
que linha para ser-lhe indiderente que a urgência 
fôsse approvada ou rejeitada, era elle votar contra 
o projeclo. « Para mim, disse o nobre senator, tanto 
mo faz que este projecto seja discutido, como que 
deixo da sol-o, por isso que eu declaro desde já ao 
senado que voto contra tal projecto. » 

Senhores, cu tiraria do que acabo de dizer um 
corollario absolutamente opposto; eu diria — « por 
isso mesmo que eu desejo que o projecto seja rejeita- 
do, por isso mesmo que acho graves inconvenientes 
em se estabelerer uma desegualdade entre dois cor- 
pos que aliás são chamados a fazer o mesmo servi- 
ço, desejo que o projecto seja quanto antes discu- 
tido, para que miqha opinião não passe por excên- 
trica, para que seja ella sustentada com as razões 
fortíssimas que tenho de produz r perante o senado, 
o assim justificada ella, não me resta o desgosto de 
p i ier vel a interpretada como contraria a um bene- 
ficio que a guarda nacional reclama ha muitos an- 
tros. » Esto raciocínio, Sr. presidente, que acabo de 
lezor, paroce-me tão logico, tão inconcusso, que não 
posso atinar com a verdadeira razão por que o no- 
bro senador se oppõe á urgência que discutimos. 

Produziu o nobre senador ainda outro argumento, 
o vem a ser, note bem o senado, que o projecto da 
lei que exempla a guarda nacional dor c.siigoscor- 
p raos veiu por tal forma redigido que não pode 
passar tal qual; c em segundo logir, note mais o se- 
nado, que os castigos quo tom de substituir os casti- 
gos corporacs, fo-am approvados na camara quasi 
sem discussão; epor isso, não podendo uma lei desta 
ordem deixar do passar por muita discussão, o se- 
nado ha do demorar-se em discutir o projecto com 
toda a minuciosidade. Destas duas razoes conclue o 
nobre senador que, devendo a discu-são do projecto 
s„r muito poríiada, não ha tempo para conclui-a. 

Sr. presidente, si este raciocínio podesse proceder, 
devora cllo ser applicado a muitas outras disposições 
legislativas approvadas em tlifferentes épocas dos 
nossos trabalhos, as quaes deveriam ser postas da 
parto; mas o o quo o nobre senador não ha de 
querer concluir. O nobro senador não ha da querer 
convir cm quo os projeclos de difíicil e grave discus- 
são sejam abandonados, que seja a sua discussão 
posposta ou não encetada. Ora, si este raciocínio do 
nobro senador não so pode applicar a todos os pro- 
j 'Ctos quo so adiam em taes circumstancias, porque 
ha de ser applicado a este ? 

Só haveria uma hypolhese, e vem a ser; si nós fos- 
semos põr de pane discuszões de projectos absalu- 
tameato indispensáveis para a marcha da adminis- 
tração; masc justamente o que não se faz, porque 
nesta urgência são ciceptuados todos os p: jeclos 
de que depende a administração publica, por isso 
que na quadra em quo nos achamos c indispensável 
que as leis animas sejam votad s c a discussão das 

leis annuas é exceptuada na urgência. Portanto não 
póia dar-se a razão única que eu podia achar para 
defender ou apoiar a opposição do nobre senador 
pela provincia do Amazonas. Então, Sr. presidente, 
perguntarei eu, o que nos resta ? 

Resta-nos somente um ou outro projecto quo o 
nobre senador denominaqnojecto de direito de partes. 

O Sr. Ferreira Penxa: — E de utilidade publica 
também. 

O Sr. Visconde de Jequitishonha : — Projectos 
especiaes, projectos de emprezas industriaes, e creio 
que nada mais. 

Ora, Sr. preá lente, avaliemos esta proposição do 
nobre senador, e prim i^brei por perguntar a S. Ex. 
si em sua conscieacia polit ca e parlamentar pesam 
mais taes projectos de interesse de partes do que um 
projeclo que, sendo approvado, tem por fim fazer 
um beneficio á guarda nacional, tornando-a exempla 
dos castigos corporaes; si o nobre senador entendo 
que a guarda nacional não mereec também ser con- 
templada pelo corpo legislativo relaiivamento a um 
objecto da maior importância e de seu maior in- 
teresso? Eu estou persuadido, Sr. presidente, quo 
na consciência do nobre senador não posam e notn 
poiem pesar mais os projectos por elle denominados 
de emprezas industriaes e os de direito do partes 
do que o projeclo que toade a exemplar a guarda 
nacional dos castigos corporaes. 

Uma razão, po.óm, pode ainda allegar o nobre se- 
nador, dizendo : « Vêde bem que esses projectos po- 
dem passar este anno, e que este não póie passar 
este anno, porque a discussão ha de ser muito por- 
íiada.» Primeiraraonté, perguntarei quo fundamen- 
to tem o nobre senador para asseverar, para tornar 
como certo o infallivel, primeiro que a discussão 
deste projecto ha de ser extremamente poifiada.... 

O Su. Ferreira Penna: — Não me servi dessa 
expressão. 

O Sr. Visconde de Jeouitiniionha'—.. .que não pó de 
pissar este anno com mais duisuu Ires dias de proro- 
gação? Perguntarei mais, quem ó que podia auetori- 
ssr o nobre senador para assjverar ao senado quo 
esses projectos denominados da industria nacional e 
de direito de partes hão do ter uma discussão passa- 
geira, e porconsfquench todos elles hão de passar 
esti anno ? São duas proposições, Sr. presidente, ab- 
solutamenio gratuitas, que nâ'o lôm por base nem os 
nossos usos parlamentares, nem mesmo os inteiessos 
do paiz pelo quo respeita ao estado do thesouro pu- 
blico. 

Si o nobre senador se refere a duas das proposi- 
ções viudas da outra camara relativas á emprezas 
íodustriaes, desde já digo ao nobre senador que do- 
ver-se-ha considerar illudido aquello que suppuzer 
que taes discussões hãode ser peifunciorias; não, 
hão da ser muito minuciosas, poique grandes inte- 
resses do thesouro sa acham ligados com essas pro- 
posições ; hão de ser bem investigados esses iate- 
lessas. 

Poi tanto, o que o nobre senador pelo Amazonas 
assevera não tem baso nem fundamento algum: pri- 
meiro, po.-que b nobre senador não pó Je affirmat' 
que a discussão relativa á oxempção dos castiges cor- 
poraes na guarda nacional ha de ser demasEda- 
mente poríiada ; £e6undo, porque não } ode também 
^fíirmar que as discussões dos outros projectos hão 
'de sor peifunciorias. Per quo motivo pois o nobre 
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senador se lia de oppôr á discussão de ura projerto 
que não oílende de maneira alguma a discussão das 
leis annuas ? 

Eu, Sr. presidente, não sou capaz de pretender 
entrar no intimo das intenções do nobre senador, 
nem de nenhum outro meu collega, e ó porque não 
o faço e nem desejo fazer, que pedirei ao nobre se- 
nador que tome em con-ideração o que acabo de di- 
zer, e que tenba a bondada de mostrar ao senado 
quaes são as verdadeiras razões em que S. Ex. fun la 
a impugnação que faz á urgência proposia pelo no- 
bre senador pelo Rio Grande do Sul e addhamento 
do Sr. mioistro da justiça, porque as razões que o 
nobre senador deu não são com-ludentes. 

Agora direi ao nobre senhor o que é que eu en- 
tendo que ha de acontecer relativamente á discussão 
da lei de cuja urgência se tracta. 

O nobr senador presumo que a discussão ha de 
ser muito porüada, mas eu emende que a discussão 
ha de ser passageira o vou dar a razão, vou expôr 
perante o senado uma razão que não é rainhi, que 
já foi exposta por um illustro membro da opposiçao, 
o nobre senador por Minas-Geraes. 

Exemplar a guarda nacional dos castigos corporacs 
é objecto do disciplina militar; em objectosde dis- 
ciplina mil lar nenhum membro do pulaniento 
consciencioso, e que deseja dar aogove no trd s os 
meios de d-.fesa interna e externa, procuia irapôr 
ao governo a sua opinião. Portanto, tolos cs mem- 
bros do parlaraenlo.quando se tracta do taos questões, 
na^a «nais farão do que ouvir o governo: o governo 
quer que a disciplina militar seja feita por esta ou 
por aquella forma, vota-se a favor ; o governo não 
quer, declara-se contra, vota-se contra. 

O Sr. Souza Ramos : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jeqcitinhoxha ; — Acerca disto 

só ha uma excepçào, quando houver oílansa de di- 
reitos consagrados na constituição ou absurdo ma- 
nifesto. 

Ea razão é simples,senhores, é porque os membros 
do parlamento não querem tomar sobre si a respon- 
sabilidade immensa que deve resultar de uma oppo- 
sição ao governo em matéria de disciplina militar. 
Si o governo portanto disser: « Nos não queremos 
esta lei; » nem mais se discute, vota-se contra ella; 
sobre o governo ha do recahir a responsabilidade si a 
lei fôr boa, de não a querer; sobre o governo roca- 
hirá também a glom de não apoiar uma lei que ha 
de ser perniciosa á disciplina militar, 

Como, pois, avista de uma declaração tão formal 
já feita na casa e hoje repetida, pode o nobre rena- 
dor dizer quo a discu-são deste projecto ha de s r 
porfiada ? Tenha o ministério a coragem de decla- 
rar-se; não queira (perdoa-me a expressão vulgar), 
não queira tirar a sardinha com a mão do gato, 

O Sr. Souza RamoS : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Itaborauv: — Seja franco. 
O Sr. Ministro da Justiça (com ironia): — A 

urgência ofTerecida por mim é uma prova de que o 
ministério quer tirar a sardinha cora a mão do gato. 

O Sn. Souza Ramos: —Mas o projecto não passa 
este anno. 

O Sn. Ministro da Justiça : —Isso depende do 
senado. 

O Sn. Scuza Ramos: —Eu sunpoaho que deste 
lado não ha duvida. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha ; — Eu não 
declatei que o ministério queria tirar a sardinha 
com a iDao do gtto, 6 nem tão pouco disso quo el!e 
não era franco; ou o que disse fui; Eça ü mini Urio 
i-so, tome a n sponsabilidade da medida, declare si 
nas acttiici circumstancias convém que a guarda 
nacional seja exempla dos castigos corpo aes. 

Si o raiaisterio disser que sim, nót também dire- 
mos que sim; tu, senador do Enperio, não quero do 
fórraa alguma impôr ao governo uma medida de 
disciplina militar, sinão nos casos excepcionaes 
já mencionados. Si o governa entender que a me- 
dida c justa e boa. pndo ficar certo quo não hei do 
ser cu que hei de dizer que não, que a guarda na- 
cional não deve ser oxompta dos castigos corporcos, 
Portanto, toda a difficuldade da discussão depenlo 
da declaração do ministério. 

Si passar hoje aurgen.ia, e entrar amanhan em 
discussão a proposição da outra cunnra, posso af- 
íirrair que, si um dos ministros da corôa se levan- 
tar e disser: « Noa queremos a lei », a discussão 
acabou-se ; si um dos ministros da corôa se levjntar 
e disser: « A lei não é boa », cguãlraente sua alma, 
sua palma, nada temos com isto, ó objecto mera- 
mente de disciplina militar. E é justamente, Sr. 
presidente, porque eu encaro o projecto, de cuja 
urgência se tracta, neste pé que fiquei assombrado, 
quando vi haver na casa opposição á esta urgência, 
o opposição feita por ora lores ministeriaes. 

O Sn. Ministro da Justiça : — O governo não po- 
de impôr a sua opinião, qualquer que ella seja, aos 
membros da casa. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: — Senhores, 
esto projecto ó complotamente mini terial; o mi- 
nistério oapprovou na outra camara, a maioria vo- 
tou por ello euthusiasticamento, e a opposição tam- 
bém creio que votou a favor; foi uma votação quaci 
unanime; porque? porque tanto a opposição corro 
a maioria da camara estão, convencidas de quo ob- 
jectos desta naturezi devera ser approvados, quan- 
do os ministros dizem que sim; com esia rotação 
fiquei inteiramente convencido do que o projecto 
era ministoiial. 

O governo o tinha approvado, o depois, por cir- 
cumstancias talvez do melhor ordem, inteiramente 
parlamentares, iilo é, para que não viesse enxer- 
tada na lei da fixação de forças do terra uma dis- 
posição considerada perraanoulo, o ministério ex- 
poz sua opinião a maioria da camara, e esta ap- 
provou a separação do artigo; mas ainda nessa 
occasião o ministério não declarou que era adverso 
a esta medida. 

Portanto, eu devo estar certo que o g .verno quer 
que a guarda nacional, quando empregada em ser- 
vi.o de corpos destacados, seja exempla do castigos 
corporaes. Ora, si ó esta a minha opinião; si estou 
convenciio quo o governo quer a medida, porque 
motivo hei do eu espaçar o beneficio ? por que mo- 
tivo não hei de querer que se voto? 

Portanto, Sr. presidente, as razões cílereciias 
pelo nobre senador são inleiramente contraprodu- 
centes, 

ü nobre senador lançou mão do um argumento, 
sobre o qual ó necessário f zsr algumas cbseivações. 

Dísíc S. Ex.: o Vôle que nós estamos em estado 
de paz, quo não ha o menor signal, o menor sirn- 
ploma de que esta p:z ha do ser perturbada ato a 
reunião das esmaras no armo vindouro ; c quo por- 
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l«nlo o governo não terá ie empregar a guarda na- 
cional em corpcs destacados, e então não ha do ser 
necessaiia esta lei, porque nos destacamentos a guar- 
da nacional não deve ser sujeita a castigos corporaes. 
Eu tomo ambas estas proposições como foram dTe- 
recidas á consideração do senado, e principiarei di- 
zendo que o nobre senador enganou-se comp^la- 
men'e, quando fez distineção entre destsc mento e 
corpos destacados; porque, si a lei faz essa diífo- 
rença, a praetica não faz. 

O Sn. Feureira Pesna : — E' abuso. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : — V. Ex. 
ouviu perfeitamente o que o nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul disse que acontece em sua provín- 
cia, e eu podia citar mais exemplos do que occone 
era outras províncias. Ate hoje ninguém tem feito 
diííerença entre destacamento e corpos destacados; 
o regimen.éo mesmo, os guardas nacionaes são le- 
vados á chibata, soífrem os castigos corporaes; por 
isso não posso, visto que o nobre senador não' ó mi- 
nistro da coiôa, acceilar a garantia de que d'üra 
avante não se predicará a mesma cousa, e assim 
não posso acceitaf a sua argumentação como funda- 
men o da irapugnação que faz á urgência que discu- 
timos, o tanto mais que os porprios Srs. ministros 
querem a exempçâo; o que prova que o governo 
não reconhece a distineção feitipelo nobre senador. 

D mais, quem auetorisou o nobro senador para 
asseverar que de hoje até maio do anno que vem 
estaremos em um mar de rosas, que não haverá 
motivo algum para qu) a guarda nacional seja em- 
pregada em corpos destacados? E' verda ie que 
estamos ora paz interna e externa; mas o nobre se- 
nador desconhece poiventura a facilidade com que 
do uma simples pegada preta uo hor zonte dispara 
uma horrível tempestade? Tem o nobre senador a 
chave de tars tormentas para as julgar trancadas 
sempre que S. Ei. quizer ? 

Não cabo co nobre senador enten ler, como me cabe 
a mim, que ó necessário dfsconíiar sempre prtp.- 
rar-se sempre para o peior,pjra se achar melhor ha- 
bilitado em qualquer dilOcil oceasiáo ? 

Mas est is não são as ultimas razões que eu lenho 
de dor ao nobre senador; tenho outra. Quandoéque 
espera o nobre senador discutir esta lei? Na occasiào 
do aperto, quanto a emergencia dascircurastancias 
fõr tal que não tenhamos em vista tinào salvarrao- 
nos do perigo? Não ó melhor fjz?rmol-a quando 
estamos neste estado de paz em que nos acha- os 
hoje, que não ha guarda nacional erapregadvem 
corpos deslocados? Hoje que, por assim dizer, não 
existe necessidade do prnjecto, não é a occasiào mais 
asada para nós o discutirmos? Não ó Ir je que temos 
o sangue-frio necossaiio, a calma precisa para po- 
dermos encarar a questão do ura modoquo satisfaça 
todas as exigendas publicas? Sem duvida alguma 
senhores, ó hoje, c não cm outra época, que deve- 
mos discutir este objecto. 

Assim, Sr. presidente, resumindo o que disse, 
creio ter combati to os argumentos do nobre senador. 
Assim, em primeiro legar o nobre senador não tem 
cettezadí que as circurastancias pacificts cm que 
nos achamos hão do cominuar; em segundo logar, 
elle taihbem não pôde aílirmar que em todo o Im- 
pério se encare a guarda nacional em destacamento 
ou cm corpos destacados, como o nobre senador en- 
cara, para quo era um caso so appliqno a dirciplina 

militar e os castigos corporaes o em outro caso não; 
e em terceiro legar, o nobre senador ha de convir 
em que melhor é discutirmos agora, época em que 
não ha necessidade da applicação dessa legislação, do 
que na occasiào em que a lei se tornar absorta- 
mente necessária. Não prevalecem portanto as ra- 
zões oílerecidas pelo nobre senador pela província 
do Amazonas, quando impugnou a urgência. 

Termino, Sr. presidente, repetindo formalmente 
ao nobre senador aquillo que já disse e que se disse 
na sessão de sabbado, isto é, que a discussão desta 
lei não dará logar a grande demora; tudo de^ enderá 
das declarações que houver de fazer o ministério: 
si elle acc?itar a lei, ella passará; si a não acceitar, 
ella não será provavelmente approvada, porque as- 
sim procederá o senado em casos de disciplina mi- 
litar. 

Agora por ultimo di ei sómente ao senado quo ó 
da maior inconveniência que esta lei fique para ser 
discutida no anno que vem. (Apoiados ] E' pre- 
ciso que uma lei desta ordem e quaesquor outras 
similh.ntes a esta sejam discutidas, approvadas ou 
rejeitadas, logo que forem propo-tas. Tome cada 
um sobre si a responsabilidade da lei (ap todos) ; 
mas não se suspenda por assim oizer o juízo pu- 
blico, não se alimentem as esperanças de uma classe 
tão importante como é a torça civica do paiz. 

Eu não digo que haja no Brasil aquillo que acon- 
tece em outros paize-, porque nós ainda não es- 
tamos bem inteirados ou practicos no systeraa re- 
prese ti tive. Em outros paizes, Sr. presidente, ob- 
jeclos desta natureza dariam legar a representações e 
represi mações asúgnadas porianumeros individuos, 
não só em sentido favorável á lei, mas também em 
sentido desfavorável. Entre nós não usamos ainda 
deste meio aliás constitucional; maslembroaV. Ex. 
que a ; ssembiéa provincM do Rio de Janeiro tem 
por varias vezes exoicid i osso dneilo a respeito de 
objectos impor antes; não digo que a respeito da 
extiiu çào dos casiigos corporaes na guarda nacional, 
mas a respeito de outros objeclos. 

O senado tem conhecimento da representação que 
foi pi oposta, discutida e approvada em um mosmo 
dia para ser presente ás camaras relativamente á 
ab lição dos 2 di s direiios do exportação. A pressa 
com quo foi p-oposla, disculidi e votada essa re- 
presentação marca bem, Sr. presidente, o interesse 
quo a assembléa provincial li ;a ao objecto da recla- 
otção; o não será também extraordinário que nessa 

assembléa ou em outra qualiiier se tome em censi- 
de ação uma representação a respeito dos castigos 
corporaes na guarda nacional. 

Digo quo nã ) será isso extraordinário, porque V. 
Ex. tem visto quantas vezes esta mesma medida tem 
sido proposta na camara dos Srs. deputados, quantas 
vezes tem sido ellq proposta aqui no senado, quantas 
vtzes tem sido discutida o rejeitada. E o que prova 
ist , senhores? Drova quo a medida chama aattenção 
dos representantes da nação, e a razão não pode ser 
outra sinào poique ella é gravíssima. 

Eu acharia inconveniente, Sr. p^sidente, quo 
raedidrs desta natureza fossem votadas pior motivo 
de representações. Eu mo explico, Sr. presidente. 
Acharei de grande inconveniência publica que a as- 
-embléa geral te veja na necessidade de disculir 
medidas desta natureza por iniciativa de petições ou 
mesmo de representações. Dou a razão, senhores. 
A razão quo tenho para assim opinar, é a mesma 
que me fez dizer que votarei pela medida si o go- 
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vemo a adoptar, o deixarei de rotar por ella si o 
governo a rejeitar; porque artigos de disciplina mi- 
litar, no meu conceito, devem ler o assentimento 
do poder executivo, porque a elle pertence o em- 
prego da força publica, feitas as excepeões que já Cz. 

E, senhores, si o emprego da força publica não 
pode s;r proíicuo, sem que tenha o governo na sua 
mão os meios de fazer com que essa força seja a mais 
eflicaz para se conseguir o fim a que é destinada, 
direi que ao governo, e não a nenhum corpo do Es- 
tado pertence o direito de estabelecer a disciplina 
militar. 

Si o nosso systema dá direito á assembléa geral 
para discutir este objecto, todavia indireclamento á 
ella está imposto o dever de não o faier sem ter por 
base informações minuciosas, estudos acurados e ro- 
flectidos dados pelo poder executivo. 

Eis-aqui, Sr. presidente, o modo por que encaro 
a questão. Quando se tractar da discussão delia, ex- 
porei com franqueza a minha opinião ao senado. For 
ora, Sr. presidente, voto pela urgência e pela emenda 
feita pelo nobre ministro da justiça. 

O Sr. Ferreira Pensa : — Tendo já enunciado o 
meu voto sobro a matéria, jogaria desnecessirio 
pedir novamente a palavra, si não fôsse obrigado a 
mostrar que o nobre senador pela Bahia fez-me uma 
injustiça, certamente contra sua intenção, quando 
pediu-me que declarasse as verdadeiras razões 
por que me oppunha á urgência cm discussão. 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia :—Não usei 
da palavra — verdadeira, 

O Sr. Ferreira Penna : — Eu a ouvi. 
O Sr. Visconde de Jeqiutinuoniia ; — Ouviu mal. 
O Sr. Ferreiba Penna :—Suppondo tel-a ouvido, 

dizia eu que haveria nisso grave injustiça, porque 
não pedia ser mais franco do que fui, oppondo-me á 
urgência proposta e sustentada por dois membros 
da casa que merecem-ma particular estima. Desejo 
sempre proceder de accôrdo cora ps vistas do nosso 
honrado collega, o Sr. ministro da justiça, em razão 
da amizade que lhe devo, e da confiança que me 
inspira  

O Sr. Ministro da Justiça L' bondado de V. Ex. 
O Sr. Ferreira Penna mas neste caso separei- 

me di lie pelas razões que expendi com toda a inge- 
nuidade. O nobre senafor pela Bahia procurou refu- 
tai as, mas pareceu-me qm toda a superioridade do 
seu tilemo não bastou para conseguil-o, ou que não 
comprehendeu bem os meus argumentos, certamente 
por não haver-me eu exprimido cora a necessária 
clareza. 

A piimcira observação quo fiz, Sr. presidente, foi 
que, havendo já declarado a minha opinião contra a 
doutrina do projecto, era-me inditTcienta que ella 
entrasse em discussão iiumediatamente, ou mais tai- 
de. Com isto não quiz dizer, como pareceu ao nobre 
senador, que julgava do pequena impoitancia a ma- 
téria, mas sim qi.e não tinhaint resse, mm motivo 
algum para illudir a questão, nem para evit.r a oc- 
casião de pronunciar sobro ella o meu voto já conhe- 
cido. 

Um dos argumentos quo produzi contra a m- 
gencia consistiu cm dizer que, achando-se todo o 
Impoiio em soccego, e nada occorrendo que aueto- 
risasse a previsão ou o receio de graves pertin ba- 
rões da ordem publica, parecia-me que atá a aber- 

tura da sessão do anno seguinte poleria o governo 
satisfazer as necessidades do serviço, supprindo a 
falta que se sentisse de força de linha nos disirictis 
do interior com a guarda nacional em destacamento, 
e evitando assim que ella ficasse sujeita aos cas- 
tigos corporaes, somente applicaveis aos corpos 
destacados. Contestando-me nesta parte, disse o 
nobre senador que eu me enganava figurando essa 
distineção dos dois serviços, visto que na praclica 
não teín sido ella admitiiJa, e para proval-o cit m 
o facto referido por um nobre senador pelo Uio 
Grande do Sul, de achar-se constantemente sujeita 
á chibata a guarda nacional daquella província. 

O Sr. Barão de Quaraim; — Isso é verdade. 
O Sr. Ferreira Penna ; — Senhores, eu fui o pri- 

meiio a notar em um de meus ultimes discursos o 
engano em que laboram oquellas pessoas que con- 
fundem os serviços de destacamentos e de corpos des- 
tacados, quando a lei os distingue mui cteramente ; 
fui tarabrm o primeiro a lembrar a conveniência do 
uma circular do governo que previna as conseqüên- 
cias desse orro, recommoadando a fiel obseivancia 
da lei; mas não posso attribuir á simi hante causa 
o facto de que fiíeram menção os nobres senadores. 
Si no Rio Grande a guarda nacional tem eslado cons- 
tantemente sujeita a castigos corporaes, é porquo, 
em virtude das ordens que achamara a serviço, con- 
sidera-so como realmente empregada em corpos des- 
tacad s. 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia : — Assim anda 
sempre. 

O Sr. Barão de Quaraim : — E' verdade. . 
O Sr. Ferreira Penna : — Eu não contesto a 

asserç.ão dos nobios senadores ; o que quero dizer ó 
que nesta casa não se dá o equivoco ou confusão do 
que temos fatiado, e que a meu ver poderá o governo 
evitar que a maiima parte da guarda nacional em- 
pregada na mesma província do Rio Grande, em 
tempo de paz, fique exempla d® castigos corporaes, 
chamando a serviço do simples destacamemos nos 
districtos do interior, o preferindo a força do linha 
para a guarnição das fronteiras. 

Quanto á persuasão em que está o nobre senador 
pela Bahia de não se ter feito até hoje distineção dos 
castigos applicaveis á guarda nacional em um c ou- 
tio caso, julgo mo auciorisado para affiimar que ó 
S. Ex. quem se engana. Algumas pessoas tôra dado 
á lei uma iutelligencia errônea, como já notei, mas 
não é essa a practica geralmente seguida. Em di- 
versas províncias quo tive a honra do administrar.... 

OSr. Visconde de Jeqüitiniioniia: — Seria ne sas. 
O Su. Ferreira Penna: — ... achou-so constan- 

temente empregada alguma parle da guarda nacio- 
nal, e não sofíria castigos corporaes. Durante a mi- 
nha estada por dois annos no Amuonas, provincia 
fronteiia, foi a tropa de linha auxi'iáda no serviço 
da guarnição por um contingente da guarda nacional 
pago pelo ministério da guerra; e, consideiundo-a 
um simples destacamento, entendi que as únicas 
penas applicavãs eram as da lei do Ifi do setembro 
de 1850. Em Minas tem sido t ssa a practica ei ns- 
tamo, o creio quo outro tanto posso diz.ct do S. 
Paulo. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Penna : — llocordo-mo do que 

hi annos foi mcl.vo dc viva discussão na ca nu ra 
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dos deputados o Lcto de tor soffrido castigos cor- 
poracs, ou do ler sido, sentenciado segundo a legis- 
la cã o militar um guarda nacional empregado em 
serviço de destacamento na capital da Bahia. Não 
posso dizer nesto momeato qual foi a providencia 
ou deliberação quo então tomou o governo, mas bem 
so vò que similhantes casos, filhos da manifesto 
erro ou engano, não podem ser invocados como ar- 
gumentos contra a expressa disposição da lei. 

Quanto ao argumento que produzi contra a ur- 
gcucia, fundado na possibilidade de não ser empre- 
gada a guarda n-.cional sinão era serviço de destaca- 
mento, por achar-se trsnquillo todo o Império, c>b- 
servou o nebro senador pela Bibia que, não nos sen- 
do dado conhecer o futuro, devemos também ad- 
miitir a hypoihesa coutraiia, istoé, a possibilidade 
de occorrerem successos que obriguem o governo a 
chamar a guarda nacional a serviço de corpos des- 
tacados, caso cm que ficará ella ainda sujeita a cas- 
tigos corporaes, si o projecto, do que agora tracia- 
mos, não fôr approvado na ; clual s;ssão. A isto res- 
ponderei que, ainda verificando se esta hypothese, 
nada mais acontecerá si não continuar em vigor por 
mais alguns raozos a mesma lei que tem sido obser- 
vada por espaço de 27 tnnos. 

O Sn. Visconde de Jequitinhosha:—Entretanto 
que ha um projecto pendente. 

O Sn. Souza Ramos; —Quando essa lei tem per- 
dido a sua fjrça moral, como já so dirsa na casa." 

O Sr. Ferreira Penna : —Outro argumento de 
que me servi for quo, venci ia a urgência desta pro- 
posição, pod- iiam fic.ir prejudicadas muitas matérias 
já dadas para a .urdem do dia, o o nobre senador 
pergimtuu-me si pesavam m;is em minha consdon- 
eía es interesses que esses outros projectos envol- 
vem do que o dever ou a neces-idade de exemplar 
a guarda naci. nal dos castigos corporaes.... 

O Sr. Visconde ie Jeqlitinhonha: — De decidir 
a quesião. 

O Sn. Ferreira Perna : — ... de fazer este grande 
beneficio á guarda nacional. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniu: —Oudeixal-o 
do fazer, mis decidir a ques.ao. 

O Sn. Souza Ramos : — Revogar a lei, ou rcAabs- 
ccra força mural que ella devo ter. 

O Sr. Ferreira Penna:— Bem se vò que este ar- 
gumonlo não tem grande peso, quando cmpregalo 
contra mim, que entendo dever ser mantila a lei 
autuai. 

O Sn. Visconde de JEOuiriNiiONiu : — Então con- 
corra desde já para que a questão se resolva neste 
sentido. 

O Sía. Ferreira Penna Entendendo eu que de- 
va ser mantida a lei actual, creio que sou coherente, 
quando entendo também que não dove haver pressa 
em traclar so da sua revogação. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniu :—Não é, não. 
O Sr. Ferreira Penna :—Quando fallei de outros 

projectos, citando por exemplo os que ditem respeito 
a era preza s imluitriaes, foi para mostrar o inconvo 
niente da ficarem todos elles preteridos pel» pro- 
jecto relativo a guarda nacional, sem que esto , 0- 
dosse tod .via ser approvado na sessão ecliul. 

O Sn. Souza Pamos: —Pólo passar em um dia, e 

então restará muito tempo para a discussão des outro 
projectos. 

O Sn, Ferreira Penna : — A esta minln obser- 
vação respondeu o nobre senador pela Bahia di- 
zendo que eu não podia achar-me habilitado para as- 
severar que o projecto relativo a guarda n cional não 
passará facilmeuto. E'certo, senhores, que eu não 
faliei, nem podia fallar em nome da todo o senado, 
nem mesmo da raamiia, e tanto que ale separei-me 
da opinião do nobre ministro da justiça. 

O Sr. D. Manuel : — Nesta questão não ha maio- 
ria, nem opposkão. 

O Sr. Fejvre ra Penna: — Diz muito bem o meu 
honrado amigo ; esta questão hão 6 de partido; dos 
dois lados em que ss divide a casa não se pôde dizir 
que um sustenta o projecto e o outro não. 

O Sr. D. Manuel ; — E' verdade. 
O Sr. Ferreira Penna ; — Não asseverei por- 

tanto, nem podia asseverar, que o projecto terá longa 
discus ão, e não passará esta armo; disse apenas 
que isto era o que me parecia mais provável, o disse-o 
porquê, com parando-o com os artigos eregularnontos 
a que elle se refere, fiquei convencido do que o se- 
nado não poderá adoptal-o nos termos era que se 
acha redigido, visto que, além de haver um mani- 
festo engano na citação de diversos artigos dos mes- 
mos regularacnms, dá logar a duvidas sobre pontos 
da maior gravidade, como pn curarei demonstrar 
quando entrarmos na discussão da maleria. 

O nobre senadir pela B,hla procurou ainda re- 
forçar a sua opinião em favor da urge nela, pon- 
derando que, si a questão íicrr pendente até o anno 
futuro, p idorão dahi resultar graves inconvenientes, 
on talvez algum periga; mas parece-me que S. Fx. 
mesmo tirou toda a forca a esta observação, quan- 
do na parte final do seu discurso disse que a idéa 
não ó nova, que por muitas vrzes tem sido aven- 
tada nas camaras, sem que todavia so cenveitesse 
em lei. 

O Sr. Souza Ram m :—Porque nunca obteve, cano 
agora, o apoio do governo. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : — Peço a pa- 
lavra. Então V. Ex. acha-mo em conlradicçào ? 

O Sr. Ferreira Penna—Apenas rooro o que ouvi 
a Y. Ei. O nobre senador disse finalmente que, sem- 
pre que se tractar dd leis que digam n sp ito, como 
est», á organisaçào e disciplina do exercito, votará 
no sentido que ô ministério julgar mnis convaiienlf, 
porque entende qu* a responsaliilidailo em tacs casos 
deve rocaliir exclunvamente sobre o governo, e não 
sobre as camaras logislativis. Eu, porém, peço per- 
mi?íão ao nobre senador para dizer que neste ponto 
divirjo inteiramente de sua opinião. (Apoiados.) 

Comprchendo bem que em certos casos, e atlen- 
dendo tómeúteáiconveniencias da actualídade, possa 
cada um dos membros do corpo legislativo dar ou 
negar ao mini.-terio ura voto da confiança, segundo 
ogiáo do interesse que tomar psla existência desse 
ministério, segundo a apreciação que fizer do modo 
como elle dirige os negocies públicos. Quando poiém 
se tractar de leis tão importantes e de tanta dura- 
ção, como são tolas fquefias que têm por objecto a 
organi ação e dis ipüna da força armada, entendo 
que ao corpo legislativo só cumpre fazer aquillo que 
julgar mais conveniente ao Estido, em todas as cir- 
cuTisFüdas, o mais proprio para dar eslibiüdade ás 
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iustiluições, embora não vá de accôrdo com as vistas 
< ii opiniões do ministério, quo então se achar a testa 
dos uegocios públicos. 

O Sn. D. Manoel: — O contrario é ura absurdo 
que mette medo. 

(O Sr. visconde ât Jequitinhonha dá um aparte.) 
O Sn. Ferreira Penxa ; — Creio, Sr. presidente, 

ter dito quanto basta para justificir o meu voto con- 
tra a urgência. 

O Sn. Presidente: — Tem a palavra o Sr. vis- 
conde de J. qnitinhonha. 

O Sn. Visconde de Juquitinhoniia ; — Si o senado 
quer votar, cedo da palavra ; responderei ao nobre 
senador pelo Amazonis em outra occasião; quero 
dar mais uma prova da rainha docilidade. 

Não luvendo mais quem peça a palavra, encerra- 
se a discussão e approva-se a urgência. 

O Sn. Presidente; — Na eonforraidade do regi- 
mento, quando a urgência recahe sobre um pro- 
jecto que t-m Ires discussões, o fim da urgência é 
dispensar unicamente a l.a discussão. Entretanto, 
attendendo á discussão que acaba de ler logar, darei 
para ordrm do dia de amanhan osta proposição em 
2.' discussão. 

CARVÃO DE PEDRA. 

Segue-se a discussão, adiada na sessão de 21 do 
corrente mez, do art. 2." da proposição da camara 
dos deputados approvando as ondiçôes com que 
(oi concedido privilegio de lavrar minas de carvão 
de pedra e explorar outras na província do S. 
Pedro. 

Dado por discutido, passa o artigo 2 °, e por fim 
a proposição, como se acha emendada, para a 3.' dis- 
cas ão. 

O Sn. Cansansão de Sinimbu": — Sr. presidente, 
reiuoito dispensi do mtersiicio, para que esta pro- 
posição entre amanhan em 2.a discus-ão. A. compa- 
nhia" está incorporada, suas acções já foram di-tri- 
buidas; porconseguinte si não passar neste anno esta 
proposição, seria um mal, tanto para o governo que 
cantinuam a fzer despesas com essa lavra, como 
para a companhia que já mandou vir da Europa 
operaiios, machinas e outros instrumentos precisos 
para este trabalho. 

E' apoiado e entra era discussão o requerimento 
do Sr. Cansansão de Sihimbú. 

O Sn. Vi conde de Jequitinhonha : — Esta urgên- 
cia vai pteterira outra, Sr. presidente? 

O Sn. Presidente:— Não, senhor. 
O Sn. Visconde de Jeouitinhonha:—E'bom que 

seja por escripto. 
O Sr. Presidente : — E' eslylo fazerem-se vebal- 

menle estes requerimentos. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —Sempre é 

bom que seja por escripto, para evitar duvidas. 
O Sn. Presidente : — Eu entendo que esta dis- 

pensa de interstício não prejudica a urgência que 
acaba de ser vencida. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Peço a V. 
Ex. que convido o Sr. 1.° secietário para ler o ar- 
tigo do regimento qm- admiite que 0;t?s requeri- 
saeníos s'j'!u feitos verbalmente. 

O Sn. Presidente: — Não ha nada escripto a este 
respeito, mas ó de esty"o. 

O Sr. Visconde de Jeqcitinhonha : — Acabamos 
de votar um requerimento que foi feito por escripto. 

Sr. presidente, já tenho declarado que desejo quo 
osta proposição passe; as opiniões do noare senador 
pelas Alagoas sobre este assumptosão as minhas; mas 
receio que, si o requerimento não (õr feito por es- 
cripto, appareçam depois inconvenientes ou duvidas ; 
porque sai como aqui as duvidas tão decididas; são 
decididas pela maioria, o eu não dosejo quo as dis- 
cussões estejam a cortezia das maiorias, desejo que 
sejam filhas do regimento, que ó garantia para mim, 
assim como é para todos. 

Nós acabámos de votar uma urgência, a matéria 
a que ella é relativa prefere a todas; mas na essão 
de sabbado ouvi V. Ex. dizer que as urgências pos- 
teriores preferem as anteriores, e V. Ex. até usou 
destes termos; « A loi posterior revoga a lei ante- 
rior; » ora, eu que ouvi esta proposição de V. Et., 
devo entender que esta urgsfncia reque ida pelo no- 
bre senador vai preterira outra, e por isso disse eu 
que era necessário que se fizesse o requerimento por 
escripto. 

O Sr. Presidente : —D. sde que o presidente de- 
clara que esta dispensa de intersticio na.o prejudica 
a urgência que acaba de ser vouda, creio que o Sr. 
senador não pode mais pôr om duvida isso. 

O Sr. Visconde de Jkqüitiniionha; — Mas creio 
também, Sr. pieúdenle, quo V. Ex. não me pode 
inhibir do fazer por escripto um addilamfinlo ao 
requerimento verbal do nobre senador pela província 
das Alagtkts. 

Agora, quanto á 2.'observação, V. Ex. sabe quan- 
to respeito tiibuto a V. Ex. ; mas, Sr. presidente, 
quando o senado entendeu que devêrà ler um regi- 
mento, foi porque suppoz que deiôra ser drigido 
por uma lei; porconsequencia, atendo-me á essa lei, 
não offendo a V. Ex. nem a nanhum dos nobres 
senadores; o que quero ó quo a lei que mo dirige 
a mira dirija a todos; c-ine licito usar do regimento 
sempre quo elle mo auctoiisa a isso. 

LÔ se, apoia-se e entra ora discussão o seguinte 
additamento do Sr. visconde de Jequitinhonha. 

« A utgencia proposta polo Sr. senador Sinimlrí, 
para o projecto quo approva o coniracto entre o go- 
verno e a companhia de mineração de cartão de pe- 
dra na provinch do Rio Grande do Sul, não pretere 
a urgoucia ha pouco votada era favor do projecto de 
lei que extingue os osligos corporaes na guarda na- 
cional. — Visconde de Jequitinhonha. » 

O Sr- Cansansão de Sinimbu':— Creio quo o no- 
bre senador, que acaba de mandar á mesa essa 
emenda, mo faz a justiça do crer que, pedindo a ur- 
gência desta matéria, não tive outro fim sinão apres- 
sar a decisão do um negocio que de modo algum 
prejudica a discussão da resolução relativa á guarda 
nacional; porque provavelmente não será mais dis- 
cutido, e, portanto, podetá passar em poucos mo- 
mentos. 

Note o senado q ie esta resolução sobre as minas 
de carvão dè pedra do Rio Grande do Sul tem ainda 
de voltar para a outra caraara em conseqüência das 
emendas que soflreu squi no senado; e, portanto, 
si não fôr votada quanto antes, não poderá subir 
este anno á saneçãoimperial, de queresultaia, como 
já disse, grande mal tanto para o governo, quo 
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continuará a fazer despesas com a Isvra dessas minas, 
como para a companhia que já mandou buscar ope- 
rários, machinas e mais apparelhos para osso tra- 
balho. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra- 
se a discussão, e approva-se a dispeusa de interslicio 
com a emenda do Sr. visconde de Jequitinhoiiha. 

APOSENTADORIA# 
Entra em 3.* discussão, e é approvada sem debate 

para subir-a sancção imperial a proposição da outra 
caraara approvaudo a aposentação concedida ao juiz 
de direito Anlonio Araujo Ferreira Jacobiua, eau- 
ctorisando o governo para melhoral-a. 

ARCIUVO rüBLICO. 
Enfra em 3.a discussão e é approvada sem debate, 

para subir á sancção imperial, a proposição da outra 
camara auetorisando o govtrno para dispender até 
a quantia do 3:0005000 com gratificações addicio- 
naes aos empregados do arebivo publico. 

TRANSFERENCIA PARA A l." CLASSE DO EXERCITO. 
Tem 1.» discussão, o passa para a 2.a, sem de- 

bate, a proposição da outra caniára auetorisando o 
governo para transferir para a l.a classe do exercito 
na arma para qu- fdr mais idoneo o 2.° tenente José 
Antonio do Araújo. 

O Sr. Visconde de Jeqlttinhoniia: —Sc. presi- 
dente, eu hei de votar contra todas as propesiçõ s 
desta natureza; mas voto a favor desta por uma ra- 
zão especial, e este é o motivo porque pedi a palavra 
para justificar o meu voto, para que não se diga em 
tempo algum que sou incoherento. 

Este otflcial está ni excepção da regra, tem feri- 
das, e foi por engano que não entrou no quadro. 
Por conseqüência voto pela sua pretençãa, lenda in- 
tenção todavia do votar contra todos os outros. 

Indo-se proceder á votação, reconhece se não ha 
ver casa e a discussão fica adiada. 

O Sr. Presidente dá para ordem do dia da se- 
guinto sessão: 

3.'discussão da proposta do poder executivo fixan- 
do fs forças de terra pira o anno financeiro de 18S1) 
—1860, com as emendas da camara dos deputados. 

2.a discussão da proposição da mesma camara sobre 
a exlincção dos castigis corporaes na guarda na- 
cional. 
"+3.a discussão da p-oposição da dita camara ap- 

provando as condições com que foi concedido o 
privibgio de lavrar minas do carvão de pedra e 
explorar outras na província de S. Pedro. 

E as mais matérias já designadas. 
Lovanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 

Sessão ilc 81 de agosto. 
DRESIDENCU DO SR. MANUEL 1GNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
Summaiuo. — Expediente. — Reclamação. — Ordem 

do dia.— Fixação de forças de terra. Adopção.— 
Castigo de pancadas na guarda nacional. Discur- 
sos dos Srs. Ferreira Penna, D. Manuel, visconde 
de Albuquerque e barão de Pindaré. Adiamento. 

A' 10 horas o 3/i da manhan o Sr. presilente 
abro a sessão, estando presentes 30 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 

EXPEDÍENTE. 

O Sn. 1.° Secretario lô um offlcio do l." secre- 
tario da Camara dos deputados, acompanhando a sa- 
gninle 

FROPOSIÇÃO. 

« A assemblóa geral legislativa resolve : 
« Art. 1.° A lei do orçamento n. 926 de 26 da 

setembro do 1837, decretada para o exerci do de 
1858—1859, conünu rá em viíor no anna finan- 
ceiro do 1859—1860, eraqumto não fòr promul- 
gada a loi do orçamento cesse exercício, conside- 
rando-se como parte da mesma lei as despesas hão 
contempladas nella, mas audorisadas por outras leis 
anteriores e posteriores á presente. Exeeptuam-se os 
credites abertos para serviços li uitados ao exercício 
da referida lei u. 926, es qnaes não contiuuaião 
além do seu t-rmo. 

« Art. 2,' Ficam revogadas as disposições f-m con- 
trario. 

« Paço da camara dos deputados em 23 de agosto 
do 1858.— Visconde de Baependy, presidente. — 
Francisco Xavier Paes Barreto, l." secretaiio. — 
Anlonio Francisco de Saltes, servindo de 2.° » 

Vai a imprimir, não estando já impressa. 
Compareceram no decurso da sessão mais oito 

Srs. senadores, 
RECLAMAÇÃO.' 

O Sr. Marquez de Olinda ; — Sr. presidente, vem 
publicado no Diário do Rio de hoje um discurso do 
nobre senador pela provin da do tíoyaz, e abi en- 
contro uma proposição que S. Ex. me atiiibue, mas 
que eu cão proferi, e é a seguinte: « Eu acho que 
o pronuncnineato daqui:lies que tèm accesso á co- 
rda, sempre pôde ser sujeito á alguma interpretação; 
pôde ter alguma inlluencia, porque póde-se fazer 
crer que a corda não tem toda a confiança nos mi- 
nistros » O nobre senador disse que isto vera no 
Correio Mercantil; eu não sei, porque não li; mas o 
que ó exacto ó que eu não disse tal cousa.... 

O Sr. D. Manuel; —Nem podia dize-. 
O Sn. Marquez de Olínsa : — O que eu disso está 

no meu discurso, que não ó muito longo. 

ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

Entra em 3." discussão, e ó approvada sem de- 
bate, para subir á sancção imperial, a proposta do 
poder executivo, fixando as forças de terra para o 
anno financeiro de 1839' —1860, com as emendas 
da camara dos deputados. 

CASTIGO DE PANCADAS NA GUARDA NACIONAL. 

Passa-se á discussão do art. l.Ma proposição da 
outra camara sobre a extineção dos castigos corpo- 
raes na guarda nacional. 

O Sr. Ferreira Pf.nna pronuncia um discurso 
que pubdearemos no appeadico. 

O Sr. D. Manuel:—Sr. presidente, proraoüi 
solemuemente ao senado, não só que votaria pela 
rrsolução que acjba com o castigo de pancadas na 
guarda nacional, quando chsmada a serviço de 
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crrpos destacados, sinão tambcm que exporia as 
razõ: s do mm roto. Doto portanto cumprir a pro- 
messa ; e ma parece quo em ohjeetos desta ordem 
os senadores que costumam occiip ;r a tribuna não 
se devem limitar a um voto symbdico; cumpre 
que esclareçam a questão; cumpre que mostrem 
ao paiz quses os motivos por que concorrom com 
o seu voto para uma modificação na legislação sobre 
matéria de tamanho alcance. 

Digo, o d:go de proposilo — matéria de tamanho 
alcance,—porque d-poisdo procedimento que houve 
na camaia temporária, depois dos discursos lumi- 
nosos, eloqüentes, cheios de erudicção que alli se 
proferiram pró e contra a proposição, de,ois da vo- 
tação quasi unanime que ella teve (parece-me que 
votaram 63 deputados a favor o 7 ou 8 contra), já sí 
vê, senhores, que a matei ia ó do maior momento, 
aíloct.i interesses ossenoines do paiz, diz respeito a 
direitos i i portantes dos Brasileiros. 

Eis pois a razão por que eu não me contento com 
um voto sjmbo'ico; quero que o paiz saiba quaes 
as razões que me obrigaram a concorrer para esta 
alteração na legislação, afim de que urna porção 
considerável de ri adãos brasileiros não esteja por 
mais tempo sujeita a ura castigo que, no meu modo 
de pensar, é degradante. 

O Su. Barão de Pivdahe : — Apoiado. 
O Sa. D. Masuel : — Sinto, Sr. presidente, ter 

de responder a ura amigo; preferuia discutir corp 
meus adversários políticos, quo não adoptam a pro- 
posição da outra camara ; c eis a rrzâ ■ por que mo 
acho um pouco constrangido, lendo de tomar em 
consideração as proposições de um membro desta 
casa, qus° como eu sustenta o ministério, da um 
membro desta casa cem quem tenho relações, e cujas 
opiniões são sempre para mim do maior peso, por- 
que são opiniões do quem estuda, de quem mg- 
diti e que tem uma longa carreira de bons serviços 
prestad s nos diffsrentes importantes cargos quo ha 
occupado. 

Já sa vê, senhores, que não lenho reflexões a ofTe- 
recer quant) á 2.a parte do discurso do nobre senador. 
Sim, quando S. Ex. anatysou o art. 2.°, quando 
mostrou as lacunas, as obscuridades, o immenso ar- 
bítrio das disposições deste artigo, o nobre senador 
íallou por tal maneira quo eu duvido que haja al- 
guém quo o pessa combster com vantagem. 

O r obro senador fez um exame o mais acurado, 
o mais minucioso de todss as disposições dos regu- 
lamentos de guerra, tanto de infantaria como de ca- 
vallaria, para comprovar suas as erçôes de que o 
arl. 2.° é mais quo muito obscuro, e presta-se a um 
granido arbítrio. 

Abundo era todas as judiciosas considerações que 
fez o nobre senador relativamonle ás disposições do 
art. 2.° da proposição. 

Senhores, desde quo tive assento nesta casa, prin- 
cipiei a reíleclir e meditar seriamente cm uma idéa 
quo aqui -:e avent u; e, si hera me lembro, um dos 
primeiros que a aventaram foi o meu nobre amigo 
senador pela provincia do Maranhão, isto é, quo os 
cidadãos guardts nacionaes não deviam em caso 
nenhum esiar sujeitos ao castigo tio pancadcs. 

O Sr. Barão de Pisdaré: — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel; — Essa insistência do meu no- 

bre amigo na sua idéa, o que muito abona o seu 
cara -ter e a constância d i suas op niões» fez cora que 
eu pensasse seriamente, como disse, sobre a maté- 

ria. Com effeito, senhores, nos annos quo sc segui- 
ram ao de 1860, eu conslantemeni a tenho advogado 
a causa que com tmio denolo, com tanta eloqüência 
e com tanta tenacidade liaviá defendido o meu no- 
bre amigo. 

Eu disse: não sei si a idéa está já madura; mas 
ella irá ganhando terreno, irá calando no espiri o 
publico, e mais tardo ou mais cedo ha do ser con- 
vertida em lei: parece-me que nessa ocoasião citei 
o exemplo da Inglaterra. 

Naquelle paiz, senhores, apresenta-se nma idéa, 
iosiste-so nclla, e ás vezes depois de 10, 12, 15, 20 
annos ella lorna-so lei do Ettado. 

Por exemplo, a emancipação caiholici; por exem- 
plo, a adtnis-ào dos judeus no parlamento; por 
exemplo, a abolição do trafico, idéas quo a principio 
acharam grando opposição ; a lueta que se travou fui 
a mais belia, porque n.di faltou do parte a parte, 
isto c, as razoas mais vdentei so produziram por 
parte dos oradores que so empe. hui a ■ nessas me- 
moráveis discussões. Ainda mais, senhores, a im- 
prensa tomou conta da idéa, insistiu sobro ella pró 
e contra, e quando a nação chegou ao estado do 
perfeito esclarodmento, isto é, quando se convenceu 
de que a idói devia ser lei do paiz, não houve mais 
forças que lhe pozessem csmrvos e embaraços. 

Lembro-mo até quo o pioprio duque dê Wellin- 
gton, que por tantos annos combateu a oman ipa- 
ção caiholica dos Irlaudez ?, chamado ao ministério, 
apresentou-so cm campo a favor delia. 

OSu. Araújo Ribeiro: — Sir Ilobert Pael pre- 
cedeu do mesmo modo a respeito do commercio 
livre. 

O Sr. D. Manuel; —Lembra bem o meu nobro 
amigo um outro ox mplo notável, que é de .poucos 
annos. Sir Bobert Pbol, que por tantos annos com- 
bateu o commercio livre, quando viu queCobden, á 
frente da liga, ia ganhar a mais brilhante victoria, 
não teve remedio sinão dizer : « Senh ires, eu esta- 
va convencido dc que prestava um srr/iço ao meu 
paiz oppondo-rae ao commercio livre; mas vt-jo que 
ello é uma necessidade, que o p.iiz o querem grando 
maimia. » Converteu-se aquelle celebre.estadista, e 
uo pensar de distinctos escriptores, é este ura uos 
actos mais bellos e honrosos de sua vida p litica. 

Ora, eu applico esses fados tanto quanto se pode 
appiicar ao nosso paiz. Nunca na verdade, senho- 
res, vi uma discus ão tão luminosa, tão prolong da, 
e direi mesmo, lã,) animada sobro a idéa da abo- 
lição do casiigu do pancadas na guarda naciunal 
como este anno na outra camara. Os mais elo- 
qüentes oradores se fi/eram ouvir pró o contra, os 
discursos de ambos os lados sío dignos de ser lidos 
e meditados; eo certo é que, depois dessa larga o 
luminosa discussão, a camara, chem d'janlhnsiasmo 
votou pela abolição do castigo de pau ;adas na guarda 
nacional. 

Vejam, senhores, o que ó a opinião publica, vejam 
o que faz a tenacidade cm sustentar uma idéa boa, 
uma idéa que tem chegado a adquitir oas entimento 
de uma grande maioria do paiz. 

Estou portanto persuadido do quo a idéa ha do 
tiiumphar, a idéa lia do ser lei do p.>iz ; a questão 
é apenas de tempo. 

O Sr. Dantas;— Apoiado; d; contrario não tomos 
constituição. 

O Sr. D. Manuel ; —A questão ó apõnas de tempo; 
poderá nãopjssar osto anno,'nus para o anno se iu- 
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sistiiá nolla, o por fim havemos talvez de fazer no 
senado o que se fez na camara dos Srs. deputados; 
talvez que o paiz manifeste por tal maneira o seu 
essen iraento á idéá, que o senado também, depois 
do uma discussão lumin-sa, na qual, é preciso con- 
fessar, nada se dirá de novo, apenas se repetirá o 
mesmo que se disse, e muito bom, na camara tem- 
porária; digo, o senado, depois dessa discussão lu- 
minosa, terá talvez do approvar a medida por una- 
nimidade, ou quasi unanimidade de votos. 

Quem sabe si nmiios membros da maioria como da 
opposição, que hoje não mostram assenli nento á 
ilóa, terão do mudar do opinião o fazer a confissão 
qno hzsirllobeit. Peel no parlamenm inglez? Quem 
sabe si eiles, querendo conservar o conceito de que 
gorara peranlo a opinião publica, t'rão de concor- 
rer para que a alt ração da leghlaçãa nesta parle 
trah» uma votação, sinio unanime, ao menos quasi 
unanime dos membros do ambas as cimaias? 

O Sr. Dantas; —Vamos, votar, façamos alguma 
cousa com a votação este anno. 

O Sn. D.Manuel: —Si acaso não fôsse o art. 2.°, 
não podia haver duvida de que a proposição poderia 
subir á sancção este anno mesmo; mas é preciso 
confessar que o 2.° artigo não teve a mesma discus- 
são por quo passou o primeiro; esse artigo passou 
como que desapercebido, não me recordo de ter lido 
nada a respeito delle, e de certo ninguém na outra 
camara procurou esclarecer as disposições do arti- 
go o mostrar quo ellas são obscuras e' até contradi- 
ctoiias, como o fez ha pouco o nobre senador pelo 
Amazona». Talvez que seja preciso redigir o artigo 
de outra rnanoira, o fazer bem patente a substitui- 
ção das penas dadas ao castigo de pancadas. 

Mas vamos ao art. 1." 
Principiarei, Sr. presidente, por n^o concordar 

com a opinião do nobro senador pela proviocia do 
Amazonas, quando não enx-rga diíTaiença entre o 
exercito o a guarda nacional chamada a serviço de 
corpos destacados. 

O Sr. Dantas Apoiado, ha muita diíTerença; 
está na constituição. 

O Sr, D. Manuel: —Eu digo que a guarda na- 
cional, mo mo quando ó chamada para o serviço de 
corpos destacados, não muda de essencia. 

O Sr. Dantas ; —Sempre é guarda nacional, é 
uma verdade. 

(O Sr. Souza e Mello dá um aparte.] 
O Sr. D. Manuel : — Estou triste, porque o nobre 

senador pelo Ilio de Janeiro, quo é general e tem 
sido ministro da guerra, não concorda com a minha 
opinião. Quanto seria eu feliz si tivesse o apoio de 
S. Ex. I 

O Sn. Dantas ; — Não reprova. 
O Sn. D. Manuel ; — Reprova, já mo disse que 

votava contra a abolição da cbibata. 
O Sr. Souza e Mello; — Minhas opiniões são co- 

nhecidas, eu as tenho manifestado por muitas vezes. 
O Sn. D. Manuel ; — Não tenha medo de perder 

a popularidade, não lenha receio do se inhabilitar 
para a pasta da guerra. Parece que a opposição está 
recoiosa de entrar neste debate; quer deixal-o so- 
mente á maiotia. 

O Sr. Souza e Mello : — Queremos decidir o ne- 
gocio. 

O Sr. D Manuel : — Querem outra cousa que 
estou percebendo. 

O Sr. Souza e Mello : — A demora póJe ser 
falai. 

O Sr. Marquez de Caxias ; — Apoiado. 
O Sr. D Manuel : — Querem outra cousa. (O 

Sr. Silveira da Moita ri-se.) Ria.... 
O Sr. Silveira da Moxta : — Estou rindo-me 

disto mesmo. 
O Sr. Dantas ■ — Pediram uma urgência, e de- 

pois que a proposição entrou era discussão, nenhum 
pediu a palavra. 

O Sr. D. Manuel : — Ouça este aparte luminoso 
quo está dando o nobro senador pelas Alagõas, e que 
não lhe agrada. 

O Sr. Silveira da Motta: — Não ouvi. 
O Sn. D. Manuel : — Pois tem muito alcance. 
O Sr. Silveira da Motta: —Hei de pedir-lhe 

que m'o diga em segredo. 
O Sn. D. Manuel :— Não concordo com a opinião 

aliás muito respeitável do nobre senador, de que, 
quando a guarda nacional é chamada a serviço do 
corpos destacados, nos termos do lit. 6.°, cap. I.0 

da lei de 19 de setembro de 1830, não tem a menor 
differença do exercito, e deve ficar sujeita, como 
este, ao castigo de pancadas. Permitia-me o meu no- 
bre amigo que lhe pergunto onde está a disposição 
da lei que assim o determina? O que a lei diz é que 
a guarda nacional deve fornecer corpos destacados 
para defender as praças, fronteiras e costas do Im- 
pério como auxiliares de linha. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Os guardas nacio- 
naos ale são recrutavois. 

O Sr. D. Manuel: — Essa preposição não é exa- 
cta, tão absolutamente como parece entender o no- 
bre senador. Certamente que na guarda nacional 
ha indivíduos recrulaveis, mas na guarda nacional 
ha também individuos que não podsm sor recru- 
tados. Si o nobre senador dissesse que a guarda na- 
cional pôde offorecer homens para o recrutamento, 
eu coucordaria; mas provaria isso que elles não 
são guardas nacionses? Seguramente, não. Depois 
que são recrutados e assentam praça no exercito, é 
que o deixam do ser. 

Repito, não ha nenhuma lei que considero os 
guardas nacionaes chamados a serviço de corpos des- 
tacados, como soldados de linha ; e quo confunda 
guarda nacional com o exercito. 

O Sr. Dantas :— E, si houvesse, podíamos revo- 
gar agora. 

O Sr. D. Manuel: — Como ó portanto quo os 
nobres senadores podem afflrrnar que a guarda na- 
cional destacada é o mesmo exercito ? Como podem 
afíirmar que o guarda nacional destacado não tem 
nenhuma diíTerença do indivíduo com praça no 
exercito? 

Mas, aos nobres senadores faz isso conta, porque 
só assim poderão combater a disposição do art. 1.» 
da proposição da camara dos Srs deputados. Era ne- 
cessário quo os nobres senadores quo se oppocm á 
proposição imaginassem que no momento em que a 
guarda nacional é chamada a serviço de corpos des- 
tacados perde a qualidade do guarda nacional; mas 
o quo a lei diz é quo os corpo; destacados da guarda 
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nacional, loço qne eslÍTerora o-ginísado?, ficaião 
sujeitos ao m^saio regolarasulo e disciplina do exer- 
cito de linha. 

O Sr. Dantas ; — Exercito é a força militar per- 
manente. 

O Sr. B. Manuel : — Eu pergunto, senhores: o 
exercito, depois de ter, por exemplo, assistido a uma 
batalha, na qual têm tomado parte lambemos cor- 
pos destacados da guarda nacional, d-ixa de continuar 
a ser exercito? Não; ó a mesma entidade. E a guar- 
da nacional, qu» é mandada 'ecoliier ás suas ca as, é 
mais exercito ? Não. certamem . E porqnesa ha de 
querer dar á guarda nacion 1 chamada a serviço d- 
corpos destacados uma denominação que se não en- 
eontra na lei ? 

O Si. Ferreira Pensa : — E' questão de nome. 
O Sr. D. Manckl : — Entendo que não é simp^s 

questão de nome; a guarda nacional, ainda m sm » 
que faça parte do exerci o, é serapr" gLiaidamscio- 
nal; em serriço de corpos desiacados, é auxiliar 
do exercito. 

Sr. presidente, eu sei, pelas informações que te- 
nho colhi lo, que são poucos os casos de castigos de 
pancadas inflingidos na guarda me ond ; exceptuo 
a província de S. Pedro do Rio Grande, onde ;uasi 
constantemente a guarda nacional se acha era ser- 
viço de corpos destacados. Creio que quando abu- 
sos têm sido denunciados, isto é, quando se tóm 
applicado taes castigos, não estando a guarda na- 
cional em serviço de corpos destacados, caso unice 
em que elles podem ser applicados, o gorarno t m 
dado providencias e mandado resionsabilisir, ou 
pelo menos advertir áquelles que talvei por igno- 
rância da lei os tem practicado. 

Todavia, como os representantes da nação têm 
apontado um ou outro facto, ntendeu-se que era 
necessário acabar de uma vei com sirailhante cas- 
tigo na guarda nacional, fôsse qual fôsse o serviço 
que ella fôsse ch<m»da a prestar. 

O nobre senador pelo Amazonas disse: « Si o 
castigo de p meada é degradante, como o consentís 
no exercito ?» 

O Sr. Marques de Caxias; — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel : — Apoiado ? Bem ; estimo 

muito o apoiado dado pelo nobre rnarquez. Ora, 
quando se tracta de povo livre, creio que se pôde in- 
vocar a Inglaterra. 

O Sr. Marquez de Caxias; —Vamos lá. 
O Sr. D. Manuel. — Bem. Na legislação ingleza 

ha a pena de pancada para algum edme civil? Não 
me consta. E porque não ha? Porque se entende 
que o cidadão em regra não deve supporlar tal pena. 

Mas ahi vem a objecção; « O soldado supporta esto 
castigo.» A isso respondo como um grande general 
deste século. « Não se argumente nunca » respeito da 
classe militar, como a respeito de outra qualquer; o 
soldado está fora da lei, tem uma legislação particu- 
lar que o rege, seus crimes são punidos cem penas 
especiaes, penas que não se impõem a nenhum rid^- 
dão britannico, e, todavia, o soldado é cidadão bri- 
tannico. » E demais não é a pmctica que tem provado 
que níncia não podemos ter exeitito sem esse cas- 
tigo? 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — A guarda na- 
cional em serviço militar é militar. [Apoiados e não 
apoiados-,- 

O Sr. Dantas : — É guarda -nacional. 
O Sr. D. Manuel; —Já tractei desse ponto, agora 

tracto de outro. 
Eu digo portanto que pôde o castigo do pancadas 

ser aviltante para os cidadãos em regra, sem o ser 
para o soldado; porque o exercito, como disse, ó uma 
classe que fazexcepção á regra, que está sujeita a 
leis particulares, a uma dis iplina que não tem ne- 
nhuma outra classe da sociedade. 

Pergunto eu: onda está o aitigo da nossa legisla- 
ção criminal que impõo, seja qual (ôr o crime, a' 
pena de caslig ) de pancadas ? 

Nenhum artigo, senhores, da nossa legislação im- 
põe simühiuto pena, entretanto a legislação militar 
conserva essa pena para o exercito assim como para 
a armada. 

O que se segue é que nunca se pôde argumentar 
com o exercito, quando se tracta desta matéria, por 
quo náo so pôde argumentar com a excepção : a ex- 
cep ào é o exercito e a regra é a nação. 

E' preciso pnis firmar bem as idéas a este respei- 
to, é necessário discriminar corapletament > o exer- 
cito da nação, ó nece.-sario suppôr, como esse grande 
capitão suppunha,que os homens que so dedi ara ás 
armas não podem deixar de estar sujeitos a urna le- 
gislação excepcional, que não se applica nem se pôde 
applicar a nenhum outro caso, 

O Sr. Ferreira Penna ; — Nem se pretende 
applicar. ^ 

O Su. D. Manuel : — Não quero que ninguém mo 
attiibna o desejo ou intento de prejudicar o exer- 
cito, considerando como aviltante o castigo da pan- 
cada ; sigo nesta parte a opinião do duque de 
VVellington, mas considero o castigo da pancada 
como avilt nte em tudo que não for exercito, e a 
p ova do que a legislação criminal o considera avil- 
tante é que não o impõo em nenhum de seus arti- 
gos, sendo para notar que nem mesmo depois que 
o indivíduo é suspenso dos seus direitos políticos, 
em virtude de sentença condemnatoria, si commelta 
algum crime, não é punido em caso nenhum com 
o castigo de pancadas. 

O Sr. Dantas : — Foi abolida pela constituição a 
pena de açoutes. 

O Sr. D. Manuel: —Já sevô, portanto, senhores, 
a grande dilTerença que ha entre o exercito o aguar- 
da nacional, mesmo quando é chamada para serviço 
de destacamento; são duas entidades que niinca'so 
pódem amalgamar, permitta-so-rao a expressão ; são 
duas entidades que a lei considera int-iramente dis- 
linclas; são duas entidades que portanto não se po- 
dem regular pela mesma legislação pela qual se re- 
gula o exercito. 

Mas, Sr. presidente, pergunto eu aos homens com- 
petentes, aos militares quo têm coramandado o exer- 
c to e a guarda nacional; quaes os fados que vos 
auetorisam a afíirmar que não podieis conservar a 
disciplina na guarda nacional, quando chamada a 
serviço de corpos destacados, sem castigo de pan- 
cadas? 

O Sr. Ferreira Penna:—Dizem os militares 
que são numBiodsácnos os factos que provam a ne- 
cessidade das pancadas. 

O Sn. Visconde de Albuquerque ; — Responda o 
Sr. marquez de Caxias. 

O Sr. D. Manuel ; — Quaes são os factos quo pro- 
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vara a necessidade de conservar-se o castigo de pan- 
cadas na guarda nacional, quando chamada a serviço 
de corpos destacados? 

O Sn. Visconde de Albuquerque:—Responda o 
Sr. raarquez. 

O Sn, Marquez de Caxias: — O maior numero de 
faltas quo exigem estes castigos é commettido pela 
guarda nacional; ella commetle essas faltas na razão 
de 10 vezes mais. 

O Sn. D. Manuel : — Acceito o aparte, porque 
me serve muito. A guarda nacional, segando o no- 
bre marquez, que é pessoa competente, quando se 
reúne com o exercito em serviço de corpos destaca- 
dos, commette, diz S. Ex. (talvez com muita exage- 
ração), eorametto 10 vezes mais crimes na proporção 
do 10 guardas nacionaes por cada um soldado de 
linha. # 

O Sn. Marquez de Caxias : — A razão é clara. 
O Sr. D. Manuel : — Ha portanto a necessidade 

da castigo de pancadas na guarda nacional, porque, 
quando chamada a seiviço do corpos destacados, 
coramelle muito mais crimes que o exercito. Senho- 
res, o senado ouviu ha pouco a leituia dos regula- 
mentos de guerra ; e a razão por que eu pedi ao nobre 
senador pela província do Amazonas que continuasse 
na leitura que estava fazendo, é porque, além de 
meia dúzia do profission-r s que estão aqui, os mais 
não se occuparn desta-mateiias. 

O Sn. Dantas: — Os pruíissianaes tractam do fa- 
eto e os outros uo direito. 

O Sn. D. Manuel : — Senhores, regra geral do re- 
gulamento, os crimes leves é que são punidos com 
pancadas, o, tanto é verdade isso, que e-se castigo é 
ordenado pelos comraandantes independente de con- 
selho ; e taos crimes são os que menos affe t ;m a dis- 
ciplina, porque, seühoros, em tempo de guerra, uso 
é o furto do uma camisa a um camarada que afiecta 
gravemente a disciplina, que põe era risco a sorie, 
por exemplo, do uma bat lha; são outros factos, o 
para esses o castigo que se sppíica não é o de panca- 
das, são outros muito mais rigorosos, e que se não 
infringem sem o processo prescripio no respectivo 
rogulamenío. Ora, não podia o crime leve ser puni- 
do, por exemp'o, com o carregamento de armas ? 

O Sn. Marquez de Caxias : — Quando o exercito 
está em marcha, ha de canegar-se de armas um 
homem ? 

O Sn. D. Manuel : — Não é preciso que se faça 
isso quando o exercito está em marcha, basta que 
se faça no momento em que elte acampar, porque 
o exercito não anda perennemento. 

Que inconveniente ha em que um soldado que 
commetleu uma falta leve carregue armas ou soffra 
qualquer outro casiino dessa natureza quando chegar 
ao acampamento ? Supponha V. Ei que, emquanlo 
o exercito marcha, um stildado commeite ura ciime 
grave; pára o exercito para elleser punido? De certo 
que não; logo a objecção não tem força. 

Senhores, vou já responder ao argumento ad ter- 
rorem que é de costume produzir-se, e a que se dá 
muita forçai A impressão que tal medida causa á 
no exercito, e a rivalidade a que dará occasiào. / 

O Sn Marquez de Caxias ; — Apoiado. 
O Sn. D. Manuel : — Não dô o nobre senador 

apoiados cera pressa, porque pó'e arrepender-se, 

como deve estar arrependido do que me deu ha 
pouco. 

Senhores, a esse argumento ad terrorem respon- 
derei dizendo, primeiramente, que o nosso exercito 
já está acostumado a estas disliucoôes, porque nelle 
ha um grande numer > de 1.°", 2.°' e 3." cadetos. 

O Sr. Marquez de Caxias : — E' um grande mal. 
O Sr. D. Manuel; — Si é grande mal, não é 

questão que devemos ventilar agora ; é íacto ave- 
riguado que ha um grande numero de cadetes' no 
exercito, e que os soldadas já não estranhara ver 
que o mesmo crime é punido por differente maneira, 
quando commettido por ura soldado e quando com- 
mettido por um cadete. Si o soldado faz um pequeno 
fioto, leva as suas pancadas até enumero de 50; 
e si o odeie commetle o mesmo crime, •, por exem- 
plo, preso. 

O Sr. Marqhez de Caxias : — Também despe-se- 
Ihe a farda. 

O Sr. I). Manuel : — Depois de um concelho de 
guerra, ao passo que o toldado leva pancadas a ar- 
bítrio do commanuante. 

Entretanto, senhores, já alguém disse que isso ti- 
nha «ido causa de nao vencermos nossas batalhas em 
que tomos entrado? já alguém disse quo o saldado 
levantou um grito di/endo; « Pois sou castigado com 
pancadas pelo me-mo crime que o meu camarada 3.® 
cadete c-unintUeu, e esto soffreu apenas alguns dias 
de prisão l » 

Sr. pre-idente, si o nosso exercito já está acos- 
ta c, do a esta dittineção pe eune, não é di.-lincçã» 
temporária, como acontece com a guarda nacional 
quando chamada a serviço de corp.s de-(aeados; 
si nao viu ainda com o aos olhos a diflerença que a 
lei faz entre soldado e cadete, ha de insubordiuar- 
se pelo espirito de rivalidade, porque uma porção de 
eidadáos armados, destacada da guarda nacional para 
auxi iar o exerci to, gnz, sò em um caso dopiivilegio 
conoeoido sos cadetes? 

Não, -enhoros, o exercito ha de dizer ; « Entre nés 
e estes homens ha grande difleiença: nós somos 
eslipettdiados, este é o nosso mister, nosso offb-io, 
jurámos bandeira; e elies são cidadãos que tra- 
balham para nós, que pagam os imposios com que 
nos alimemamos, ou que roncorréra para as pensões 
que nos são concedidas e ás nossas {amil as: elles 
lôm seus officios, seus empregos, seus commodos, 
o em obediência á lei deix ratn tudo para rirem au- 
xiliar-nos, e então elles nã > são soldados como nós 
somos, são cidadãos armados guardas nacionaes, que 
logo que cessarem os rnot v s por que foram cha- 
mados ao sen iço de desta' amenio regressara ao seio 
de suas famílias, e vão cont nuar nas pn íl-sões a que 
se dedicam. A diíf^renç. portanto entre nós e elles 6 
grande, e por isso não nos admira de que o mesmo 
crime íGja punido cora difl» rentes penas. » 

E já que vos assustais tanto cora a impressão quo 
pólo ciiisar no exercito adifferença de penalidade, 
pergumo eu : Não vos assustais com a impressão 
que a nà ad pção desta medida pód* causar em 
mais do 500,000 guard s nacionaes que so «cham 
alisi do-? Não vos assustais Com a impressão que a 
rejeição d' propo-ição da < utra caraara pôde causar 
na massa ceai danarão, ligada por tantos vincules 
a essas 500,000 guardas nacionaes ? 

Senhores, o quepóle c usar má impressão no 
exercito não é per certo esia lei, são outros mo- 
tives que ja existem e foram apontfdos, e quo. 
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honra seja feita ao mesmo exercito, não tom sido 
origem de insubordinação , de rivalidade , nem 
mesmo de descontentamento. 

E' sabido que a lei diz ao voluntário : a Servireis 
6 annos, e no fim deste prazo tereis vossa escusa, o 
nunca mais sereis chamado ao serviço da? armas.» 
A lei diz ao recrutado : « Servireis 9 annos, e no fira 
deste prazo recebereis vossa escusa, e não sereis 
mais chamados ao serviço das armas » ; entretanto o 
que é que acontece ? Não tem sido possivel cum- 
prir-se fielmente essa promessa solemne da lei; 
e, pergunto eu: tem isso sido motivo para a in- 
subordinação do exercito? Não, senhoras, o exercito 
reconhece que, si o governo não exceptua a nin- 
guém, nem a amigos, nem a adversários; si o go- 
verno não tem executado a lei nesta parte, é por- 
que tem concorrido para isso motivos muito ponde- 
rosos. O exercito vê que o paiz não pôde passar sem 
uma certa força, e que para a conservar não bastam 
as vantagens ofTerecidas ao voluntário, nem o re- 
crutamento forçado : pois bem, senhores, o exercito 
resigna-se a tudo i-so, sujeita.se de bom grado, por- 
que o paiz exige esse íacnficio. 

Senhoies, pagai bem ao exercito, vesli-o, tra- 
tai-o em suas enfermidades, garanti uma subsis- 
tência ao soldado que se inutilisa no serviço pe- 
noso das armas, cuidai da mulher e dos filhos dos 
que perdera a vida, e se inhabiiitam para procu- 
rar-lhes o pão; e desta maneira não receieis riva- 
lidades, insubordinações, descontentamentos, só por- 
que o soldado c puhido com pancadas, e o guarda na- 
cional destacado com prisão rigorosa, carregamento 
de armas, etc. Esses receios não passam de ar- 
gumentosdd íerrorem, que não podem destruir as 
muitas e poderosas razões com que se sustenta a 
proposição da outra camara. 

O Sr. Araújo Ribeiro:—Apoiado. 
O Sn. D. Majtobl : —Ainda bem que sou apoiado 

por ura Brasileiro distincto, muito amestrado nas 
cousas do paiz e de fora do paiz, filho da província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, que tem dado 
continuadamente um grande contingente de guardas 
naciouaes para o serviço de corpos destacados. O 
meu nobre amigo não receia essa rivalidade na sua 
província, que é onde justamente poderia haver mais 
receios delia, porque é onde a gtuida nacional esta 

, continuamente em serviço de destacamento. 
Mas, senhores, invoca-se a aucloridade dos gene- 

raes em apoio da conservação do castigo de pancadas 
na guarda nacional. Pois bem, invoquemos também 
a auctoridade de um general em abono da doutiina 
coniraria. O Sr. general Jeronymo Francisco Coelho, 
um dos homens mais illustrados da sua classe, sem 
nenhuma duvida, não discutiu a proposição na ca- 
mara temporária? não approveu a obolição de tal 
castigo? não respondeu ás objecçôes que oppuzaiam 
coiilra a medida? Faltava, é verdade, para comple- 
mento da proposição, a designação das penas que 
deviam substituir a das pancadas, e por isso foi a 
proposta remetlida á coraraissão de marinha e guer- 
ra, que cora cíleito offereceu na 2.a discussão o 
art. 2.° da proposição, tendo-se este separado da 
proposta, e feito um projectoá parlo. 

Mas, senhores, sabcis vós qual é a opinião do Sr. 
Jeronymo Francisco Coelho a respeito do castigo de 
pancadas no exercito? Faça-me V. Ex. o favor de 
mandar um relatório; quero convencer o Sr. tnar- 
quez de Caxias com a opinião de sen camarada; 

quero oppôr á opinião do um general a opinião do 
outro general. 

O Sr. Marquez de Caxias ;—O Sr. general Cotlho 
nunca commandou guarda nacional. 

O Sr. D. Manuel;—Tom sido presidente das 
primeiras províncias do Império, inclusive a do Rio 
Grande do Sul, ondo, como disse, a guarda nacional 
tem estado quasi sempre em serviço de corpos des- 
tacados. O Sr. general Coelho foi bem explicito na 
outra camara a respeito do objecto que occupa a 
attenção do senado; mas vrjamos o que S. Ex. disse 
no seu relatório á pagina 33. Disse S. Ex., tractan- 
do do recrutamento (lendo); « Quaes os favores 
que devem ser de preferencia concedidos aos volun- 
tários, quanto a prêmios o vencimentos, o quanto a 
tempo de serviço, si convirá a exemppâo (emquanto 
bem servirem) dos castigos corporaes, ou era que 
casos, o com que formalidSdes se deverão declarar 
passíveis de taes castigos. » 

Note-so que o Sr. ministro da guerra aventou já 
a idéa de exemplar dos castigos corporaes (não é só 
o de pancadas) os voluntários, emquanto bem ser- 
virem, e não teme de excitar rivôlidades, de pro- 
mover descontentamento, de dar occasiào a insubor- 
dinação no exercito. Ora, si a idéa fôs:o adoptada, 
ficaria uma porção do exercito, isto c,03 voluntários, 
emquanto bem servissem, gozando do privilegio con- 
cedido aos cadetes. 

Nesta matéria quero errar como Sr. ministro da 
guerra, e por isso prefiro a auctoridade de S. Ex. á 
do Sr. marquez de Caxias e á do honrado membro 
pelo Rio de Janeiro, apezar de ser também general, 
e ter estado no ministério da guerra por mais de 5 
annos. 

E, senhores,porque havemos de supior tão mal do 
nosso exercito I do nosso exerciio, que tem dado as 
maiores p ovas de dodicação e subordinação nas cri- 
ses mais arriscadas, privado muitas vezes quari que 
das cousas mdispensams, e composto em parto rio 
praças que, apizar de terem acabado seu tempo de 
serviço, ainda não tiveram as suas escusas ? Esse ar- 
gumento ad tenorem não pode produzir < ííi ilo no 
parlamento, só serve para as turbas, para as massas, 
e não para esta casa. 

A faTaque o guarda nacional chamado a smviço 
de corpos destacados commette fica impune? Náo 
ouviu o senado ler ha pouco os artigos do regula- 
mento de guerra que vão substituir o casCgo do pan- 
cadas? E acreditará alguém que as pen s substitu- 
tivas não sejam sufflcientes para punir faltas leves, 
como são em geral aa que são castigadas com pan- 
cadas? Pois bem, façamos a experiência, e veremos 
que nada se perde com a abolição do castigo das pan- 
cadas. 

Senhores, o soldado, como eu disse, o repito, ó 
ura hemom destinado a uma vida excepcional, a 
uma carreira que não tem nenhuma outra que so 
lhe assimilhe. O soldado está sujeito a uma legis- 
lação especialissima; o soldado ó morto por desam- 
parar a senlinella em (empo de guerra; o soldado c 
punido cora penas as mais rigorosas por crimes que, 
considerados civilmente, são leves, o a nossa l.gis- 
lação criminal pune com penas branlas. 

Pois bem, o soldado soffre as pancadas porque ó 
toldado ; mas o guarda nacional, senhores, c, por 
exemplo, um filho de f milia quo sabe de casa da 
seus paij, aonde tem todas as commodidades da 
vida, é um cidadão que, estando muitas vtzes 
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exemplo do recrutamento, é designado para fazer 
pane dos corpos destacados que aguarda nvinnal 
deve fornecer, como auxi iares do exercilo, podo s r 
mesmo um homem casado com filhos, porque se 
faltam solteiros,viúvos sem Olhos,casados sem filhos, 
«11o entra na designação, o é obrigado a fazer o ser- 
viço que prestam os corpos destacados. 

Ora, o serviço pode durar pouco trmpo, e entre- 
tanto C"rameltn uma filta leve, é meuido em um 
quadrado, e soíTre aié 50 pancadas com espada de 
prancha, ou chftata ! 

O fn. Viscoxde de Albuquerque ; — E' a mesma 
cousa. 

O Pr. D. Manuel; — Perdoe-me; aqui se tem 
allegado que a chibata não é permiltida ; mas a chi- 
bata nunca deixou de existir, Sr. visconde. 

O Sr. Visconde de Albuquerque;—E' a mesma 
cous?. 

O Sr. D. Manuel:—Não é a mesma couca, por- 
que a chibata não é permiltida, entreiauto ella está 
cm exercício perenne, e é muito mais freqüente que 
a espada de prancha. 

OSr. Visconde de Albuquerque:—Abusivamente. 
O Sr. 1). Manuel: —Respondam os Srs. marquez 

de Caxias, Manuel Felisardo e outros, que lèm estad > 
na administração da guerra ; eu não hei de defen- 
del-os, elles que se di f ndam, sohretu io o Sr. Ma- 
nuel Felizardo, que fui ministro 5 annos. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—Nunca man- 
dou dar chibatada. 

O Sr. D. Manuel ; —Nunca ? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O ministro 

da guerra não ri an Ia dar chibatadas. 
O Sr. D. Manuel : — Sabia que se dava e tole- 

rou ; eu não me queixo dos commandmles, não estou 
aqui tomando coeta aos commandanies. é ao mi- 
nistro da guerra: iúo mandou, mas é como se man- 
dasse, porque, si houvesse oi dom cm rontrario, de 
certo os couimandantes não cofitinuariam a practicar 
esse abuso, como diz o Sr. visconde de Albuquerque. 

O Su. Visconde de Albuquerque : — Considero que 
ó abuso. 

O Sn. D. Manuel ; — Mas, senhores, volto ao que 
ir dizendo. 

Esse moço é um Brasileiro que sahe di casa de 
seus pai«, onde pode ter recebido bra oducaçã)... 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Si elle teve 
boa educação, não leva pranchadas. 

O Pr. D. Manuel ; — Poda levar pancadas. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — E abuso. 
O Sr. D. Manuel: — Com espada de prancha? 
O Sr, Visconde de Albuquerque : — E' abuso. 
O Sr. D. Manuel:—Este moço assim educado pôde 

coraraelter uma dessas faltas a que a legislação mi- 
litar impõe a pena de pancadas. Pois bem, o com- 
mandante manda applicar-lho a é 50 pancadas com 
espada de prancha, e fica o infeliz arruinado talvez 
para sempre; porque é preciso ler muila robustez 
para resistir a ura similhante castigo, principalmente 
si é applicado por braço vigoroso. 

OSr. Ferreira Penna ; —E as 2i horas de tor- 
nilho ? 

O Sr. D. Manuel : — Eu lá vou. 
Acabado o serviço do destacamento, regressa o 

gu rda nacional para casa de seu pai, e lhe diz: meu 
pai, fui prestar um serviço ao pa^, conamctii um 
crime leve, puniram-me rigorosamente com panca- 
das; perdi minha saúde, estou aviltado e degradado! 
Que impressão não causará similhante narração á fa- 
mília, ais parentes e amigos do infeliz guarda na- 
cional ! 

Sustente quem quizer a necessidade de conser- 
var-sa o castigo das pancad-s na guarda nacional, 
quando chamada a serviço do corpos destacados ; tu 
hei de apoiar com todas as minhas forças a proposi- 
ção da outra camara, que acaba com um castigo tão 
aviltante. 

Mas, senhores, quero conceder que entre os cri- 
mes, a que se applica o castigo de pancadas a arbítrio 
do commar.dtnte, apparece um de natureza mais 
grave I Não conserva o art. 2.° da proposição o 
tornilho, de que ha pouco fallou o nobre senador 
pelo Amazonas? Diz-se que tal castigo cahiu em 
desuso; mas ócerto que no art 2.° aindaso faz dello 
menção, cilando-se artigos de guerra que a el!o se 
referem, como lucidamente demonstrou o meu hon- 
rado ara go, no discurso que ha pouco proferiu. 

Mas si esse castigo com effoito está em desuso, 
não bastará o carregamento de armas, o jejum a 
pão e agua, a prisão rigorosa ? Estou convencido que 
sim ; e estou convencido com a quasi unanimidade 
dos membros da outra camara, com o governo e, 
ouso affirmal-o, com o paiz real. 

Já se vê, portanto, que eu não vacillo, nem posso 
vacillar e n concorrer com o meu fraco yc to para 
quo seja approvado o artigo 1.° da pro osição. Não 
me pude conservar silencioso, apezar da ter era dif- 
ferentes vezís emitiido nesta Côsa a minha humildo 
opinião sobre a necessidade de abolir o castigo do 
pancadas na guarda nacional, não só por causa da 
importância do objeclo, sinão também para rogar 
ao senado que acompanhe o outro ramo do poder 
legislativo no nobre e patriótico empenho que mos- 
trou em livrar os cidadãos armados de um castigo 
que os avilta e degrada; empenho em que foi coad- 
juvado pelo governo, cuja franqueza ó digna de 
todo o elrgio. 

Felizmente, Sr. presidente, nesta questão não tem 
apparecido espiiito de partido, nem no senado nem 
na camara dos Srs. deputados; alguns poucos que 
votaram contra eram dr maioria e da opposição; 
mas o enlhu iasmo paitiu principalmente da oppo- 
sição; a emenda foi apresentada por um nobre de- 
putado por S. Paulo, o Sr. desembargador Pacheco; 
o illustie chefe da opposição daquella camara afa- 
gou a idéa, toraou-a nos braços, e levant ndn-a tão 
alto, pediu quo fôsso ccnvert da em lei do Estado. 

Pi rque, senhores, o senado não ha de seguir tão 
bello exemplo ? 

Mas, dir-me-hão : Si a medida com (ÍTeito produ- 
zir os máos resultados que alguns provem ? A res- 
posta é simples. « Pretendemos satisfazer a uma ne- 
cessidade public3, abolindo o cast go de pancadas na 
guarda nacional; porém os factos repetidos mos- 
tram que nos enganámos; não so pode manter a 
disciplina dos corpos destacados da guarda nacional 
sem tal castigo; ó indispensável que os consideremos 
como o mesmo exercito, e que os sujeitemos á 
mesma legislação penal. » 

Então, senhores, quem nos tolhe o direito de o 
fazer? Quem levará a mal que, fundados na praclica 
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o na etpcriencia, façamos reviver uma legislação 
que tenhamos derogado? 

E não teremos era nosso apoio a opimão publica? 
Não será ella a primeira a manifestar-se pela neces- 
sidade de uma medida que mantenha a disciplina que 
devem ter os corpos destacados dr guarda nacionul, 
que são chamados a prestar tão irapoiiantss servi- 
ços? Eu espero que a praclica e a experienda mos- 
lrarãi)0 contrario; espero que a disciplina se man- 
terá independente do castigo do pancadas. 

E, senh irrs, não vos lembrais da lei de 18 de se- 
tembro d^ 1851, que é tão severa na pnni ão de 
certos crimes militares, no caso de guotra? Não é 
eHa lambera applicada á guarda nacional? E por- 
ventura, aperar do seu rigor, impõe cila a pena de 
pancadas em caso algum 7 

Senhores, o castigo de pancadas na guarda nacio- 
nal não pode continuar. A abo'içio ddle é, no meu 
pensar,facto co asumraado. Eodetá a proposição da ou- 
tra camara não passir este anuo, por falta de tempo; 
mas no seguinte el a ha de ser lei do pniz. O tíMto 
produzido pela votação da outra camara foi imineaso. 
A guarda nacional te n a maior confiança no senado 
brasileiro, o espera que ella sigr o exemplo di ou- 
tra casa do pailaraenlo. 

Agora, Sr. presidenle, seja-me perraittitfo rogar 
á illu-tro opposição que não considere a proposição 
que sa discute com# uma nova mina, em euja ex- 
ploração slgucm pretenda encontrar grande riquexa. 
E' minha convicção que a proposição ha de ser ap- 
provada peloserado; mas, si o contrario acontecer, 
o que resultará ?Tr;cia-se porventura de uma ques- 
tão de gabinete? Não, seguramenle. Portanto, quer 
a prop sição seja approvada, quer seja reprovada 
pelo senado, o ministério (arsim o penso e desejo) 
se conservará, para continuar a bem servir ao paiz e 
ao monarcha. Eu desejava ser mais explicito, mas 
não posso, nem devo. 

Sr. presidente, voto pelo 1.° artigo; mas qu:nto 
ao 2 • vejo-me embaraçado. 

O Sr. Presidente ; — 0 2.° artigo não está em 
discussão. 

O Sr- D. Manuel -Vou concluir, Sr. presidente. 
O nobre senador polo Amazonas disse que, avista da 
obscuridade e até inexactidões que encontrara no 
ait. 2.° devia a respeito dclle ser ouvida uma com- 
missão. 

A respeito do I.0 artigo tenho meu juizo formado, 
o estou firme era d-r-lhe o meu voto, e por isso 
não preciso da ouvir nenhutm coramissão; mas 
quanto ao 2.°, parece-me judiciosa a observação d) 
meu honrado amigo, e entendo cora elle que c con- 
veniente, c mesmo necessário que seja ouvida a il- 
lustre commi são de marinha e gueira, que talvez 
cm 2í horas poderá apreseutar o seu parecer, des- 
cnvolveod) as disposições do artigo, e pondo bem 
patenPs as penas que devem substituir o castigo do 
pancadas. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encer- 
ra-se a discussão. 

O Sr. Silveira da Moita [pela ordem]: — Sr. 
presidente, como a este negocio se tem ligado 
grande importância, requeiro que a votação sejt 
nominal. 

0 Sr. Presidente:—O regimento não tncla 
em caso nenhum de votação nominal; entretanto 

os S s. senadores podem mand-r á mesa uma de- 
claração de vótopara ser inserida na acta. 

0 Sr. í). Manuel: — Si. o senhor e seus ccm- 
panheiros queriam mauite.Ur sua opinião, poiqua 
não fallaram? 

Piocedenlo-so á rotação, é approvado o art, 1.* 
Entra em discu são o art. 2.° 
Vozes da ovposição : — Votos 1 votos l 
0 Sr. D. Manuel ; — Votos ? não; que a este ms 

opponho eu. 
O Sr. Souzv Tíamos: — Eu b?m digo que o pro- 

jeclo não pa^a esto anno. 
O Sn. Presidente:—Tem a palavra o Sr. 1). 

Manuel. 
O Sr. D. Manuel: —Eu já oxpuz á casa os rmti- 

vos pt-los quaes julgo necessário que seja ouvida uma 
commissão sobic este artigo. 

O Sn. Souza TUjios ; —Eis-ahi porque ou digo que 
o prejocto não pn:SJ. 

0 Sr. I). Manuel ; — Não exploram a mina. 
0 Sr. Presidente : — Poço aos Srs. senadores que 

não interrompam ao oialor; cada membro da casa 
tem O'direito de propor o.que entender. 

0 Sn. D. Manoel : — E' o que vou fazer. 
O Sn. Silveira da Moita ; —Eso é privilegio de 

alguns. 
0 Sr. D. Manuel ;— Para o Sr., presidente não 

ha aqui privilegio, não ha aqui cadetes. 
0 Sr. Silveira da Moita ; — Estou conversando 

aqui com o meu collega; diga o que quizer, não lhe 
dirigirei apartas. 

O Sr. D. Manuel:— O Sr. presidente chama 
todos d ordem quando ó preciso, sem dislineção do 
ninguém, nem dos próprios Srs. raini-tros. 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. se ha de recordar do 
quo eu disse ha pouco, isto é, que o nobro senador 
pelo Amazonas poz tão p tente a obscuridade da dis- 
posição do art. 2.°, que não se põdo votar por elle, 
sem algum exame. 

Ora, creio quo em 2í horas a commissão pode dar 
o seu parecer, principalmente si ella quizet o adju- 
lorio muito preslimoso do ncb.o senador pela pro- 
víncia da Atrnzonas. 

O Sn. Ferreira Penna : — Não é preciso o meu 
auxilio. 

O Sr. I). Manuel: — Eu disse—principalmente — 
• orque V. Ex. estudou,bem a matena, confrontou 
o artigo ci m os regulamentos de gu rra, e está nnii- 
t) habilitado para coadjuvar 3 commissão, afim de que 
com n gencia possa interpor u n parecer queditiji o 
senado na votação. 

Cumpre que a guarda nacional saiba qnaes são as 
penas que vãosubsliliiir o castigo de pancadas, para 
que não se digi que a illudiram. 

0 Sr. Souza Ramos ; — A pena que ha de sub- 
stituir ó a do prisão, está no projecto. 

0 Su. D. Manuel : — Não 6 só a pena dc prisão, 
V. Ex. não deu toda attonção ao quo disse o honrado 
membro pela.província do Amazonas. 

Não tenho cm vista protelar a discussão da pro- 
posição, que consagra uma lei tão jtula o gcnirosa, 
o pela qual Vnlio pugnado derdo que occupo uma ca- 
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deira no smado. O oi t. l-0 está votado, e o 2.° passa- 
rá com brovidade, havendo um parecer que o desen- 
volva, e faça defappurecer as duvidas que com tin- 
ta lucidez, foram expostas pelo honrado senador que 
hojo ttdh u em primnro logrr. Não interpretem, por- 
tanto, rnal as minhas inleni,õ0s, nom ailribuara a 
desejo do protelarão o requerixionto que vou man- 
dar á mesa. 

Lè-se, apoir-se e cnTa em discussão o requeri- 
mento do Sr. D. Manuel: 

« Ilequoiro que o art. 2 o seja remettido á com- 
nrssão do marinha e guerra, para cora urgência in- 
terpôr o seu parecer. — D. Manuel de Assis Mas- 
carenhas. » 

O Sr. Visconde de Albcquerque :—Senhores, 
tenho do votar contra o requerimento que acaba 
do ser apresentado - porque, de que serve reraetter 
o senado es a preposição á rommissâo de guerra? 
Eu supponha que todos os merabror dessa com- 
raissão votaram contra oi.0 artigo. 

Os mis. Marque?, de Caxias e Souza e Mello ; — 
Apoiado. 

O Sr. D. Manuel : — Que importa isso? 
O Sr. Dantas : — Importa muiro. 
O Sr. Visconde de Albuquerque Uma das ra- 

zões por que votei contra o 1.° artigo, foi porque vi 
que presenièmeme não se podem substituir essas 
penas, {Apoiadas.) 

O Sr. D. Manuel: — Gosto desses apuados. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: —Senhores, 

lenho muita satisfação quando voto com o governo; 
mas acabo de votar contra o 1.° artigo da resolução, 
apezar da ver que dois Srs. ministros, que são mem- 
bros üa casa, votaram a favor. 

Ò Sr. Silveira da Motta: — Silenciosamente. 
O Sr. Ministro dos NegociosEstrangeiros: — De- 

clarei o meu voto. 
O Sr. Ministro da Justiça ; — Eu também decla- 

rei qua votava a favor. Porque os senhores não 
instiiuiram a discussão? Porque ficaram calados? 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — Senhores, 
não vejo sinào nrn meio de substituirmos essas penas ; 
este meio é declararmos que a guarda nacional 
nunca auxilio o exercito. 

O Sn. Marquez de Caxias; — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque; — Si querem este 

meio, estou prompto a votar por elle, porque o jul- 
go possivel. 

Senhores, quor se legislar sobre matéria que não 
pôde ser legislada isoladamente ; a constituição mi- 
litar, a organisação do exercito ó um syilema em 
que não so pólo bolir por partes; ó um objeclocuja 
reforma exige grande estudo. 

O queixei do dizer? Citei da primeira vez que fal- 
lei o como a Inglaterra practíca a esto respeito; ali o 
parlamento dá ao governo a attribuiçâo de tomar 
tolas as medidas convenientes a respeito do exercito, 
o nó» não fazemos isso. 

Nós temoi um systoma acerci da constituição mi- 
lilar, qno são essas ordenanças, senhores; nós te- 
mos'ordonanças do exercito; não estão  

O Sr. D. Manuel :— Colligadas. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :—.... não es- 

tão em um volume, não estão.... 

O Sr. D. Manuel:—Consolidadas, é agora o 
termo... 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—....consoli- 
dadas, codificadas, mas o exercito tem ordenanças 
pelas quaes se regula : si boi ides em um dos pontos 
essenciaes para a disciplina, principslmenio na po- 
sição era que nosacitamos, offeadereis o systemade 
nossa legislação militar. 

Qjrrtis que a commissão substitua com urgência 
essas penas a que está sujeita a guarda nacional, 
quando em corpos destacados; mas, ccmojá disse, 
não vejo meios de subsütnil-as. 

O Sr. ü. Manuel;—Neste art 2.° já está a substi- 
tuição; é sómeute desenvolver islo que esta obscuro. 

O Sr Visconde de Albuquerque :—Não sei desen- 
v Iver cousas quo minha intelligencia me diz que são 
conlraiias á orgmisação e constituição do exercilo. 

Ora, Sr. presidenio, que Lt.lidado que seja eu o 
defensor da chibata ! 

O Sn. D. Manuel:—Da chibata não. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Ou da es- 

pada de prancha, quo ó a mesma cousa. Que fatali- 
dade que seja eu o defensor do casiigj das pancadas! 
So disse aqui que o nobre senador pelo Uio do Ja- 
neiro nunca linha mandado applicar esse» castigos 
á guarda nacional quando ora destacamento : eu 
também nunca mandei.... 

O Sr. D. Manuel : — Mas consentiu. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Nem con- 

senti; mas não digo que não houvessem abusos como 
hx a respeito de muitas outras cousas. Para estes 
abusos c que eu quizera chamar a attenção dos po- 
deres do Estado; também no exercito não é qualquer 
legalé que pode mandar chibatar um homem (apoia- 
dos); ha muitos abusos que deverão ser punidos, e 
está na acção do governo coarctal-os. 

O Sn. Dantas:— O abuso nesta parte é muito pe- 
rigoso. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Eu já disso 
que não é aviltante esse castigo; o soldado acaba 
da ser chibatado o vai bxter-se pela patria; não se 
pôde julgar aviltado um homem qno assim expóe 
sua vida. 

O Sr. D. Manuel : — Rxspondo como lórd 
Wellington, cuja auetoridade opponho á de V. Ex. 

O Sn. Visconde de Albuquerque : — Ha pouco 
o nobre senador pela província do Amazonas leu os 
artigos de guerra a que se acha sujeito o nosso exer- 
cito; ora, eu quizsra que os'nobres senadores os 
comparassem com a legislação penei militar dos Es- 
talos-Unidos, já não íallo da Inglaterra. 

O Sr. Dantas ; — Lá a guarda nacional leva pan- 
cadas ? 

O Sr. Visconde de Albuquerque: —Senhores, a 
guarda nacional não tem quo fazer no exercito 
(apoiados). Esiou vendo entro nós uma similhança 
daquillo que so via uo Baixo Império. 

O Sr. Visconde de Itaborauy: — Apoiado. 
ü Sr. D. Manuel:—Mas desdo quando o Sr. 

visconde vê isso? 
O Sn. Visconde de Albuquerque : — Não digo que 

é deagora. Esiamosdiscutindo íilagranas, e a segu- 
rança individual o de propriedade esia ameaçada; 
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nós não noi imporíamos com as instituições civis 
que devem estar a abrigo das eventualilades milita- 
res; nós não nos importamos com isso, estamos 
querendo liberalisar o exercito I 

O Sr. D. Manoel; — Esta resolução não tem nada 
cora o exercito. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — A segurança 
individual e de propriedade é para nós cousa muito 
indifferente. 

O Sr. D. Manuel : — Nãoé. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não é ? 
O Sr. Dantas : — E' do que estamos tractando. 
O Sr. Barão de Quaraim : — A chibata ó 111a- 

grana ? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não é a chi- 

bata, são os castigos corporaes para a disciplina do 
exercito. 

O Sr. Dantas : — Ha ura meio de saber si é bom 
ou máo ; ó leval-a. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Saibam que 
essa hypothese figurada de um moço bem educado 
ser sujeito á chibata não lera applicaçào. 

O Sr. D. Manuel ; — Está enganado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :— E' por abuso. 
O Sr. D. Manuel: — Ou espada de prancha. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Em qualquer 

desses casos é por abuso. Eu quereria que os nobres 
senalores fizessem alguns ensaios. 

O Sr. D. Manuel; — Não é de hoje que os en- 
saios comnçaram. 

O Sr. Viscon.e de Albuquerque: —D?ixemo-nos 
dis-o, é melhor não bolinnos nesáas questõ s. 

Eu quereria quo o nobre senador viess» para a 
commissão de guerra para dar a substituição que 
o nobre senador requer que a commissão dó com 
urgência. Eu só vejo esta: que a guarda nacional 
não faça parte do exercito, com o que certamente 
não perderá opaiz. E'muito mais conveniente, se- 
nhores, que no ciso de necessidade se contrac:em 
homens a dinheiro e se orgauitem corpos provisórios, 
do que mandar servir no exercito a guarda nacioml. 
(Apoiados). Mas querer-so suppíir as necessidades 
com a guarda naciona', e dizer que ella não tenha a 
mesma disciplina do exercito, não fique sujeita ás 
mesmas penas, então, senhores, é melhor não man- 
dal-a, porque em vez da auxiliar a força publica vai 
perdel-a. 

Já me achei em circurastancias de servir a meu 
pai? com as milícias, que eram mais bem oisci- 
plinadas do que a guarda nacional, e o melhor 
recurso que tive para continuar a sarvir foi man- 
dar as mtlicias para as suas casas; porque, senho- 
res, a indisciplina, a insubordinação é uma cousa 
pestilenta e conlaminosa. 

O senado pôde pois continuar a discutir a propo- 
sição ; não é preciso que ella ou que eite art. 2."seja 
remettido á commissão de guerra; porque a cain- 
missao não acha substituto satisfactorio. 

O Sr. D. Manuel : — Está na lei o substituto. 
O Sr. Visconde de Albuquerque:—Pois então 

tractem delle. 
O Sr. D. Manuel : — Perdóe-rae, não ó isso. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:—Si eu digo que 
os meios profostos são inexequiveis  

O Sr. D. Manuel;—E' outra ccust. 
O Sr. Visconde de Albuquerque; —... si não co- 

nheço outros, salvo o de dispensar a guarda nacio- 
nal de auxiliar o exercito, o que quer o nobre se- 
nador quo eu faça ? Cumo quer que vote pelo re- 
querimento? Então permitia que lhedigi que este 
requerimento não tem outro fira sinão o adia- 
mento da matéria; e neste caso eu digo que ó 
melhor rejeitarmos desdo já a proposição, porque, 
senhores, estas discussões são prejudiciaes a disci- 
plina do exercito. 

O Sr. Marqüez de Caxias : — Apoiado. 
O Sn. D. Manuel : — Ora, pelo amor de Deus I 
O Sn. Visconde de Albuquerque: — A ordenanç.a 

não se discute aqui. 
O Sr. D. Manuel; — O que vimos ha poucos dias 

é quo é prejudicial ao exercito. 
O Sn. Visconde de Albuquerque : —C mo quereis 

applicarospriticipios phiDnthropicosao regulamento 
do marechal de Lippe que por dá cá aquella palha 
manda arcabuzar? O nobre senad .r bem sabe que 
em todas essas nações, que lôm que ido d scipünar 
seus exércitos, não' são asassemblóas legislativas que 
legislam para esse fim : nomôa-sa um general, dá- 
se-lhe uma espocie de dictadura, e ó elle quem le- 
gisla. 

O Sr. Dantas : — Mas quem ó quo quer tocar 
no exercito ? 

O Sr. Visconde de Albuquerque; —Pois eraão não 
enxertera no exercito aquillo que não pôde ser exer- 
cito {apoiados); diga-se que quando o exercito não 
for sufiiciente para defender a segurança interna o 
externa, será auxiliado por corpos provisórios, far- 
se-ha uma nova leva para montal-o. Porque não se 
ha de fazer isto? Porque se manda destacar a guarda 
nacional? Senhores, a guarda nacional tem muita 
gente b a; mas ó pena que o nobre marqutz de Ca- 
xias não peça a palavra para dizer o que ó a guardr 
nacional mesmo no Rio Grando do Sul. 

O Sr. D. Manuel ; — Foi com olla que elle se 
achou. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Como não 
nos havemos do achar com eila? Masfallo quanlo á 
disciplina. Som disciplina não sei como podem efió- 
ctuar-se as operações militares. 

O Sr. Dantas: — A minha opinião ó que se acaba 
com a guarda nacional; ó um vexame multo grando 
para o povo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Si o go- 
verno, si as camaras entendem que ó necessária a 
medida contida neste projecto, adoptem-a; mas eu 
voto contra ; o o que tenho de dizer na commissão 
ó isto mesmo. 

Senhores, essa renuncia que os soldados fazem de 
seus direitos está em harmonia com o fim a quo o 
exercito se destina, que ó servir á patria; e quem se 
propôa a este fira deve aíTronlar todos os saenfleios ó 
todos cs riscos. O castigo da chibata o t da espada do 
prancha é uma pena muito triste; mas ó necessário 
que haja es;apena para que o paiz prospere; aquelles 
que a ella se sujeitam não so degradam; pelo contra- 
rio, elevara-se, porque fazem esse sacrificio ao hera 
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geral de síu paiz. Esses homens não vao para o exer- 
cito fazer fortuna nem negocio; não juram bandeira 
sinâo depois de ouvirem a leitura dos artigos de 
guerra, leitura que não se faz somente nos uias de 
pagamento. 

O Sr. Dantas : —Juram voluntariamente ? 
O Sn. Visconde de Albuquerque ; — Isso per- 

tence a V. Ex, e áquelles que se oppoem á minha 
opinião relativamente aos contractos. 

O Sr. Dantas : — E si não quizerem jurar? 
O Sr. Visconde de Albuquerque: —Podem não 

jurar. * 
O Sr. Dantas;—E não são soldados? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Já disse, isso 

pertence a V. Ex. o áqaeiles que não seguem a mi- 
nha opinião. 

Suppuz, Sr. presidente, que linha obrigação de 
dizer estas poucas jalavras para dirigir a votação do 
senado sobre o requerimento que se acha era discus- 
são. O que digo é que os membros da commissào de 
guerra votaram contra o art. í.0, e votaram contra 
o requerimento, porque entendem que não acham 
penas que possam substituir essas que o art. 2.° quer 
substituir. 

O Sn. Souza e Mello : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel:—Não dô esse apoiado, Sr, 

Manuel Felizardo. 
O Sr. Souza e Mello :—E' a minha opinião. Pre- 

cisa um codigo penal novo para o exercito. 
O Sr. D. Manuel:— Para o exercito ? 
O Sr. Souza e Mello :—A guarda nacional desta- 

cada ó exercito. 
O Sr. Visconde de Albuquerque :—Acceitamos as 

luzes do nobre senador pelo Rio Grande do Norte ; 
talvez que S. Ex. nos revele outro meio além do 
uaico quo já indiquei. 

O Sn. D. Manuel : —Já dei um homem por mim, 
o Sr. Ferreira Penna. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: —Eu que tenho 
estudado a matei ia, porque a matéria não é nova para 
mim, desde que me sentei no parlamento, se aven- 
tara estas idéas, não descubro outro meio sinãoesse 
que indiquei. Não voto por isto, porque a todo tempo 
quero responder por meu voto. 

O Sr. Dantas : — Então ó melhor não passar o 
requerimento; porque, si passar, não se votará a 
medida este anno. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — Não attribua 
mas intenções a seus collogas: o negocio é mais dif- 
íicil do que se suppõo. Em todo o caso entendo que 
é muito prejudicial que esta idca continue dando 
esperanças [apoiados); c por isso digo que, si acham 
que ella ó boa, votem logo por ella; e, si não é 
boa, acabem logo com isto. 

O Sr. Barão de Pindaré: —Sr. presidente, reco- 
nheço que ha homens em cujas cabeças ajusta 
também um barrete cardinalicio como um crespo 
cocar, mas isto é oxcopção da regra, e por isso é 
quo ou tremo quando tracto de um objecto destes. 

Eu tenho visto muitos deputados e senadures dize- 
rem que isto ó uma medida salutar, e o nobre sena- 
dor por Pernambuco diz que _é fllagrana e oppõe-se 
a que o negocio vá á comaiissâo. 

Senhores, a naite traz conselhos. O illustre sena- 
dor sabe qual será a opinião dos seus collegas da 
commissão? Porventura o nobre senador enjeita as 
luzes que lhe podem offerecer os seus collegas? Quem 
sabe si o nobre senador, ouvindo seus cullegas, mu- 
dará de opinião ? 

Eu estou íhme em votar pelo projecto, no entanto 
pode ser que, depois de i sclarecido pela commissão, 
mude de opinião, porque não sou daquelles que di- 
zem, como Pilatos: Quod escnpsi escripsi. 

Vá portanto o negocio a uma commissão: o nobre 
senador disse que hivb e-.tudado a matéria a fundo, 
não ha de gastar muito tempo em fornecer os escla- 
recimentos necessários para votarmos; mormente, 
Sr. presidente, quando nós temos visto (cousa rara 1) 
que, havendo nesta casa officiaes abalisadcs, e tra- 
ctando-se de matéria que lhes pertence, se conser- 
vam mulos e quedos. 

Voto pelo requerimento. 
O Sr. D. Manuel : —Sr. presidente, eu não fui 

por certo bmi comprchendido pelo nobre senador 
por Pernambuco, que impugnou o requerimento que 
tive a honra de olferecer á consideração do senado. 
Eu não pedi que a nobre commissão apresentasse 
uma substituição da pena de pancadas applicada aos 
guardas nacionaes quando chamados a serviço de 
corpos destacados; e não podia pedir isso, porque 
aqui está o art. 2 °, que diz o seguinte : « Em 
substituição de taes castigos, applicar-se-ha nos 
casos de penas arbitrarias. » Senhores, ha tanta 
obscuridade, que não ó fácil saber quaes são as penas 
que hão de substituir o cast go de pancadas. Re- 
firo-me ao que disse o honrado membro pelo Ama- 
zonas. 

A commissão, affirmou o nobre senador por Per- 
nambuco, nada tem a offerecer que possa substituir 
o castigo de pancadas; e admiro que o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro désse um apoiado. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Então o 
que ó ? 

O Sn. D. Manuel : — E' desenvolv e o artigo, ox- 
plical-o, e fazer desapparecer a obscuridade que nello 
se nota. A illustre commissão de marinha e guerra, 
composta de tres piofessionaej, póle, era curto es- 
paço de tempo, offeiricer um parecer que preencha 
o fim do requerimento. 

(O Sr. Dantas dá um aparte.) 
Então a commissão não ha de cumprir a delibe- 

ração do senado, porque votou contra o primeiro 
artigo? Mas, Sr. presidente, si a illustre commissão 
se limita a dizer que não acha penas que possam 
substituir o castigo de pancadas, de certo não é 
preciso que o art. 2.° lhe seja remettido. Si eu 
tivesse requerido que a illustre commissão olle- 
recesse um parecer, como entendesse o nobre se- 
nador por Pernambuco, as reflexões de S. Ex. po- 
deriam ser bem cabidas; mas porventura não poderá 
a illustre commissão dar mAor desenvolvimento ao 
artigo, tornal-o mais claro e intelligivel? E será de 
mister para isso um prazo maior de 24 horas ? O 
nobre senador pelo Amazonas lambem votou contra 
o art. I.0, porém de certo se não recusará a coadju- 
var a illustre commissão de marinha e guerra si 
ella, para abreviar o seu trabalho, quizer aumittír "o 
concurso prestiraoso do meu honrado amigo. 

Já que o nobre senador por Pernambuco se 
exprimiu tão claramente contra o requerimento, o 
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ttvo apoiados dos seus dois collegas da commissão; 
estou com vontade do que o meu requerimento não 
3he seja remetlido; e, si me fôsse permittido, pedi- 
/ta que o fòssa ao Sr. Ferreira Pecna. 

O Sr. Viscoxdb de Albuquerque : —A* commisssão 
de justiça civd.... 

O Sr. ]}. Manuel; — Não, porque já estou pre- 
vendo o que ha de vir de lá. 

ü Sr. Visconde de Albuquerque: — Pois a ca- 
mara que nomue uma commissão especial. 

O Sr. D. Manuel:—Si fizesse parte delia o 
honrado membro pelo Amazonas, affirjao que talvez 
em 24 horas o parecer fôsse dado. 

O nobre seiador por Pernambuco tem má vontade 
ao projeclo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque Não acho 
Lora o projecto. 

O Sr. D. Manuel: — Ha muito tompo que V. Ex. 
tem essas idéas, e isso faz-lhe.muita honra, porque 
mostra coherencia e perseverança nas suas opi- 
liiões. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — Digo mesmo 
que essa não ó a opinião do g.verno; V. Ex. lendo 
o relatório vô isso 

O Sr. D. Manuel; — Ora, Sr. visconde, isso 
agora é demais I 

O Sr. Presidente : — E' bom o Sr. senador não se 
dirigir sinão a mesa. 

O Sr. D. Manuel : —Pois então V. Ei. c que disse 
que es a não é a opinião do Sr. ministro da guerra? 

{ O Sr. visconde de Albuquerque dd um ap-rte.] 

O relatório não tem nada cora a guarda nacional, é 
com o recrutamento, a respeito do qual o 'nobre 
ministro emilte suas opiniões o d- ixa ver que tal- 
vez (Asse conveniente exemptar-se dos castigos cor- 
poraesos voluntários, em quanto bem servirem. 

O Sr. Visconde de Albuquerque:— Quem seivir 
bem não solhe essa castigo. 

O Sr. D. Manuel : — O Sr. ministro da guerra no 
seu relatório não se refere á gir^r. a nacional; mas 
S. Ex. e o Sr. ministro da marinha pronunciaram- 
so na outra camara da maneira a mais franca e leal 
contra a continuação do castigo do pancadas nos 
guardas nacionaes chamados a serviço de corpos 
destacados. 

Creio que ambos declararam que esta era a opi- 
nião do governo. 

Felizmente, Sr. presidente, eu opponho á opi- 
nião donobte senador por Pernambuco; primeiro 
a opinião de sessenta o tantos deputados; segundo 
a opinião da maioria do senado, e terceiro a opinião 
de um dos mais distinctos generaes que tem o exer- 
cito brasileiro. Já so vê que não posso compelir com 
o nobre visconde de Albuquerque, mas apresento 
cm frente toda essa bateria, e cora ella derroto ge- 
neraes, brigadeiros e tenentes coronéis reformados. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Era neces- 
sário que me convencesse. 

O Sr. D. Manuel : — Apresento esta bateria. 
O Sr. Visconde de Albuquerque; — Segue-se 

que me acho na minoria, que é onde estou habi- 
tuado a estar sempre. 

O Sr. D. Manuel ; — Já estive nclla por imiitoí 
annos; agora estou saboreando osfruclos da maioria, 

O Sr. Visconde de Albuquerque :— Deus o con- 
serve. 

O Sr. D. Manuel : — Si eu me conservar, é bom 
signal; é porque os ministros vão tora no meu modo 
do pensar, c porque não vejo no poder certas pes- 
soas que ma Dzera tremer, rão por mim, porque 
me é indiílerente que estejam estes ou aquelles 
occupando o ministoiio; mas por cansa do meu paiz 
era geral, e particniarmento de duas províncias, 
aqueiy em que nasci, o a que mo habilitou para ter 
um assento nesta ca«t. Tenho mostrado, o hei de 
continuar a mostrar, que nem todos os senadores que 
são eleitos por províncias onde não nasceram o onde 
não tòm família se esquecem dellas. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — I-so ó muito 
louvável. 

0 Sr. D. Manuel ; —E' meu dever e hei de cum- 
pril-o emquanto tiver a hjura de me sentar nesta 
casa. 

Ora, como minhas provinciaszinhas (chamo pro- 
viuciaszinhas em relação ãs outras) vão em paz, e 
como o resto do Impeiio marcha regulirmente, mo 
conservo na maioria. E vej i V. Ex. que ao minis- 
tério passado devo a nomeação de dois optiraos 
presidentes. 

O de Goyaz é pessoa do muito meiito pela sua 
intflligencia, probidade, moralidade, amor ao tra- 
balho, iraparciaiidade, e outras qualidades que o 
tornam geralmente estimado e respeitado naquella 
província. 

O outro, o Sr. Bernardo Machadida Costa Doria, 
ó uni Brasileiro mui dislinclo, e que tendo já dado 
sobejas provas da sua intelligencia, probidade, mo- 
raliiade e r etidão noa logares de magistratura que 
tem exercido, na província do Hio Graudo do Norte, 
soube grangear a estima e consideração de homens 
honestos o imparciaes; embora tenha sido atroz- 
mente calumniado por indivíduos despeitados, a 
quem elle se não quiz curvar, assim como se não 
curvou a ninguém, por ser doptado do um caracter 
independente. Não tenho tido occasião de defender 
esse digno Brasileiro das falsas e calunuiosas accu- 
sações que se lln fizeram na outra carnara. Na dis- 
cussão do orçamenio do Império tomarei essa tarefa, 
que ó facilima o muito honrosa. Oxfiá o governo 
tivesse sempre varões tão distinctos como o Sr. Dr. 
Bernardo Machado da Costa Doria, para o alto cargo 
de presidente do provincia I 

S. Ex. disse-nos lambem que nos occupamos com 
filagranas, proposição que do certo eu não esperava 
ouvir da Doca de um homem tão illustrado como o 
Sr. visconde de Albuquerque. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — E'filagrana 
em relação a disciplina. 

O Sr. D. Manuel ; — Oxalá que todas as filagra- 
nas com que o corpo legislativo so occupasse fossem 
da ordem desta. Senhores, esta questão ó reconhe- 
cida por todos como da maior gravilade; o tanto 
V. Ex. mesmo reconhece isso, que nos disso - « Esta 
questão não pôde ficar adiada, porque tem produ- 
zido uma impressão imraensa. » Pois uma filagrana 
produz impressão immensa? 

O Sn. Visconde de Albuquerquer— Púie pro- 
duzir. 
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O Sn. D. Manuel; — Não épo-sivel qoe umafi- 
l?gr?na produza esEO cífeiio que S. Ex. antevê. 

O quo admira, Sr. presidente, é que em requeri- 
mentos do pouca inoula so gastassem scs-ôes in-,. 
tei as, entrctatito que hoje, p rque em membro 
do senado se levsntMi para sustentar rua opinião sa- 
bre niiitcria tão impi rtante, so quer i rotelar a 
discussão. Não ha contradicção mais manifesta. Po s 
tendes occupado o senado Ouranle sessões inteiras 
com requerimentos insigniflcsnlissimos... 

O Sn. Bauão de Pindaue' ; — E' uma verdade. 
O Sn. I). Manuel: — .... o quando um senador 

pede a p.davra para expender sua opinião sobre raa- 
teria tão importante, dizeis que elle quer prole;ar a 
d scussão ? 

Brevemente voromos o queó protelar a discussão; 
brfvtmento teremos uma proposição da outra ca- 
mara, que ha de ser obj'jcto de muito palavrorio, sem 
o menor interesse para o paiz. Desde já proieito que 
me hei de conservar silencioso; o peço aos mem ami- 
g- s que façam outro tanto. A discussão será unica- 
mente entre os membros da opposição, e algum dos 
Srs. ministros, que julgue conveniente dizer alguma 
cousa a respeito da proposição, cuja necessidade é 
clara e manifesta. 

Não c, pois, necessário, Sr. presidente, que o 
2.° ar ligo da resolução seja remettido ácommissão de 
maiioha o guerra. Si V. Ex. me dissesse que elle 
podia ser rem. tddo ao Sr. Ferreira Ponna, eu pediria 
isso. (I/a um aparte) Era muito bem empregado, 
que duvida! parque o Sr. Ferreira Penns rm tra- 
bjlho e assiduidade não tem nesta casa quom o ex- 
ceda. 

O Sn. Souza e Mello: — Ninguém diz o con- 
trario. 

O Sn. D. Manuel : — Sr. presidente, já sa nfílr- 
mou que a proposição não passa este anno, porque o 
governo e os seus amigos não querem. Ora, não ha 
asseveração mais gratuita e infundada. 

Não demore a opposição a passagem do trabalhos 
importantes quo se vão discutir, e acredite que nós, 
não só não embaraçaremos a adopção da proposição, 
como envidaremos os nossos esforços para que seja 
quanto antes lei do paiz. No meu modo de pensar, o 
castigo do pancadas ns guarda nacional está acabado. 
O f ÍTcito moral da votação da outra camara o do se- 
nado ha de ser comraum. 

Não so pódo recuar, porque não ó dado aíTronlar a 
opinião publica, quo já muito so tem manifestido 
contra tal castigo. 

Em visla da declaração do nobre senador por 
Pernambuco, apoiada pelos Srs. marquez de Cr- 
xias e Souza o Mello, membros da commissão de 
marinha o guerra, desespero de obter os esclare- 
cimentos que desejo, e por isso peço a V. Ex. que 
se digno consultar o senado si co.iseíileque eu retire 
o meu rcqueiimonto. 

O Sa. Feuueiiu Pensa : —Eu adopto o requeri- 
mento. 

O Sn. Presidente : — Mas isso só pôde ter legar 
depois do retirado. 

O Sr. D. Manuel : — Pois hem, Sr. presidente, 
não o retiro, votem contra elle. 

O Sr. Ferreira Pensa pronuncia um discurso 
que publicaremos no oppendice. 

Djda a hora, o Sr. presidento declara adiada a 

discussão, e dá para ordem do dia da seguinte 
sessão : 

1.11 e 2.a discussão da proposição da camara dos 
deputados, mandando continuar em vigor a actual 
lei do orçamento, emquanlo não fôr promulgada a 
que deve'reger no seguinte anno financeiro ; e as 
outras mateiias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e tres quartos da 
tarde. 

Sessão de S5 de agosto. 

TRESIDENCIA DO SR. MANUEL tGNACtO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sujiuario.— Expediente.— Ordem do dia. — Proro- 
gação do orçamento vigente. Discursos dos Srs. 
visconde de Itaborahy, visconde de Jequitinhonha, 
Cândido Baplisla., marquei de Olinda, Silveira da 
Moita e Vasconcellos. 

A's 10 e 3/4 horas da manhan o Sr. presidente 
abre a sessão, estando presentes 31 Srs. senadores. 

Lida a ada da anterior, é approvada. 
0 Sr. 1.° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministério dos negocios do império, 
remettendo um dos aulographos da resolução da 
assembléa geral, auclorisando o governo para man- 
dar matiicular os estudantes Pedro Nolasco Pereira 
Leite no S.0 anno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro, Pedro de Calazans no 4.° anno da facul- 
dade de direito do Recife, e Francisco Benedicto de 
Souza Barbosa no 2.» anno da de S. Paulo, na quaj 
resolução S, i. o Imoerador consente. 

Oulro aviso do mesmo ministério, remeltendó 
cinco dos aulographos das resoluções da assembléa 
geral, approvando as pensões concedidas ao conse- 
lheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de Drum- 
rnond, a D. Maria Josephina Seára o seus filhos, a 
D. Anna Joaquina de Mello e Albuquerque e suas 
filhas, a D. Balbina Carneiro da Fontoura Menna 
Barreto e a José Bento Gonçalves: nas quaes reso- 
luções S. M. o Imperador consente. 

Fica o senado inteirado, o manda-se communicar 
á camara dos deputados. 

Compareceram no decurso da sessão mais nove 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. 

PROROGAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE. 

E' sem debate approvada em l.a e passa á S." dis- 
cussão a resolução da camara dos deputados, quo 
manda vigorar no proximo anno financeiro de 1839 a 
1869 a lei do orçamento vigente. 

O Sn. Visconde de Itaborahy pronuncia um dis- 
curso que publicaremos no appenaico. 

São apoiadas e entram em discussão as seguin- 
tes emendas: 

« 1.' O governo não poderá abrir credites ex- 
traordinários na fôrma do art. 4.° § 3.° da lei de 
9 de setembro de 1830, sem prévia audiência do 
coucolho do estado pleno. 



210 SESSÃO DE 25 DE AGOSTO. 

« 2.' Do 1.° de janeiro de 1859 em dianle ficarão 
reduzidos a 5 0/

0 os dir.it&s de exportarão que fo- 
ram elevados a 70/

0 pelo § 1.° da lei do I.° de ou- 
tubro de 1856. 

« 3.a Os direitos de importai,ão sobre csrnes sal- 
gadas, bacalháo, peise salgado, farinha de trigo e 
de qu-ilquer outra qualidade, ficam reduzidos a 
5 o/' compulados pelo preço marcado na tarifa 
actual. 

« 4.a Os direitos sobre baêtas ebaetôes ficam re- 
duzidos a 10 o/0 compulados pdo raesrno modo. 

« 5.a Estas alterações começado a ter vigor do 
1." de janeiro de 1859 em dianie. — Fiseonde de 
ilahorahy. » 

O Sn. Presidente : — Si não ha mais quem peça 
a palavra, vou consultar o senado si julga a mateiia 
suflicienlemente discutida. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Maravílha- 
rae, Sr. presidente, o silencio do ministério, quando 
se discute um objecto desta natureza. Os nobres mi- 
nistros, que S) achara presentes, nem ao menos se 
dignam dizer ao senado os motivos por que enten- 
dem que convém restaurar o orçamento votado em 
1837 1 Nem ao menos os nobres ministros se dignam 
dizer uma palavra de approvaçao ou reprovação re- 
lativamente ás emendss olTerecidas (.elo nobre sena- 
dor pelo Rio de Janeiro ! Um facto desta ordem, 
Sr. presidente, deve por sem duvida maravilhar o 
senado. 

Estou persuadido de que o precelimento dos Srs. 
ministros não póle ser explicado pela quadra em 
que discutimos a resolução vinda da camara dos 
árs. deputadi s. Não, Sr. prtsideute, o procedimento 
dos nobres minisiros não pode ser explicado pela 
necessidade em que nos achamos de votar com bre- 
vidade esta resolução. E digo a razão a V Ex. Pri- 
meiiamente, parque ainda nos restara selo ou oito 
dias de sessão até o e cerramento ordtnaiio ; e em 
segundo iogsr, porque dentro das faculdades do poder 
executivo está a attiibuição de prorogar a sessão 
óctual pelo tempo que o mesmo poder executivo en- 
tender em sua sibedoria que Uso convém ao serviço 
publico. Estas duas razões, senhores, Uzem cora que 
eu uão possa de fóima alguma explicar o procedi- 
mento dos nobres ministros que actualmente se 
achitn na casa.^ 

Dssejoso de não procurar saber quaes são ss con- 
vicções ou os motivos que dirigem os nobres minis- 
tros para obrarem desta fôrma, por isso que não 
está era meus hábitos invesijgar os s?nii(Dentos 
particulares, os motivos especiaes o recônditos que 
tòm os nobres ministros ou os membros do senado 
para se pr> nuneiaiem por esta ou aquella maneira ; 
eu, Sr. pres dente, acho-me om tal estado que não 
posso deixar de dirigir aos nobres ministros algumas 
expressões de censura. 

Os nobres ministros sabem perfeitamente quanto 
sou conimedido na tribuna; sabem que o meu pri- 
meira pi nto é n;o molestar o min sterio, e unica- 
mente cuidar de sustentar minha» opiniões com a 
boa fé de minhas convicções, Mas em presença do 
um ficto desta ordem, facto completamente novo, 
que inculca desprezo do senado, que manifesta o 
nenhum desejo que têm os nobres ministros do ex- 
plicar o seu procedimento perante o seuedo, quando 
bsm ou mal o fizeram perante a camara dos Srs. de- 
putados  

O Sn. Silveira da Motta : — Querem arrodiar-se 
aqui. 

0 Sr. Visconde de Iequitinhoniia: — .... não 
posso deixar de dirigir-lhes, cjdiü disse, «1 umas 
expressões de censura; não posso deixar de duvidar 
o esmo do respeiio que o ministério guarda para 
Ci m as nossas formas parlamentares. 

Sr. presidente, V. Ex., que é anligo no parla- 
mento, creio que não se recordará de um facto so 
desti natureza; e tanto maii notável ó este Ucto, 
quanto os nobres ministros em todas as outras dis- 
cussões subiram á tribuna, dUcufiram longamente 
até, senhores, por sessões inteiras 1 Que motivo po:3 
podia arrastar o minislorio a um comportamento tão 
descommunal ? 

E' porventura, senhores, o facto de que se tra^a, 
a discussão que nos occupa, facto e discussão ordiná- 
ria 1 Poder-se-ha conceber que, quando o ministério 
se vê na neces-idade urgente de propôr ao parlamento 
a adopção de ura orçame to passado, porque duvida 
que possa conseguida lei do orçamento quo a cons- 
tituição manda que votemos lodosos annos; pódo 
conceber-se que este facto seja oídinario? E hão 
hão de os minisiros dizor algumas palavras, permit- 
ia-se-rae o termo, de consolação ao menos, para que 
fiquemos conos de que, si volsmos uma resolução 
aoormal, o fazemos por motivos urgentes, explicados 
pelo ministério perante o renado? 

Não é necessário, Sr. presidente, que,-traclando- 
se da discussão dc uma resolução t il, expliiuem os 
honrados ministros as razões por que querem que 
passemos mais um anno , ou pelo menos 8 raezes, 
sem termos cuidado dos iuteresses vitaes do paiz, 
sem termos tomado em consideração suas necessi- 
dades mais urgentes, p)ra providenciarmos da ma- 
neira mais propii i, mais conducento a promover a 
prosperidade do paiz? 

Porventura poder-se-ha dizer que as necessidades 
de hoje são exactamenle as necessidades que leva- 
ram o corpo legislaiivo a votar o orçamento o anno 
passa-io? Não. Novasnecessidadesexigiaraqueopar- 
lamento, tornando-as em consideração, votasse meios 
para o governo providencial-a». 

Entretanto nada disso se fez; vem uma resolução 
restaurando o orç mento passado, e os nobres mi- 
nistros não dizem nad i; os nobres ministros que 
querem que. o senado lhes preste confiança, nem ao 
menos se dão ao trabalho de explicar, ainda que 
peofuncioriamente, esse seu proceJinaenlo ! Em quo 
paiz acontece isto, senhores ? 

T- nho, Sr. presidente, ouvido dizer e lido nas fo- 
lhas miuisteriaes alguns exemplos, já tirados de 
nossa casi, já tirados do outros paizes. Mas priraei- 
rarm-nto no o o sen ido que os casos allega tos como 
exemplos não são de forma alguma idorticos, nem 
analogus; circumstancias muito impoi tintes di.-tiu- 
guera um dos out os. 

0 farto que lembrou uma folha, rolativaraento ao 
parlamento inglez, é absolutamente distinclo. 0 mi- 
nhlerio levo a coragem de dizer á camara dos com- 
muns que o governo pretendia disselvel-a, porque 
queria appellar para o voto da nação, mas não podia 
ficar som orçamento, o por isso exigia que aquella 
camara voiasse os meios necessaiios para so occer- 
rerera ás despesas publicas o até somente á occasião 
em quo a nova camara se podesse rounir. Quinto ó 
differento esto procedimento franco e leal do gover- 
no inglez, daquelle que actualmente o ministério tem 
perante o senado? 
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Mas, pergunto eu, porque era laes e faes épocas se 
practicaram taes e taes actos, segue-se que taes actos 
são communs, são ordinários, não necessit m expli- 
cação, o ministério não deve direr duas palavras ? 
De forma alguma, senhores. 

A fallara verdade, V. Ex. ha de ter por josliíicido 
o assombro com que tenho faüado sobre o facto que 
temos presenciado. 

Eu ainda, Sr. presidente, podia entender o pro- 
cedimento do ministério, si acam estivéssemos na 
1.' discussão da resolução. Então podia-se explicar 
esso procedimento, dize'ndo-se que o ministério jul- 
gava que suas explicações poderiam ser melhor ca- 
bidas, sendo ellas dadas na 2.3 discussão para não 
haver demora. Mas, quando o senado deixa passar a 
resolução sem dizer uma palavra na l.a discussão, 
sem investigar os motivos por que apparece ella pe- 
rante nós, sem Gzer uma pergunta, semfszera me- 
nor censura, quando o senado se conduz com tal ge 
nerosidade e franqueza na í." discussão, o • mis- 
tério julga do seu dever, julga de sua digni lado dei- 
xar passar a 2." discussão sem dizer nada 1 Toma a 
palavra um orador, e clle não responde, não explica 
o seu procedimento I 

Seuhores, o meu assombro é ainda mais justifica- 
do, tendo-se em attenção as emendas offerecidas pelo 
nobre senador pelo Rio de Janeiio. Note o senado 
que estas emendas não são de pequeno intorresse, 
são de interesse vital para o pnz, e j gam também 
com os dinheiros públicos. Entreianto o ministério 
ha de consentir, ha de querer, senhores, que se dis- 
cutam todas essas emendas som que elle diga uma 
palavra, sem que elle offereça ao s-mado uma só 
consideração? verdadeirameote poderia crer que o 
ministério quer voltar atraz da marcha que tem se- 
guido no senado em outras discussões! Palrador 
discntidor, gastador do tempo, quer agora emendar 
a mão; quer era um objec o desta natureza resarcir 
o tempo que roubou s=m proveito publico ás discus- 
sões do senado. 

Ainda nisto se manifesta a falta do tino, quali- 
dade predominante no ministério actu d ! 

Não é falta de capacidade, não, senhores; capa- 
cidade têm todos os seus membros; mas essa capa- 
cidade não ó dirigida pelo tino ; Elta-lhes esta indis- 
pensável qualidade; e por isso a situação dos ne- 
gocies públicos ó essa que o seuaío, que o paiz 
presenccis em todos os seus pontos e a respeito de 
tod»s as questões. 

Para comprovar esta minha ssserção, lembra oi 
de passagem que ainda a assembléa provincial do 
Rio de Janeiro havia de trazer seu grão de arêa para 
embaraçar a marcha do ministeiio actual, para pro- 
var ao piiz que o ministério actual nãttera tino 
nora era relação aos negocies da província do Rio 
de Janeiro 1 [apoiados d'i opposição.) Apparoçn na- 
quella assemblcr uma opposição, e o nobre ministro 
do império declara que não está ainda convencido 
dos fundamentos de justiça com queófeiti essa op- 
posição ; mas no entretanto pôe-dre mordaça, 
(rindo-se) deita-a para fdra ! 

Parece que a lógica dizia o contrario! « Como não 
estou convencido, cnnliauera a discutir até que eu 
me convença de que são ou não justificadas as vos- 
sas censuras; » mas S. Ex dísm: « Não continuem, 
porque quero convencer-me cora o vosso silencio, 
quero convencer-me com a rolht l » Esta marcha, 
Sr. ptosi lente, ó inaudita! E' lógica, não ha duvida, 
no conceito dos ministros actuaes quo têm procedido 

a respeito de outros objectos por uma forma, si não 
idêntica, ao menos muito analoga, 

Agora practica-so o que? O que V. Ex. está 
presenciando. Como hei de dirigir-me relativamente 
á votação das emendas offerecidas á consideração 
do senado pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro? 
Eu, Sr. presidente, deve-se crêr quo alguma cousa 
conheço de administração publica, porque sou ho- 
rmm publico desde muito tempo; poderei apre- 
ciar os argumentos e fim lamentos com que o nobre 
sen dor, a quem tenho a honra de referir-me, offe- 
reoeu as emendas; podem apreciar o alcance que 
ellas lôm pelo que diz respeito á prosperidade do 
paiz; mas é porventura judicioso, é prudente 
nesta quadra , tractando-se de uma discussão tão 

'ponderosa, dirigir-me eu somente por aquilío 
que conheço da administração, pelo apreciamento 
que faço dos meios que devera conduzir o psiz á sua 
prosperidade e grandeza? Não devo querer guiar- 
ma pelas informações do ministério, pelo modo por 
que elle aprecia estas emendas; si julga em sua sa- 
bedoria que na realitado ellas convém e convém 
muito, ou si julga que é uma desvantagem formal 
para o paiz adoptarmos taes emendas? Não desejará 
o senado ter estas informações? Não as manda dar 
a consliluição á assembléa geral? A lei não o pres- 
creve ao poder executivo? Não éum dever do mi- 
nistério explicar-se a este respeito? Não é do sua 
dignidade Dzel-o? 

Não envolve offensa até certo ponto da dignidade 
do senado, apparecer uma resolução desta ordem o 
emendas de-la natureza, e o ministério deixar correr 
á revelia do poder executivo objectos tão importantes, 
tão ponderosos? 

O Sr. Cândido Borges: — Até recommendados no 
discurso da corôa. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonra : —Lembra bem 
o honrado membro; algumas das emendas ofioreci- 
das pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro foram 
advertidas no discurso com quo a corôa abtiu a 
sessão actual! 

Acaso não é certo que o publico clama pelo que 
diz respeito á alça que tem ti lo o preço de iodos os 
generos alimenlicios 7 Não é certo que o par aimnto 
não pôde tomar este anno medida alguma que satis- 
faça essa importante necessidade 1 Não é certo que o 
nobre ministro do império no seu relatório declarou 
que esse obje to é mui grave, quo o está estudando, 
oque para isso S Ex. nomeou uma coram ssao, o 
espera que essj commis-ão, composta de pessoas il- 
lustradas e patriotas, dê um parecer qua satisfaça 
essa publica necessidade ? 

Si poi-, Sr. presidente, se tracta também de au- 
gmentar eu diminuir a reuda do paiz em btmeficiu da 

í lavou a ; si s tracta do modificar, Sr. presidente, a 
lei de 9 desTemb o de 1850, quo auctorisae governo 
para abrir créditos supplemeutares e extraordiuaiios, 
medida que todos os ministérios têm considerado 
comoeminent mente governamenial; si se tracta em 
uma das ementas do propôr uma garantia para 
que se possam abrir créditos extraordinari s, ha de 
o poder executivo pelos seus ministros no senado 
não dignar-se de dar uma palavra ácerca desses ob- 
jectos ? 

Que significa este silencio, senhores? Desprezodas 
emenJas? Não é. Falta do habilidade do ministério? 
Não, porque, como já disse, o miuisterio tem fallado o 
discutido muito este anno e ainda continua na carnara 
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dosSrs. deputados. Certaza de ura roto em seu favor? 
Também não, podem porventura os nobres rainis- 
troa crer que o senado ha de se dirigir por umaceno 
ministerial ? Ou porque a medida é ministerial, ha de 
se votar infallivetmenle sem se convencer a consciên- 
cia dos senadores, sem que eiles conheçam as ra- 
zões por que votam acerca deste ou daquelle objecto? 
Não faço esta injustiça aos Srs. ministros dacorôa ; 
elles sabem por experiência que a nossa consciência 
é tudo; somos, c verdade, eminentemente governa- 
raentaes, mas primeiro qu« tudo queremos que as 
medidas gcvernaraentaes sejam meditadas e estejam 
da accôrdo com as nossas convicções. Porisso, como 
nem as consciências so dirigem,' nem as convicções 
se formara sicão por informações verídicas e francas 
prestadas pelo ministério, estas são de urgente neces- 
si iade, quando so tracta de obter uma votação. 

Sr. presidente, eu não posso, por mais que pre- 
tenda, atinar co n o motivo que motiva o silencio do 
ministério. Poder se-ha talvez ainda dizer que o 
ministério, cangado de luctar sem proveito e sem 
gloria ... 

O Sr. Silveira da Motta ; — Apoiado. 
OSn. Viscojide de Jequitimhosha:—...desesperado, 

não quer mais emrar em liça, evita uma Contenda da 
qual elle tem consciência do que não pode por modo 
algum sahir-se bem.... 

O Sn. Caxdioo Borges: —Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitiniionha :—... e conscio 

da necessidade de abandonar o emprego, deixa correr 
á revel a uma questão de tanto momento! Podoc-se- 
ha lambem dizer, Sr. presidente, que, entendendo o 
ministério que tudo no nosso paiz se diiige pelo 
medo, julga quo lambem as votações do senado se 
dirigirão pelo mesmo modo; que a opposjçào seiá 
também dominada pelo medol Dir-se-ha á opposi- 
ção: « Yède bem, a medida ó govemamontat, e por- 
tanto ó do vosso dever votar por ella sem dizer pa- 
lavra ; quando não, olhai para o futuro, quando oc- 
cupardes o logar de ministros, vos rchareis collocados 
em uma posição abiolutamente Gha por este modo 
de proceder. » 

Este medo, porém, Sr. presidente, devem os nobres 
ministros crer que nenhum eíleito produza, uma vez 
que se lembrem que, si nas maiorias a prudência é 
essencial, nas opposiçôes, á imitação desses bata- 
lhou sagrados da antigüidade, a resignação e a co- 
ragem são as primeiras armas de sua defesa. E' po- 
sição extremamente difflcil, que .'ó poderá ser sus- 
tentada com muita coragem, com muita resignação. 
Portanto, si é mris por este lado que os nobres mi- 
nistros entendem levar a opposição, si ó com estas 
razões que elles julgam justificar o seu silencio 
inaudito, eu creio que os nobres ministros erram 
completamente o alvo. 

Senhores, cu, quando rim hoje para 'esta casa, 
trouxe a firme intenção de votar pela resolução sem 
discutir, uma vez que os nobres ministros acceitassem 
as emendas que tós offerecessomos; acceitando os 
nobres ministros essas emendas, eu nada linha que 
dizer, deixava passar a resolução sem invesfigar 
quaes os motivos por que Unhamos chegado á esta 
tristíssima condição, sem investigar o que é quo 
nos havia arrastado á necessidade vergonhosa de 
termos por orçamento de 1859—1860 o orçamento 
de 1838—1839, e passavames a discutir os muitos 
objectos que se acham na ordem do dia. 

Mas fiquei completamente logrado pçlos nobres 

ministros, porque nada dizem; remettem-seao silen- 
cio, e era & nsequencia disto, Sr. presidente, eu peço 
licença a V. Ex. e ao semdo para discutir todas as 
emendas que têm sido proposlas.e quaesquer outras 
que o sejam; não é para demorar, senhores, mas sim 
para convencer o senado d» importância e ulilidado 
das emendas. 

Estou lambem convencido que o senado sabe que 
nos tomos tempo de sobejo para irem estas emendas 
i caraara dos Srs. deputados, e lá serem votadas; 
portanto não ha nem este inconveniente; e, quando 
0 haja, eu, assim como creio quo todo o represen- 
tante da nação, responderei: « Não é culpa minha. 
Eu sou obrigado a promover os interesses nacionaes ; 
entendo que este meio ó proprio para este fim, etn- 
preguú-o; si não ha meio de approval-o, não é cul- 
pa rainha. » 

Eu poderia mesmo, Sr. presidente, levar mais 
adiante o meu raciocínio, e dizer que por esta fôr- 
ma, si adoptassemos tão maléfico systema, não se 
poderia conseguir a votação de uma só das medidas 
administrativas exigidas pela actualidade. Ficaria 
nas mãos do ministério não ter orçamento, quero 
dizer, ter sampre ura orçamento imaginário, rejei- 
tando todas as medidas que o corpo legislativo en- 
tendesse em sua sabedoria urgentes e necessárias 
para promover a prosperidade do paiz; a o minis- 
tério o obteria mui facilmente. Atrapalhava, entre- 
linha as eamaras com trivialidades, com discussões 
do objectos que elle entendesse só próprias para 
agitar questões no parlamento, até uma época dada ; 
então principiava-se a traetar do orçamento; não 
havia tempo para discuiil-o, eis o caso da resolução 
que se discute. E assim illudiria o ministério com- 
pletamente todas as esperanças do corpo legislativo 
e da nação. 

Portanto, Sr. presidente, certo de que as emendas 
são úteis, de quo ha tempo para seiem discutidas, 
voltarem para acamara dos Srs. deputados e lá serem 
approvadas ou rejeitadas, vou discutir cada uma 
dellas, e peço a Y. Ex. que m'as maude. [O orador 
1 satisfeito.) 

«. O governo não poderá abrir créditos extraordiná- 
rios na íórma do att. 4.* § 3.° da leide 9 desetem- 
bro de 1850, sem prévia audiência do concelho de 
estado pleno. » 

Sr. presidente, V. Ex. ha de recordar-se que por 
mais de uma vez tenho eu no senado feito observa- 
ções sobre o modo como a lei de 9desetembro aueto- 
risa o governo a decretar créditos extraordinários; 
não me tenho oppcsto a que laes créditos sejam 
creados; não, circumstancias graves e imprevistas 
podem obrigar o governo a decretar taes créditos; o 
serviço publico, razões de Estado ponderosas podem 
exigir do governo a creação desses créditos, e o go- 
verno não pódo achar-se [permilta-se-me o termo) 
descoberto para taes meios sem prejuízo da causa 
publica: não me opponho portanto á creação dos 
créditos extraordinários; todavia sempre notei que o 
único juiz da creação dos créditos era unicamente o 
proprio poder executivo que os creava. 

Senhores, o governo pôde errar, pôde entender 
quo é penderoso, gravíssimo e urgente aquillo que 
na realidade não o é; em tal caso, qual é a garantia 
que tem o paiz a respeito do medidas tão importan- 
tes, como sejam as creações de créditos extraordi- 
nários ? Nenhuma garantia. Por outros termos: o 
corpo legislativo, que é aquello corpo do Estado a 
quem pertenço a decretação das despesas publicas. 
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pergunto, quo parta tem cm tal decretação da des- 
pesas? Nenhuma. 

Poder-se-ha dizer que taes credites sãa trazidos á 
assombléa geral, que esta discute os motivos que teve 
o governo para os abrir e votar, approvando-os ou re- 
jeitando-os. Apparentemente eiisle uma tal ouqual 
garantia, mas vejamos si na realidade isto é uma 
garantia. 

Senhores, eu estou conveneido, assim como o se- 
nado estará, que isto não é uma garantia. Depois de 
feitas as despesas, não ha remedio sinào approval-as; 
ainda não ha exemplo no nossa paiz de não serem 
taes créditos approvadosl 

O Sr. Viso )nde de Itaboramy ; — Que remedio 
ha depois de feitas as despesas? 

O Sr. Visconde de Jkquitiniioniu : — Censum-se, 
diz-se que o governo não obrou bom, que obrou le- 
vianamente, mas é tudo a que se reduz a opposição, 
e o credito é approvado. 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — Agora, nem isso 
mesmo se faz. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia : — Que mais 
se ha do fazer? Accusar os ministros? Ohl Sr. pre- 
sidente, V. Ex. não está ouvindo aqui todos os dias 
(aqui não, mas na camara dos Srs. deputados) os 
ministros da corôa dizerem como por escarneo: 
« Accusem-nos 1 » Isto que significa, senhores? 
Não significa o mesmo que dizer; « Não faço caso 
das vossas observações, não me merece nenhum 
apreço esía, faculdade quo tendes de ms accusar, é 
uma illusão perfeita, não ha do ser exercida parla- 
mentarmento. » Portanto, a lei'da responsabilidade 
ha muito tempo que é letra imortal 

O Sr. Cândido Borges:—ApoiaIo. 
O Sr. Visconde de JequiTiniionha ; — Mas, sup- 

ponhamos ainda quo se accusava o ministro, qual 
era o resuliado? Voltava porventura o dinheiro 
para o thesciuro? Não, as letras do nosso paiz (rm- 
do-se) ainda não estão casadas com o dinheiro, por- 
tanto o dinheiro não entra mais para o lhesouro 1 

Ora agora, si nósatt ndermos a uma outra cir- 
curastanci), ao fim verdadeiro de toda a legislação 
criminal bem feita e rcílectida, havemos de ver que 
o principio da prevenção é sempre o melhor; de- 
ve-so antes prevenir o crime, o abuso, do que procu- 
rar o contar com a punição; portanto todo o legis- 
lador prudente procura mais prevenir o abuso e o 
crime do quo punil-os. porque a punição tem gran- 
des difficuldades; a mor parte das vezes, sinão sem- 
pre, é inefficaz pelo que respeita aos eff-itos do 
crime, e só é salutar si pojr ella so obtém indirecla- 
mente a prevenção. 

Ora, a emenda do nobre senador pelo Rio de Ja- 
neiro não tem por fim sinão estabelecer uma garantia 
tornando difflcultoso o abuso; o fim da emenda do 
nobre senador não ó outro sinão dar logar a uma 
apreciação judiciosa dos motivos por que o min ste- 
rio entende quo se deve abrir o credito extraordi- 
nário. 

Aonde está portanto o mal? E' no nosso paiz, Sr. 
presidente, aonde eu vejo muitas vezes os proprios 

. ministros da corôa estatuiiem em seus regulamentos 
disposições de desconfiança, principio que não sig- 
nifica outra cousa mais do que a desconfiança para 
com os membros do poder executivo; ncslo paiz onde 
a polilica da desconfiança tem tanto império, deixa- 

remos objectos desta ordem sem uma garantia, sem 
so procurar ditficultar o abuso ? Certiraente, não. 

Poi tanto, Sr. presidente, eu cordialmente acceito 
a emenda e voto por ella. 

Mas dir se-me-ha: « Votais pela emenda, mas em 
que occasião? Quando se trasta de dar á pressa 
um dose hemoeopathica do crçamento ao ministé- 
rio actual! Seria prudente, seria generoso que não 
viesse com essa emenda, parque ella não é proce- 
demo nesta occasião. » Sr. presidente, si esta 
emenda fôsse da natureza daquellas cuja utilidade 
não está demonstrada, e, por assim dizer, incarnada 
no espirito de lodosos membros do parlamente; ti 
todos elles não tivossem já a convicção profunda da 
sua utilidade, então pod-r-so hia dizer : 

« Para que ides agitar uma discussão desta natu- 
reza e nestas circurastancias?» Mas, ti eu estou certo 
que todos pensam por esta forma, tiosannaesdo 
nosso parlaraemo nos demonstram que não ha um só 
membro que lenha tido assento nos conselhos da co- 
rôa ou quo não tenha lilo, que não pense pela mes- 
ma fôrma, porque motivo não se ha de aproveitar a 
occasião para propôr esta emenda nesta lei do orça- 
mento ? 

Accresce mais, Sr. presidente, quo esta em-nda 
não é um enxerto que so faz na lei do orçamentn. 
Tracta se da creaçào do créditos para fazer face ás 
despesas extraordinárias; de que tracia a lei do or- 
çamento? Do dar ao poder exf cativo meios para fazer 
face ás despesas extraordinaiias e ordinaiias. Por 
consequenc a a emenda é idêntica com o fim o objec- 
to da resolução quo se discute. 

d^rém dir-se-mo ha ainda : « Tendes vós cer- 
teza de que dentro do espaço que vai de hoje alé 
maio, occorrerão factos quo obriguem o forcem o 
ministério actual a lançar mão da créditos extraor- 
dinarb s ? » 

Senhores, primeiramente eu não tenho nas mãos 
o dostino do paiz; quando votamos aqui a lei do 
orçamento, não lemos certeza do que taes e taes se- 
rão os acontecimentos que forcem o ministeiio a 
dispender mais lanio, ou menos tanto, por isso não 
podemos asseverar cousa alguma a este respeito. 

Mas, Sr. presidente, si eu posso, como diz o vulgo, 
tirar os domingos pelos dias santos, si eu posso co- 
nhecer alguma cousa do futuro, pelo que tem acon- 
tecido no passado, si devo, si lenho razão para po- 
der desconfiar que andamos sempre em uma especie 
de rolcão a este respeito, direi a V. Ex. que, assim 
como o anno passado não passou pela idéa do corpo 
legis'ativo que se teria de dar dinheiro, para que 
a Confederação Argentina fizesse as suas despe- 
sas publicas ou arranjasse as suas finanças; assim 
como pela cabeça dos membros do parlamento não 
podia passar a 'idéa de que o thesouro brasileiro 
havia do ser thasouro da Confederação Argenti- 
na; e no entretanto ó o que V. Ex. 16 no re- 
latório do nobre ministro de estrangdros, ó o que 
V. Ex. viu discutir-se aqui, e o que ainda é mais 
maravilhoso, V. Ex. viu pretender-sa justificar, 
dizendo-so, em resposta ás observações judiciosas 
do nobre senador por Minas Geraes, que taes cré- 
ditos extraordinários não deviam ser creados so- 
mente para despesas internas do paiz, mas também 
para despesas externas, para soccorrer as adminis- 
trações linaKceiras do paizes estrangeiros; assim 
lambem trra razão os que votara pela emenda de 
a julgar urgente, e exclamar — De que é que se 
póle duvidar? 
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O qüe é que este ministério não poderá imaginar 
para abrir créditos extraordinários, si até os creou 
des^a natureza? 

Não será poi tanto preciso estabelecer desde já uma 
garantia que ponha a salvo o lhesouro publico? 

Creio, Sr. presidente, que lenho tanto quanto é 
possível, ou quanto minhas forças permiltem, justi- 
ficado o meu voto em favor da emenda que acabo de 
ler. (Lé a outra emenda.) 

Sr. presidente, pouco tenho eu que dizer para 
justificar este meu voto. V. Ex. se recorda que, logo 
que tomei assento no senado, aproveitando me das 
luzes que ministrava o muito instruclivo relatório do 
então ministro da fazenda, o Sr. visconde de Itabo- 
rahy, propuz na casa a abolição dos direitos de ex- 
portação em um projecto esppcial. Este projecto dis- 
cutiu-se e passou na 1.* discussão; vúu poré.u a 
lei do orçamento, eu o offjreci por emenda, e o se- 
nado approvou outra estabelecendo uma especie de 
gradarão de 2 "/o tolos os annos, para dentro de 3 
annos extinguir os 7 7» de direitos de exportação 
que pagara os nossos ruductos. O nobre visconde de 
Itaborahy executou a primeira diminuição, e fica- 
ram reduzidos os direitos de exportação a 5 7i>. 

Mas as circumstancias financeiras do paiz chama- 
nm a attençao do ministério de então, e propoz < lie 
ao parlamento a restauração dos 2 % fi110 tinham 
sido diminuídos, limitando o prazo dessa restauração 
até o ultimo de junho de 18o9, que é o que esta vi- 
gente. Temos pois que os 2 '/„ restaurados só o se- 
rão ató o ultimo de junho de 1839, como é expr sso 
na lei do orçamento que fgora vai ser continuada 
pela resolução que discutimos. 

Si se discuti-se o orçamento este anno, estou con- 
vencido de que o parlamento não deixaria deappro- 
var uma emenda paro reduzir os direitos de expor- 
tação a o0/»: mas, como o ministério não quer 
orçamento este aano, e contenta-se com o orçamento 
do anno passado, porque não pólo embaraçar na 
camara dos Srs. deputados a alluvião de emendas 
alli propostas e votadas, temos que o orçamento que 
vai ser executado em viríude desta resolução, fó 
mente restabelece os ité o ultimo de junho 
do 1839 Ora, pergunto a V. Ex., porquo motivei, 
como disse muito bem o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, porque motivo nesta lei não irá a abolição 
desses 2 7» de-do o 1.° de janeiro de 1839? 

Senhores, nós este anno não temos somente obri- 
gaçãode supprimir os 2 0/0 que foram restaurados ; 
temos também obrigação de diminuir algumas das 
imposições publicas, porque não posso comprehen- 
der que, havendo um saldo, como declarou o nobre 
ministro da fazenda, de vinte etmtos mil contos, 
estejamos ainda votando os mesmos impostos para 
ter um saldo maior, e porconsequencia, declarando 
ao paií que o fim do poder executivo e da assembléa 
geral é o do avarento, isto é, araiur dinheiro. . . 

O Sa, Visconde de Itaboraiit : — Não sendo os 
nossos impostos cs mais favoráveis. 

O Sr. Visconde de JEQmiiNHONnA : — ... muito 
mais, Sr. pres dente, convencido eu da exactidão do 
judicioso aparte do nobre senador pelo Rio de Ja- 
neiro, isto é, de que o systema dos nossos impostos é 
o mais maléfico que pôde existir em um paiz civili- 
sado... 

Q Sr. Visconde de It»boraht : — Apoiado. 
O Sr. "Visconde de Jequitinhonha:—.... quando, 

Sr. presidente, já de La muilo devera o governe 
cuidar de reform.ir esse syslrm - para poder obter 
taív-z maior renda sem produzir tanto duiaiio á in-. 
dust ia e ao commercio do paz. 

Havemos pottanto em laes circumstancias não 
votar pela em-nda proposta pelo nobre senador pela 
província do Rio de Janeira? Si ha, Sr. presidente, 
alguma razão j articular, st o miní-terio tem algum 
motivo de receio de .diminuição de renda, ou de 
casos imprevistos e gravíssimos que forcem o paiz a 
dispender mais dinheiro do que aquelles que suas 
despesas ordinárias exigem; si o ministério sabe da 
alguma cousa, que nol-o diga, que explique ao se- 
nado, quo o informe; porque do outra forma veja o 
ministério que não satisfaz de maneira alguma aos 
deveres que lhe impõe o alto encargo que occupa. 
Assim, Sr. presidente, voto pela emenda. [Lê outra 
emenda.) 

Sr. presidente, o senado já ouviu alguma cousa 
acerca da necessidade e urgência desta emenda ; 
eu já disse ao senado que a corôa tinha exigido de 
nós medidas quo obviem os graves inconvenientes, 
privações e damnos que solTre a c/asse pobre, prin- 
cip dmaute pela alça dosgeneros alimentícios. Ainda 
não foi, como disse, satisfeita esta necessidade; e, 
já que não podemos salisfazel-a de ttdo, por que mo- 
tivo não havemos de concorrer de alguma fora a 
para obviarmos o msl, para o attenuarmos, e ao 
mesmo tempo darmos á corôa uma prova do que 
não somos surdos ao sou clamor? 

O Sr. Visconde de Itaboraiit ; — Ao clamor do 
paiz. 

O Sr. Visconde *de Jequitiniionha : — E como' 
Sr. presidente, rs fallas do throno são peças minis- 
teria-ts, permitta-se-mo que eu diga também, não 
pareça que o ministério ó mais humanitário, attende 
mais á sorte do povo, compadece-se mais dos seus 
soíTiimeutos, esmera-se mais ern socconel-o, do 
quo os propiios representantes da nação; e islo, Sr. 
presidente, so rolliaira do ler o povo na falia do 
throno a advertência quo se nos f z, o ao mesmo 
bmpo as nenhumas medidas quo tomamos para sa- 
tisfazer essa advertência, para dar uma prova do 
que a ouvimos, e delia nos achamos absolutamento 
possuídos. 

Não, senhores, si o ministério ó humanitário, si 
quer na ro ilidado melhorar a sorte do povo, pelo 
que diz respeito aos gonoros alimentícios, o corpo 
dos representantes da nação não tem menor dedi- 
cação nem menos patriotismo ; do-eja tanto como o 
ministério, sinão mais, incidir sinão acabar os soífri- 
mentos do povo. Eor isso, esta emenda, Sr. presi- 
dente, é do alta transcendência. 

Senhores, cumpre nolar : 1.° quo os generos aqui 
mencionados são todos alimentícios; e em 2.° logar, 
quo aqui se diz — computados pelos preços marca- 
dos na tarifa actual. 

V. Ei., Sr. presidente, tora ouvi !o graves quei- 
xumes rehtivamonto ás avaliaçoss di nossa pauta; 
tem-se dito quo os que a organisaram elevaram os 
valores dos gêneros, o porconsequencia todas as re- 
ducçõcs q .o se tizeiam ficaram como quo inulili-ad»s, 
porquo, sendo os direitos pagos ad valorem, elev ido 
este, os direitos também augmentaram na mesma 
razão. Sr. presidente, em geial a pauta antiga linha 
avaliações muito pouco cxactas; porém esse queixu- 
mc não é procedente a respeito de to ios os generós 
coniomplaclos na nmía pauta. Seja porém cenio fór, 
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o que é rerdade é que a reducção dos direitos im- 
porta um allivio para a população. 

Accresco mais, Sr. presidente, que esses generos 
tôm ultiraameate solírido no mercado uma tal ou 
qual especie de monopolio. Eu não quero designada- 
mente dizer ao senado que tem harido monopoliu; 
mas tem-se tomado taes medida', os negociantes 
tôm-se dirigido de tal ídrraa, que esles generos 
não se vendem nem se comprara com a liberdade, 
com a concurrencia indispensáveis para que se possa 
dizer que o preço é o natural e não flcticio, filho da 
ambição e da avareza daquelles que empregam gran- 
des capihes nessa especie de negocio. 

Tôm havido convênios a respeito de quasi todos 
esses goneros; esses convênios obrigam os pequenos 
mercadores, forçam-os a receberem a lei dos mais 
poderosos; os generos aliraenlicios quasi que não 
vão ao mercado cora as condições caracterislicas da 
verdadeira concurrencia. O ministério podia fazer 
muito a este respeito sem violar a liberdade do com- 
mercio,pelo contrarioprotegendo a e promovendo-a; 
mas o ministeiio nada tem feito e as condições em 
que se acha esse mercado são o resullado. 

O que acabo de dizer piova a necessidade abso- 
luta em que está o cerpo legislativo de tomar medi- 
das, não só para diminuir os direitos; como também 
para obviar os eífeitos dessa falta de concurrencia. 

V. Ex. recorda-se que aqui no senado oflereci ura 
projecto sobre monopolio; esse projecto passou 
nesta casa emendado pelo Sr. senador Pimenta 
Bucno e por outros senhores; mas foi para a ca- 
na ra dos Srs. deputados, e não teve mais segui- 
mento. Eu devo cror que o projecto não era com- 
pleto, que suas disposições não satisfaziam o fim 
que eu tinha em visia, mas o que é certo é que se 
não deu andamento a esta medida. Senhores, seria 
uiilissirao esforçar-nos por obviar os males que se 
podem seguir do monopolio. 

Si existe monopolio, como creio até certo ponto, 
a loi obviaria e.'so mai, e m não existe monopalio, a 
lei não faria mal nenhum. Temes muitas disposições 
no nosso codigo criminal que não são applicadas, 
porque taes crimes não se commeltem ; mas seria 
prudente que o legislador que organisou o nosso co- 
digo criminal deixasse de estabelecer penas para 
esses crimes ? Seria prudente que elle seguisse a 
maxima dos Gregos, que não estabeleceram pena para 
o parricidio, porque não podiam crer que tal crime 
fosse coramettidó ? Ou si tal maxima c digna de ser 
adoptada, poderemos nós adoptal-a a respeito do mo- 
nopolio? Certaraento não. Logo a legislação penal 
sobro monopolio era de absoluta necessidade. 

Eu declaro a V. Ex. muito formalmente que, si não 
attribuo ao monopolio toda a alça do preço dos nossos 
generos alimenticios, não posso deixar de attribuir- 
Iho uma boa parte; porque não sei o que se possa 
dizer que sejam esses convênios que se estão ahi fa- 
zendo a respeito do tudo. Um capitalista forte impõe 
ao produetor a obrigação, a necessidade de não 
vender seus generos sinão mediante taes e taes con- 
dições, taes e taes vantagens que elle oíferece: não 
seria do publica utilidade tomar-se em consideração 
esse objecto o legislar-se acerca delle? 

Quando o nobre senador pela província do Rio de 
Janeiro ( ÍUreceu á consideração do senado uma 
omenda diminuindo os direitos que pagam as baetas e 
os b clôes, ouvi um aparte, do qual colligi que no juizo 
do nobro senador que o deu a emenda c'a trivial, e 
pareceu me quose taetlia a ridículo a emenda eolr 

esses objectos. Eu voto pela emenda, Sr. presidente, 
e por is>o permitia o senado que diga alguma cousa a 
esse respeito. Não o farei tão bem como o nobre se- 
nador ptlo o Rio de Janeiro; mas não é máo que cada 
um vá declarando sua opinião, e concidando seu voto 
com o de p ssoas tão amestradas como o nobre se- 
nador pelo Rio de Janeiro. 

Senhores, quem é que emprega a baêta e o baetão ? 
Somos nói? Nós empregamos o bello panno fino 
vindo de Londres, ou porque o mandamos vir, ecreia 
V. Ei. qae também sou ásrezes importador, ou porque 
o mandam vir para nós ; não usamos de baêta, nem 
de baelões. Mas quem é que usa de baêta e baetôes ? 
E' a classe pobre que não tem meios para comprar 
panno fino, são os fazendeiros que dispendem nisso 
uma somma avaliada, para vestir e cobrir seus es- 
cravos. E' portanto um grande beneficio diminuirem- 
se os direitos sobre esse genero, porque com a di- 
minuição desses direitos se diminue também o preço 
para o consumidor. 

Recorde se o senado de uma circumstancia muito 
dolorosa para seu coração, mas que nem por isso 
deixa de ser menos verdadeira, recorde-se o senado 
da calamitosa época em que grassou entre nós a 
feDro araarella e a cholera-morbus. Essas epidemias 
fizeram grandes estragos era nossas fazendas. A la- 
voura perdeu muitos braços, quando precisamos 
muito deiles. E o que diziam todos os facultrtivos ? 
O que aconselhavam todos os practícos ? « Cobri de 
baeta vossos escravos para evitar a devastação de 
vossas fazendas pela cholera-morbus e pela febre 
amarella. » 

O Sr. Visconde de Itaboraiit ; — E' o que a ex- 
periência está demonstrando. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia: — Por essa oc- 
easião as camisas de meia de lan que vem do Porto 
e de outros logares subiram a 4!$ e B5Í, quando não 
custavam mais de 2$ a 25íioOO; porque essas ca- 
misas foram consideradas como as mais próprias para 
acautelar os escravos contra a cholora morbus e a 
febre amarella: unidas ao corpo facilitavam a trans- 
pirarão e assim evitavam essas doenças. 

Lembro, Sr. presidente, este facto ao senado, para 
que tenhamos muito em vista a necessidade em que 
estam s de diminuir os direitos das baetas e baelões, 
e de todos os objectos de lan que possam servir aos es- 
cravos e á classe pobre. E' assim que respondo ao 
aparte com que se quiz redicnlarisar esta emenda do 
honrado membro pelo Rio de Janeiro. 

Si recahisse a diminuição sobre brilhantes, sobre 
sedas adamascadas e bordadas, sobro finíssimas ren- 
das, talvez se julgasse mais opportuno e conveniente 
que votássemos por ella I Eu, Sr. presidente, mais 
acanhado em meus desejos, inclino-me a votar antes 
pela diminuição dos direitos sobre baetas e baetôes, 
do que pela diminuição dos direitos sobre rendas 
finas, sedas adamascadas, e todos esses objectos do 
fantasia e luxo de que a vaidade tanto se satisfaz. 

O Sr. Visconde de Itaborahy: — Mo esqueci de 
mandar, e vou mandar agora uma emenda relativa- 
mente aos direitos sobre o gado de consumo. 

O Sr. Silveira da Motta Augmente se na soda 
e diminua-se no preço da carne. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : — Direi al- 
guma cousa sobre isso. Espero, Sr. presidente, quo 

io ministério acccitc as emendas que aobo dc raea- 
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oionar, offerecidas pelo nobre senador pelo Rio de 
Janeiro. 

Resta-rae somente, Sr. presidenté, fazer algumas 
observações relativamente a época que o nobre sena- 
dor estabelece para principiarem a ter vigor as 
emendas que elle oíTereêeu; isto é, o primeiro de 
janeiro do anuo que vem. 

O meu desejo de votar por estas emendas é tal 
que, si fò-se possível, eu votaria para que come- 
çassem a vigorar desde já; mas, tendo em attenção 
o comraercio, suas r» lições, seus depósitos, as dis- 
tancias dos portos exportadores e porc msequencia 

. o prejuizn que deverão soffrer, annúo ini-eirameute á 
época lixada pelo ntbre senador. 

Eu, Sr. presidente, teria também de oíTerecer 
algumas emendas, desejaria que se tomasse alguma 
medida relativamente á intelligencia da lei de 11 de 
setembro de 1846, como se fez na camara dos Srs. 
deputados; não por espiiito de partido : creia o mi- 
nistério, creia o senado que em objectos desta natu- 
reza eu não tenho o menor vismmbre, uão sou 
affectado, nem levemente, de espirito de partido ; 
quando as minhas opiniões coincid- m cora as da- 
quelles que na camara dos Srs. deputados lâm feito 
censuras ao ministério, é porque encaro os negocios 
pela mesma fôrma por que elles encaram; não ha 
nisto o menor resaibo de espirito de paaido. 

Imagine o ministério uma medida aa natureza da- 
quellas que eu tenho dito, isto é, capaz de promover 
a prosperidade do paiz, proponha e verá si eu não 
voto por ella. Veja o senado o ardor, o enthusiasmo 
cora que eu votei pela extincção dos castigos cor- 
poraes na guarda nacional, porque? Porque estou 
profundamente convencido e o ministério me provou 
que não havia nenhum inconveniente practico era se 
adoptar essa medida, e eu não me podia crer mais 
instruído do que o governo a respe to do que convém 
á disciplina militar.- E admirei que membros, que 
dão seu apoio sem limites ao ministério, recusassem 
dar o seu voto a esta medida ; admirei somente, Sr. 
presidente, não censurei, porque, assim como eu 
quero que se me reconheça a liberdade de poder votar 
como entender, tambam reconheço nos outros que 
assim votaram essa liberdade. 

Porém admirei-me, admiração esta, note bem e 
senado, que me fez duvidar das rainhas idóas ; en- 
trei em mira, indaguei os motivos por que votava de 
outra forma, procurei saber si eu era o único ; mas, 
vendo-me sustentado, escudado pela opinião do go- 
verno que mais do que ninguém, na minln opinião, 
sabe o que practicamente pôde ser util ou prejudi- 
cial á disciplina militar, fiquei contente e sem es- 
crúpulos. 

Sr. presidente, a resolução não pode passar tal 
qual está; é indispensável quo seja acompanhada 
de algumas emendas; temos tempo para isso; e, 
quando não, o ministério que se explique. 

Senhores, os jornaes ministenaes disseram: 
« Lord Palmeiston foi á camara dos communs e 
disse que, tendo resolvido a corôa dissolver a ca- 
mara, elle pedia que lhe dessem os meios para 
poder dirigir os negocios públicos até á reunião 
da nova camara. » Diga o ministério: « Nós não 
queremos prorogar as camaras » ou « Nós que- 
remos prorogar as camaras até tal época; temos 
taes e taes melidas ainda a exigir do corpo legis- 
lativ0. e poj-tanto apressai as vossas discussões, ou 
dilatai-as fomente até tal época. » 

balle-nos o ministério com franqueza, é este o 

caracter que se deve esperar de um ministério e um 
ministério que tem a força que tem o actual, que 
diz que não quer nem por sombra que a auctoridade 
desmereça em nada, como o Sr. presidente do con- 
celho declarou hontem na camara dos Srs. deputa- 
dos, tractando se do adiamento da assembló t pro- 
vincial. Então a auctoridade perdia tola a força. 

Pois, senhores, o nobre ministro do império não 
reconhece que também perdo a força moral, uma vez 
que não falle ao parlamento com esta franqueza filha 
do dever? Sem duvida alguma. 

Eu não pergunto ao ministério si tem de prorogar 
as camaras, mas a ello pertence declarar-nos e dar 
as razõos. Lord Palmerston declarou á camara; 
« Vou dissolver-vos; mas quero os meios para a 
administração. » 

A camara immediatamente disse: « Aqui tendes 
os meios. » 

Si da parte da camara dos communs houve fran- 
queza, si houve lealdade, si houve generosidade, 
também da parte do ministério houve franqueza, 
lealdade e nobreza do sentimentos, o que prova a 
convicção da dignidade própria. Entre nós é o con- 
traiio, senhores; quando se tracla do objectos desta 
natureza, o ministério cala-se I Falia um membro 
da opposição, ós nobres ministros distrahem-se com 
leitura de jornaes, ou de outra qualquer cousa 1 Que 
significa isto? Não á desprezo formal para com aquillo 
que se diz na casa? E' esta a maneira do conciliar os 
espíritos, e de obtor que dôm de boa vontade seu 
apoio ao ministério aquelles senadores que não têm 
razão para o fazerem ? 

Quando, senhores, se proceda deste modo, não 
se tem de fôrma alguma o direito de exigir sinào 
aquillo que é absolutamente indispensável; não so 
pôde esperar das camaras sinão aquillo que rigoro- 
samente o serviço publico força o representante da 
nação a dar; não se correspondo com benevolência 
procedimento tão estranho e anormal. 

Parece-me que cada vez mais so vai justificando a 
opinião de que o procedimento do ministério é filho 
da convicção em que elle está de que não continua. 
Pois, senhores, eu declaro rormalmenle por mais 
esta vez quo terei disto grandissirao pezar.... 

O Sn. Visconde de Itaboratit Apoiado. 
O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : — Digo, de- 

baixo do minha palavra de honra, que terei gran- 
dissirao pezar que larguem o poder, deixando o paiz 
no estado o mais ingovernável.... 

O Sn. Visconde de Itaboraiiy: — Apoiado» 
O Sn. Visconde de Jequitinhonha: — ....dei- 

xando o paiz o a administração a braços com diffl- 
culdades extraordinárias. 

Sr. presidente, eu não pretendia fallar tanto, porém 
talvez tenha fallado de mais. Declaro que hei de 
votar por esta resolu;ão com as emendas offerecidas 
pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, e mais algu- 
mas que forem apresentadas, si eu as julgar nos 
termos em que entendo estas que acabo do discutir. 

O Sn. Visconde de Itaboraiiy (pela ordem) : — 
Quando redigi as emendas que se acham em discus- 
são, escapou-me uma que pretendia apresentar re- 
lativamente á extincção do imposto sobre o gado de 
consumo do município do Rio de Janeiro, por isso 
mando agora para fazer parte das outras. 

E' apoiada e entra também em discussão a seguinte 
emenda: 
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« Fica egualmento extincto, do 1.» de janeiro em 
diante, o imposto do gado de consumo no município 
do Rio de Janeiro. — Visconde de Itaborahy. » 

O Sr. Baptista de Oliveira: —Sr. presidente, 
não tomei a palavra para entrar na discussão desta 
resolução; meu fim é outro mais importante. 

Desde que se manifr-stou em nossa praça aquillo 
a que, com razão ou sem ella, se denominou crise 
commercial, tenho acompanhada todas as phases por 
que tem passado nossa circulação monetária, a qual, 
como todos sabem, depreciou-se desde essa mani- 
festação, ou, para precisar a data, desde o raez de 
dezembro do anno proximo passado; tenho estudado 
as causas a que s-pode attribuiresse phenoraeno, 
que eu caracteriso de degradação do nosso meio cir- 
culante, e, em con«cquencia* do meu esmdo a esse 
respeito, pretendia oíferecer á consideração do sena- 
do algumas medidas tendentes a curar o m 1, ou 
antes a evitar que a circulação continue no estado 
em que se acha, e chegue a ser calamitosa, como 
eu e muitos que são da minha opinião receiamos. 

Esperava para isso uma opporlunidade, essa op- 
portunidade se apresentaria naturalmente quando se 
tivesso de discutir nesta casa um projecto oílerecido 
pelo Sr. ministro da fazenda sobre o systema mone- 
tário, porque en^o teiia cabimento tudo quanto se 
póie dizer acerca da circulação monetária. 

Mas, como esse projecto não tem sido dado para a 
ordem do dia, eé de presumir que não se discuta 
nesta sessão; como é urgente que tomemos alguma 
medida sobre esse objecto, e o meu nobre amigo o 
Sr. visconde de Itaborahy acaba de mandar á mesa 
outras medidas que também julgo urgentes, assento 
que devo aproveitar esta occasião para oflerecer á 
consideração do senado tres anigos additivos que, 
em meu conceito, tendera a melhorar a circulação 
monetária. 

Accrescentaroi que não me opponho a que o se- 
nado ou considera estas medid s como parle inte- 
grante da resolução que se discute, ou as separe 
para formarem um projecto especial. O meu fim 
principal é que sejam discutidas desde já. 

Lêm-se o ficara sobre a mesa para entrarem cm 
diseussão na occasião competente cs seguintes ar- 
tigos additivos do Sr. Baptista de (Xiveira : 

« 1/ A cunhagem da moeda de prata do valor 
nominal do 2$ cessará de ora em diante. 

« E' concedido ao governo um credito de mil con- 
tos para substituir a actual moeda do cobre, por 
outra de novo cunho, sendo esta fabricada de cobro 
puro com os valores de 50, 20 e 10 rs., e não exce- 
dendo a sua senhoriagem de 25 Vo- 

te 2.° 0 art. 2.° da lei do 11 de setembro de 1816 
não se acha em vigor. 

« 3.» A faculdade concedida pelo governo aos 
bancos novamente creados nesta capital e nos pontos 
do Império onde existem caixas filiaes do banco do 
Brasil, de emittirem notas promissórias pagaveis ao 
portador, fica suspensa até que uma lei especial 
prescreva as condições de existência dos bancos de 
circulação.—Baplisla de Oliicira. » 

Os Srs. Marquez de Olinda e Silveira da Moita 
pronunciam discursos que publicaremos no appendice 

E' apoiado o entra era discussão o seguinte reque- 
rimento do Sr. Silveira da Moita: 

« Requeira que seja convidado o Sr. ministro da 
fazenda para assistir á discussão da resolução, fican- 

do esta adiada emquanto S. Ex. não puder compa- 
recer. — Silveira da Moita. » 

O Sr. Vascokcellos (ministro da justiça]:  
Sr. presidente, não desejo tomar lempo ao senado, 
mas não posso deixar passar o requerimento de adia- 
mento sem algumas ligeiras observações. 

Não desconheço a vantagem que resultaria para 
a discussão de estar presente o meu collega, o Sr. 
ministro da f zen'a, e mesmo todos os membros do 
ministério; mas V. Ex sabe que o Sr. ministro da 
fazenda acha-se occupado na outra camara, assistindo 
o orçamento de sua repartição, e assim é impossível 
que eile possa,sem grave prejuízo daquelladiscussão, 
abandonal-a para ser presente á da resolução que 
manda vigorar o orçamento actual emquanto* senão 
promulgar a . nova lei que tem exercício de 1859 
a 1860. 

V. Ex. acaba de ouvir proposições bem contradi- 
ctorias em relação ao ministério ; isto i, V. Ex. ouviu 
ao nobre senador pela província da Bahia dizer que 
o ministério era palrador, e hoje acabamos de ouvir 
o nobre senador por Goyaz dizer que o ministério 
acastella-se «o silencio, que não quer discutir. E o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro apresentou as 
suas emendas, o Sr. presidente do concelho pe- 
diu-as para lêr, e immedialamente o nobre senador 
pela Bahia tomou a palavra para responder ao no- 
bre senador pelo Rio de Janeiro. 

E" bom que fique consignado que o ministério 
não recúa diante da discussão, mag também não 
podo acceitar o debate sobre quantas emendas se 
quúer ou se pretender oíferecer á esta resolução 
sem lhe tirar toda a efflcacia : eu me explico. Si 
discutindo, por exemplo, o orçamento da repartição 
da justiça appareceri m emendas contendo um co- 
diga do processo ou um codigo criminal, o governo, 
reconhecendu que estas emendas são importanlissi- 
mas, mas não julgando opportuno que sejam discu- 
tidas nessa lei, pôde ser accusado da não querer dis- 
cutir ? 

As emendas nflerccidas hoje pelos nobres sena- 
dores pelo Rio de Janeiro e do Ceará são satn duvida 
de muito alcance, de alta importância; mas, si a es- 
tas emendas se aggregarera outras, como pretende o 
nobre senador por Goyaz, que até quer discutir vei ha 
por verba , ministe. io por ministério, qual será então 
a vantagem da resolução ? Teremos uma discussão 
completa da lei do orçamento, e nesse caso vê V. Ex. 
que fica sem resultado a medida que sé discute. 

O Sn. Silveira da Moita : — E, si a outra não 
passar, esta resolução não fica sendo lei do orça- 
mento? 

O Sr. Ministro ba Jüstiça : — Dizem os nobres 
senadores que ó urgente que se discutam e adoptem 
essas emendas, porque esta resolução tem de ser lei 
permanente no anno financeiro dê 1859—1860. O 
nobre presidente do concelho já expôz ao senado que 
não ha motivo algum para se esperar que a nova lei 
do orçamento não seja promulgada até fins de maie 
ou de junho. 

O Sr. Silveira da Motta : — Isso ó conjectura. 
O Sr. Ministro da Justiça : — Vê V. Ex. que, con- 

tinuando a 2.1 discussão do°orçamento na parte rela- 
tiva ao ministério da fazenda, ó muito provável que 
a camara dos Srs. deputados se apresse a mandar 
para o senado a lei do orçamento ainda este anno. Si 
as tentativas do ministério falharem ; si essa lei não 
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puder passar este anao, pode passar, como acabei de 
expôr, no prin ipio de maio e algumas das emen- 
das que se acham sobre a mesa, e entre ellas ha 
providencias que o governo não pôde por si só to- 
mar, e que são de interesse publico; mas ellas vôm 
embaraçar o andamento regular da resolução; e 
tanto o nobre senador pelo Ceará reconhece isto, que 
declarou que não fazia questão de ineluirem-se na 
resolução suas emendas ; motivo pelo qoal sem 
duvida o nobre presidente do concelho não tomou 
em consideração essas emendas ; não foi por falta de 
altenção ao nebre senador, não foi porque conside- 
rasse de pequena importância essas emendas que o 
nobre presidente do concelho deixou de fallar nellas. 

A resolução é uma medida de prevenção; não é 
um recurso novo, não é um invento do actual mi- 
nistério : em 1843, 46, 47 e 1850 os rai iisterios, 
que tinham sem duvida no seu seio muitas illustra- 
çôes do paiz, usaram deste mesmo m io de cautela 
para evitarem que o paiz ficasse sem lei de orça- 
mento. 

O Sr. Silveira da Moita : — As circumstancias 
eram diversas. 

O Sr. Ministro da Justiça : — O nobre senador 
cujo tom dogmático... 

[O Sr. Silveira do Moita dá um aparte.) 
Deixarei isso e me referirei ao azedume com que o 

nobre sen.dor acabou de faltar; disseque aqui na casa 
não havia ministros, não havia quem explicasse cousa 
alguma! Ora, quando os ministros não se têm negado 
a prestar todos os esclarecimentos que o nobre sena- 
dor e seus collegas têm pedido, não sei si é muito 
delicado dizer-se-nos em face que não ha quem preste 
esclarecimentos I 

Mas eu não quero misturar neste debate cousas 
que o poisam azedar. 

O Sr. Silveira da Motta ; — E' melhor mesmo. 
O Sr. Ministro da Justiça:—Não pensa o nobre 

senador que eu tenho receio da discussão em qual- 
quer terreno. 

O Sr. Silveira da Motta : — Deve ter receio de 
azedar a discussão, principalmente sendo ministro. 

O Sr. Ministro da Justiça.-—Sr. presidente, avista 
das considerações que tenho feito, entendo queo adia- 
menm não deve passar. O nobre ministro da fazen- 
da está distraindo na outra camara com a discus- 
são do orçamento de sua repartição; o nobre sena- 
dor pode pedir os esclarecimentos que lhe parece- 
rem convenientes; e, si não fôr satisfeito, então 
póle allegar a necessidade de demorar a discussão 
da resolução. 

Mas me parece que o senado não deve impedir 
com o seu voto que a resolução passe como medida 
de pievenção, de que, como disse, têm lançado mão 
muitos ministérios em circumstancias idênticas. 

O Sr. Silveira da Motta : — Identiqas, não. 
O Sr. Ministro da Justiça: — Voto contra o adia- 

mento. 
O Sr. Visconde de Jeqditinhonha ;— Eu não ten- 

cionava mais tomar parle neste debate, mas o nobre 
ministro me clnmou a elle. S. Ex., referindo-se a 
mim, disse que eu linha proferido uma proposição 
que era diametralmente opposta á outra proferida 
pelo nobre senador pela provincia de Goyaz. O no- 
bro ministro notou ter eu dito que os nobres ministros 

eram palradores, atrapalhadores e tinham tomado 
muito tempo ao senado; entretanto quo o nobre se- 
nador pela provincia de Goyaz tinha aísoverado que 
os nobres ministros acastellam-se no silencio. Se- 
nhores, não ha contradicçâo alguma entro o que eu 
disse e o quo disse o nobre senador pela provincia 
de Goyaz; ambas as proposições são exactas; eo 
nobre ministro se convencerá'disso, si tiver a bon- 
dade de referil-as a objectos diversas. Eu ma ex- 
plico, Sr. presidente. 

Os nobres ministros são palradores, têm tomado 
muito tempo ao senado, têm discutido extensamente 
certos objectos, e a respeito de outros têm guardado 
inviolável segredo. Noto bem o senado que eu digo 
— inviolável segredo — podendo dizer — sepulchral 
silencio. — Os nobres ministros não têm querido 
revelar suas intenções relativamente a taes e taes 
objectos. Assim, já vê o senado explicado o que o 
nobre ministro achou que era uma contradicçâo. 

Acaso quererá o nobre ministro da justiça quo eu 
lhe dê exemplos do que acabo de dizer ? °Pelo quo 
respeita ao primeiro caso, Sr. presidenta, posso re- 
ferir-me aos longos discursos proferidos pelo nobro 
ministro da fazenda e pelo nobre ministro da jus- 
tiça, um relativamente a questões financeiras e ou- 
tro relativamente ao imraortal projecto de reforma 
judiciaria. Tanto a respeito deste projecto, como a 
respeito das questões financeiras, ambes os Srs. mi- 
nistros fallaram largamente, repeliram, tornaram a 
repetir os mesmos argumentos, as mesmas proposi- 
ções; parec am incançaveis na repetição das razõ s 
cora que tinham o intuito de fortificar as suas opi- 
niões. Mas vamos ao outro caso. 

O nobre ministro da justiça explicou o silencio do 
ministério por uma fôrma que não se deu na casa, 
certamente porque já estava olvidado do que se pas- 
sou. A resolução foi posta a votos em 1." discussão 
sem que ninguém dissesse uma palavra; declarou 
V. Ex. que a resolução estava em 2/ discussão, e 
ninguém pediu a palavra por alguns minutos, até que 
o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro a 
pediu.... 

O Sr. Visconde be Iiaboraiiy: — Quando já sa ia 
votar. 

O Sr. Visconde de Jequitisiioniia: — Já se ia 
votar, quando o nobre senador pediu a palavra, tez 
as observações que o senado ouviu com muito pra- 
zer, e terminou o seu discurso offerecendo as emen- 
das que se acham sobre a mesa Declarou então 
V. Ex. que estava em discussão a resolução juncta- 
mente com as emendas: esleve-se outra vez quasi a 
votar... 

O Sr. Visconde de Itaborahy : —Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhoniia :—.... tinha já 

V. Ex. declarado que, não havendo quem pedisse a 
pilam, poria a votos a resolução, quando eu, que 
tinha trazido a intenção de votar unicamente diri- 
gindo-me pelas informações oíferecidas ao senado 
pelos Srs. ministros da corôi, levantei-me e disso o 
que o senado ouviu. Assim, Sr. presidente, não pos- 
so entender de maneira alguma que os nobres mi- 
nistres não pediram a palavra porque estavam espe- 
rando este ou aquello facto; a intenção dos nobres 
ministros manifestou-se formalmente para a não dis- 
cussão; SS. Exs. não tinham inton4ão de tomar 
parte nella. 

Nem era possível, Sr. presidente, que eu pedisse 
a palavra para declarar que votava por todas as 
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emendas propostas polo nobre senador pelo Rio de 
•Janeiro, si \iss3 que os nobres mi listros queriam 
fallar. Também SS. EEt. não podiam esperar que 
ou mo oppuzes=o a essas emendas, porque sabam 
ejuesou da mesma opinião do nobre senador p-lo 
Kio de Janeiro. E não tendo eiles dito nada, lem- 
bra-se o senado que comecei o m u discurso admi- 
rando-me de que emendas tio importantes não me- 
recessem a menor attenção da parle dos nobres mi- 
nistros que estavam na casa. Portanto, devo concluir 
do quo acabo de dizer, e o sen-do egualmente, que 
a intenção do ministério eta não dizer cousa alguma 
nesta discussão. 

E,senhores, para que duvidas? Não fòmos hou- 
tem prevenidos por um dos membros do senado, que 
me parece ser clnfe da maioria, de que nem elle 
nem nenhum de seus amigos havia do fallar sobre 
esta resolução? Não fatiarei, disso elle furmalraptiie, 
e não o tem cumprido hoje? Disso elle já alguma 
cousa, pediu a palavra, oppoz-se ás emendas ? Acaso 
são ellas da accô.do com suas opiniões? Não. Essa 
declaração do nobre senador a quem me teliro não 
manifesla expressamente qual era a intenção do mi- 
nisletio hejo? Não explica completamente o seu 
procedimento? Sem duvida alguma. 

Disse nos o nobre ministro da justiça que não se 
tinha tomado em consideração as emendas apresen- 
tadas pelo nobie senador pelo Rio de Janeiio, p r- 
que este nobre senador declsrára que não teria du- 
vida de as cíTerecer na discu-são do orçarnemo, e 
porque a lei do orçamento havia de ser sem duvida 
alguma votada até íins do maio. Creio que o nobre 
ministro não leu os debilts da cantara dos Sts. de- 
putados; porque, si cs h sse, creio quo não asseve- 
rava similhante cousa, além deqi.o é isso expiesst- 
uiente contrario ao que acaba de di.ero nubio mi- 
nistro d o império. 

Recoide se o senado doseguinte fado. Na camara 
dos Srs. deputados olfeteceu-so uma emenda de tc- 
dacção á resolução quo so discute ; essa emenda 
tinha por fim dar vigor á resolução aíéquil'0 mezes 
depois de terminar a lei do orçamento vigeoto; mas 
a maioria da camara üppò/.-srf, os nobres rninisircs 
oppuzeram-se, o essa omenda cahiu; porque, senho- 
res? E' po que o minhleiio entendo quo em maio a 
lei do orçamento estará votada? Si em maio alei 
eslá votada, tem o governe mais qualio mez.s, e isle 
era mais que sufflckate para chegar ella a todas as 
províncias. 

Puiém, senhores, a idéa do ministério é que tal 
lei do orçamento não se votará ; o ministério não 
quer lei do orçamento, o ministério está convencido 
de que a lei do orçamento para o exercício de 
18511—18G0 ó esta resolução; pa^ue a não ser as- 
sim, o minisleiio havia do acceilar essa omenda, 
emenda do redacção completamente, e quo lhe 
dava ensanchas sufflcientes para quo não se achasro 
tolhido em suas faculdades administrativas depois do 
raez do junho; ou então devo crer quo o ministério 
rejeitou essa emenda unicamente por capricho, per 
acinte, porque partia da opposição; isto é, o miu s- 
torio quiz provar ao paiz quo a maioria da camara 
dos Srs. deputados não rota por cousa alguma que 
não seja abioluiamente do ministério actual, e que 
tudo quanto a opposição odsreca á consideração do 
ministério deve ser rejeitado. 

Oca, não posso cror, Sr, presilente, em um st- 
milhanto fac.o; deve antes crer que o ministério 
rejeitou a emenda pela convicção de que ainda 

depois dos quatro mezts a resolução que so discuto 
ha de estar em vigor. Como ó pois que o nubio 
ministro da justiça nos disso h je, tendo já dito 
também o nobra ministro do im. etio, quo no fim 
de maio, o mais tardar, a lei do orçamento estará 
v tada ? 

Agora argumenlemcs aiuia mais comprobalo- 
riamento. Sr. i residente, suppcnlunus que na 
realidade a lei do orçamento pa-sa, que no ílm 
de maio está ella vetada ; que mal fazem estas dis- 
posições nessa resolução? Que mal faz que do 
piincipio de janeiro pór dante eslejam oni vigof 
as disposições concebidas nas emendas < llWecnlrK 
á consideração do senado pelo nobro senad,r pelo 
Rio da Janeiro? 

Mas eu não prosigo mais nisto, Sr. presidente, 
porque estamos tracUndo do adiamento, babei d' si:t 
fôrma unicamente para fazer ver 00 senado que í i 
injustíssima a censura feita pelo nobre 'ministio da 
justiça, quando ju^ou ver contradicção entre o quo 
eu disse e o que disse o nobre senador pela proviuciu 
de Coyaz. 

Agora vamos ao requerimento. 
Sr. presidente, tenho de olErrcer uma emenda 

ao requeiiiuento que se discute, e rou dar es razõ s. 
O requerimento é para que o nobie ministro da 

fazenda assista á discussão desta resolução; eu en- 
tendo que ó desnecessário convidarmos para esse 
üm aS. Ex., que é membro desta casa, s bodos tra- 
balhos que se discutem, sabe desta resolução, e por 
consequeucia podo vir quando quizer; si não compa- 
rece, e porque não quer, perdoe-me o nobre senador 
pela província do G iyaz. 

Por este lado estou convencid) que o adiamer to 
não pode passar, isto é, não púie passar o não par- 
síta a respeito do Sr, ministro da faz nla o dos ou- 
tros Srs. ministros que têm assent a no senado, p or- 
que não o preciso coavidal-os, alem <ii razão rp.o o 
nobre smadur pela província de iMinas Geraes o mi- 
nistro da justiça lembrou, mas que não púie ler 
toda a procedência quo S. Ex. lhe êeu. 

S. Ex. disse quo o nobre ministro da fazenda está 
occupado na camara dos Srs. dopmados com a ois- 
cussào da lei do orçamento, mas S. Ex. eSquep u se 
do quo a discussão dessa lei não começa adi sitião 
deprás do meio-dia, o os nossos Dabaihos começam 
ás 10 1/2 horas o mais tardar. Hoje, por exemplo, 
quando principiou a fallar o nubra senador pelo Rio 
de Janeifo eram 11 heras. Portanto, ti as discussõ-s 
aqui coipeçam ás 10 1/2 horas e degendodu maioria 
cumoçaiem mais cedo, compareça ella na casa, que 
ó de crer que os t;abaihas comecem ás 10 heras 
ou 10 e um quarto, poique nós nunca faltamos; si 
as discussões, digo, começam a otsa liara, S. Ex. o 
Sr. ministro da fazenda podo muito bun asãsttr a 
ellas ató o meio-dia. 

Quero poiém votar pelo requerimento no quo diz 
respeito aos membros do miuisioiio quo nau tem 
asaeiito na c.-sa, mii.cipalmenie quando os dois mi- 
nistres quo não lòm asseuto na casa retumem-te nojo 
em uma só ,ossoa, Co 11 vidaii-lo-S3 pcrtiuto o nulro 
ministro da marinha, taremos aqui lepteseptadus 
uetta dis-ussão os ministérios da guerra e marinha. 

Ora, S. Ex. não é tão necessário lá como aqui; 
porque lá se eslá discutindo um orçamento que ha do 
ser ainda discutido para o atino, ou e n ses ão cx- 
irao dinaria, si o governo a convocar, ou em sessão 
ordinária no mtz de maie ; ts.im o m b™ ministro 

no 



SESSÃO DE it^DE AGOSÍO. 

da marinha o interino da guerra pode muito bem 
comparecer aqui. 

Accresco outra rarão, renhores, o vem a ser que 
actualmente na camara dos Srs. depuiados não se 
discute o orçamento da marinha nem o da guerra, 
discute-se o orçamento d i fazenda; os outros já estão 
votados, e portanto o nobre ministro da marinha o 
iatorino da guerra póie muito bem vir assistir a dis- 
cussão desta resolução, que é uma miniatura do todos 
os seis orçamentos. 
■ Portanto, eu, que est u convenci io de que o mi- 
nistério quer agora a discus>ão da resolução sem de- 
le ng», mas que não se peçam, como disse o nobre 
minist o da justiça, as informações precisas, para 
que a lei seja esclarecidamente votada, dando lodo 
o valor como dovo á opinião do nobre ministro da jus- 
tiça, não posso todavia deixar de offerecer uma 
emen'a ao requerimento do nobre senador pela pro- 
víncia deGoyaz, afim de que se convide para assistir 
amanhan á estr discus-ão o nobre ministro da ma- 
rinha e interino da guerra. Os outros senhores mi- 
nistros são todos senadores; podem comparecer sem 
serem convidados. 

Sr. presidente, examinando-mo a mim proprio, 
(não se espante o senado do que vou dizo ) não sei 
o que sou, si sou miuistorial, si da oppoução, ou 
si uma.,e outra cousa ; porque na realidade, quando 
encaro os negocios públicos, não tenho outro pen- 
samento sinão a prosperilado do meu paiz, e votar 
de accõrdo cora a mioha consciência. Todas as vezes 
que as proposições rainisteriaes estiodeaccôrdo com 
a minha consciência, voto por ellas. Tenho dado 
nesta sessão muitos exemploa disso, e creio que 
nenhum dos membros da opposição tem deixado de 
dar provas m sse mosrao sentido; tolos nós votamos 
ajuinacasa sem espirito de p ot laçâo e coraHn- 
tenção de foitificar o governo, de dar lhe os meios 
de poder fazer marchar com utilidade publica a 
administração nacional. 

Sr. presidente, GIH era protelação, e o nobre 
ministro podia escsndalisar-se de me ver proferir 
esta palavra, quando tantas vezes S. Ex. tem ouvido 
a opposição ser taxada de alrapalhadora, de prote 
ladora o da acintosa por membros da maioria unidos 
era sentimontes com os Srs. ministros da corôa. 
Elles só ó que vô n o direito de avaliar os nossos 
trabaTios, e nós não temos direito algum de avaliar 
os trabalhos dos nobres ministros! Acaso não somos 
eguaesliesta casa? 

O nobre ministro da justiça teria direito de fazer 
essa reclamação, si por alguma fôrma, set) ou pala- 
vra tivesse censurado esse procedimento de alguns 
membros da maioria; si tivese dito que nós não me- 
recíamos taes epithetos, que a opposição não era 
alrapalhadora, acintosa : si nos tivessem feito esta 
Itfesa, porque motivo não havíamos nós de f^zer 
egual defesa ao ministério? Então o nobre ministro 
ha de concordar comigo, (sei que concorda no fun 
do de sua alma) ha de concordar comigo em que !Ó 
em tal c so teria razão para reclamar contra os epi- 
thetis que dei aos Srs. ministros. 

Mas, apezar de não ter nunca obtido, nem eu, 
nem um só dos membros da minotia, essa defesa da 
pn te do m bre ministro da justiça, qusro dar ao mi- 
nistério uma prova de minha condescendência edoci- 
lidade. V. Ex. faça-me o obséquio e a honra de 
convidar o nobre ministro da justiça para que de- 
clare si achou inconvenientes os termos de que me 
servi; si S. Ex- declarar que sim, eu os retirarei 

iramediatamente, e então não digo mais quo os no- 
bres ministros fallarara demasiadamente, nem que 
demoraram as discussões do senado, nem que rou- 
baram o tempo. 

Assim, sí V. Ex. dá licença, vou mandar á mesa 
um additamenlo no sentido em que acabei de fallar. 

Lfl-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte 
additamento : 

« Que seja convidado o Sr. ministro da marinha 
o interino da guerra para assi tirá discussão da 
resolução que manda pôr em vigor para o exercício 
de 1859—60 o orçamento actual. — Visconde de Je- 
quitinhonha. » 

O Sn. PnEsiDENTE; — Si não ha mais quem peça 
a palavra... 

O Sn. Silveira da Moita : — Peço eu. 
Dada a hora, o Sr. presidente dpc'ara adiada a 

discussão, e dá para ordem do dia da seguinto 
sessão a mesma já designada. 

Levanta-se a sessão ás 2 3/i horas da tarde. 

Acla <lc !Í6 «1c agosto. 
ÍRESIDENCIA DO SU. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
A's 11 horas da raanhan, feita a chamiJa, acha- 

ram-so presentes 24 Srs. senadores, filiando cara 
causa os Srs. Souza Franco, Paula Pessoa, Miranda, 
Wanderley, marquez de Uanhaern e visconde de 
Maranguape; e sem ella, os Srs. Ferraz, Cunha 
Vasconcedos, barão do Antoniua, barão da Boa- 
tista, barão de Muritiba, barão do Pontal, barão 

de Suassuna. Biptisti de Oliveira, Cândido Borges, 
Paula Albuquerque, Mendes dos Santos, Sinimbú, 
Pimenta Bueno, Silveira da Motla, Souza Ramos, 
Fernandes Torres, Fonseca, Nabuco, Souza e Mello, 
marquez do Abrautes, marquez de Caxias, visconde 
de Itaborahy e visconde de Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e con- 
vidou os Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commissoes. 

Sessão «Io 27 <Ie agosto. 
PUESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
Susimario.— Expediente.— Ordem do dia.— Proro- 

gaçao datei do orçamento vigente. Discurso do Sr. 
Silveira da Moita sobre o adiamento. Rejeição deste. 
Discursos d s Srs. Fonseca e Sousa Ramos Vo- 
taçao. Requerimento de urgência. Discurso do Sr 
otíveira da Moita, 

A's 10 horas e 3/4 da raanhan o Sr. presidsníe 
abre a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lidas as actas de 25 o 26 do corrente, são appro- 
vadas. ^ 

O Sr. I.0 Sf.cretauio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Lm officio do l." secretario da camara dos depu- 

tados participando quo a raeiina camara adoptou o 
dirigiu á saneção imperial a ro oluçãe do senado , 
quo approvd a tabeliã dos vencimentos dos magis- 
trados e empregados do concelho supeemo militar e 
do justiça, — Fica o senado inteirado. 
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Outro officio do mesmo secrelaiio, acompanhando 
a seguinte proposição : 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. I.0 O subsidio dos vinhos, arrecadados na 

alfandega da corte era beneficio do hospital geral da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiio, será 
de ora cm diante cobrado na razão de 10 réis por 
cada medida de vinho e mais bebidas espirituosas que 
furem na mesma alfandega despachadas para con- 
sumo. 

« Art. 2.° Fica auctorisada a mesa da referida 
Sania Casa para dispor de 200 apólices da divida 
publica que actualmenle possue, afim de solver a 
parle mais onerosa da sua divida passiva, sendo 
obrigada a sub-tiruil-as por outras tantas, applican- 
do á essa scjuisição de 4 •/<> da valor nominal 
das mesmas apólices, e mais as sobras da sua receita 
que puder redizar. 

« Art. 3.° Serão exlrabidas nesta côrte 4 loterias 
annualmente, livros do irapos'o de 8 %. por es- 
paço de dez annos, e o seu produeto será entregue 
ao thosoureiro da mesma Santa Casa para ser exclu- 
sivamente applicado á conlinuação das obras do hos- 
pital geral de Misericórdia. 

« Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto 
de 1858. — Fisconde de Baepcndy, presidente. — 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1.° secretario.— 
Anlonio Pereira Pinto, 2.* dito. » 

Vai a imprimir, não estando já impressa. 
O Sn. 2.° Secretario faz a leitura do decreto da 

assembléa geral que fixa as forças de terra para o 
armo financeiro do 1859-1860, ê que vai subir á 
sincção imperial. 

Compareceram no decurso da sessão mais 7 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DfA. 

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE. 

Continua a discussão, adiada na sessão antece- 
dente, de requerimento do Sr. Silveira da Motta, e 
additimento do Sr. visconde de lequitinhonha, 
propondo o adiamento da discussão da proposição 
da camara dos deputados que manda continuar em 
vigor a aclual lei do orçamento, emquahto não fòr 
promulgada a que deve reger no seguinte anno 
financeiio, até que sejam convidados e compareçam 
os Srs. ministros da fazenda e da marinha e inte- 
rino da guerra. 

O Sr. Silveira da motta pronuncia um discurso 
que publicaremos no appeudice. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encer- 
ra-se a discussão e rejeita-se tanto o requaiimento 
como o additamento. 

Contimh a 2.a discuisao da proposição. 
O Su. Fonseca:—Sr. presidente, só a força do 

dever é que pôde trazer-me á tribuna; não é este 
um logat onde eu esteja ou possa estar a meu com- 
modo; aquelles sós, que têm conscb ncia de seus ta- 
lentos, facilidade do dicção o habito da tribuna, é 
que póiem estar a seu comraodo, e com perfeita 
tranquillidado nesto legai. Ji vô V. Ex. que hei de 
rer breve, que só direi aquillo cujo necessidade de 
dizer eu sinto, c não posso declinar. i 

Declaro que tenho do votar pelas emendas que o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. visconde do 
Itaboraby, oífereceuá consideração do senado. Eu as 
julgo urg-mlissimas; são as primeiras providencias 
que apparecem nesta sessão a bem da lavoura aca- 
brunhada, e estorcendo-se na falta de meios de 
existência [apoiados] ; são as primeiras providencias 
que apparecem este anno, altendendo á fome que 
lavra em nosso paiz, e que parece ser precursora de 
um cataclysma. 

Tendo pois de votar por essas emendas, vou dar 
as razões porque as julgo muito urgentes, o fazer vêr 
que é muito eompativel, mu.to fácil que ellas passem 
com e-ta resolução, uma vez que o governo queira 
[apoiados); e, si não passarem, saiba o paiz que 
a culpa será toda do governo (apoiados.) Antes, 
porém, que entre nesta demonstração, permitia 
V. Ex. que eu defina minha posição no senado. Sem- 
pre gostei de ser bem conhecida, para que não haja 
duvida nenhuma acerca da singeleza, franqueza e 
lealdade de minhas opiniões ; quero que minha li- 
nha de conducta aqui seja conhecida tal qual é. 

Senhoies, tendo eu votado contra o projecto de 
reforma judiciaria de 1854, projecto mutilado e 
desconhecido pelo seu proprio illustrado auetor, qi.e 
lhe negou a paternidade votando contra elle, o que 
infelizmente o actual Sr. ministro da justiça fez pas- 
sar era 1.' discussão, tão sómcnte para evitar que o 
seu projecto tivesse mais larga discussão e pudesse 
ser emendado na camara dos Srs. deputados; tendo 
eu votado, digo, contra aquelle projecto, e decla- 
rado gora que voto a favor das emendos do nobre 
senador polo Rio de Janeiro, talvez que alguém 
acredite, ou será certo que o meu procedimento 
tanto om um como era outio caso será considerado 
como filho de algum compromisso. {Arão apoiados ) 

Decl.-ro ao senado que o meu modo de proceder 
em toda e qualquer occasião nasce de mim mesmo, 
nasce de minha consciência, nasce do minha razão, 
tosca e acanhada como ella é. 

Si no senado brasileiro ha opposição, estou que 
ella se dirige a reprovar, a censurar aquelles aclos 
do governo que ella entende serem menos legaes, 
menos convenientes ao paiz. Neste sentido sou 
opposicionista, guiando-me sempre pela rainha razão, 
tal qual Dms ra'a deu. 

A mesma justiça faço A maioria: quando e^a ap- 
prova e defende os actos do ministério, ó porque en- 
tende que taes actos são legaes e consentaneos ao 
bem do paiz. Neste sentido sou ministerial. 

Nós os representantes da nação, Sr. pre.-idt nte, 
V. Ex. sabe melhor do quo eu, somos responsáveis 
por coramissão e por omissão: pelo mal que fazemos 
e pelo bem que deixamos de fazer. A idéa que não 
pareço suggerida sinào pelo gênio do mal, como suc- 
cede em alguns parlamentos estrangeiros (não fallo 
do nosso), de se sentarem uns na direita e outros na 
esquerda, declarando-se aquelles sempre a favor, o 
estes sempre contra os governos, mo parece intole- 
rável, escandalosa Taes representantes se transfor- 
mam assim, de representantes da nação, em repre- 
sentantes de partidos, ou antes de facções. 

Os primeiros votam sempre com os governos, 
como si elles sempre tivessem razão ; e os segundos 
sempre contra, coiiu si nunca a t vessem. Mas o 
senado melhor sabe que os melhores governos errara 
e se enganam algum s vezes : e os peiores ás vezes- 
certam; seguil-os em tudaé, no m;u Faço c -u • 
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urna ímraoralíJsdo; contrarial-os em tudo c 
< ntr». 

Oi jirzosd-s honi"n', Sr. presidente, sãn vários. 
Pód- o governo ter ibzío o parecer-nos o contrario; 
o pdde não ler razão, e parecer-nos que a tem ; e 
deveremos nós votar segundo a nossa conscieacia : 
«11 seginlo a conscien ia alheia? Diremos que é 
hranr.o o que vemos que 6 prem, porque outrem 
(Jizqm é hranco? renunciaremos ao lestimunho 
dos nos-os olhes, para vermoi por olhos estranhos, 
oa comboteremos a justiça o a verdade, por nos vir 
de um campo que não é no!S), 011 por sahir das fi- 
leiras em que nos não alistámos? 

Como ó que os reprcsentdnles desces porlamentis 
estrangeiros conciliam esso seu estranho modo de 
proesder com o juramento que previamente prestam, 
acln solemne, cm que o homem invoca o nome de 
Deus para asse curar que suas palavras e selos esta- 
rão sempre em harmonia com os sentimentos de seu 
coração 1 

Felizmente, Sr. presidente, nada disso se dá entre 
nós, e até actualm nte nem partidos polilicos lemos. 

O Sn. Visconde de Itaboiuht : — Apoiado. 
O Sn. Fonseca : — Não ha hoje uma só pessoa, 

segundo penso, que conte;te este íaclo—que os nossos 
antigos pu t dos pditicos estão confundidos. 

No ta 1 po cm q ie olles estavam em aciividade. eu 
s rapre cspo.-ci in ariavelmente os princípios do ura 
deites; a esses piiucipios conservo ainda o maior 
; ferro, m -s não os vejo actualrnenlo contrariados. 
Nesse tempo rn;smo nunca eu pude seguir o meu 
partido em todos os seus passos, porque para mim é 
um au ma que, por maior, mais santo e justo que 
seja o fim s que se di:ig; um partido, sempre cm um 
ou outro passo clle se afasta do justo o do honesto. 
Nesses desvios, quando percebidos por mim, nunca 
0 acompanhava. 

Agora, Sr. presidente, que os parti los polilicos 
oitào confund do?, amortecidos; agora qu teeho a 
honra do occupar viialiciamcnle uma cadeira no 
smado, cotpo cssenciilmente conservador, modera- 
do, tendo concorrido para ist i os votos de um pat- 
lido a quo nuaca portenci; agora que não dependo 
rio eleições ó que h-;i de proceder de outra maneira? 
Não ó possível. 

D claro, Sr. presidente, que nenhum dos meus 
amigos ainda exigiu de min similhanlo sauifi-i), e 
nem de leve me disse alguma c msa a respeito. Si 
votei contra o projeclo de reforma judiciaria de 
iSõí, e si hoje tenho do votar pelas emendas do 
nobre visconde da Itiborohy, ó porque minhas con- 
vicções mo tôm conduzido e me conluzem a isto, e 
espero em Deus que ellas continuai ão sempre a di- 
rigi-me. 

O Sr. Ministro da Jiutiça: — Como todos nós. 
O Sr. Fonseca; — Eu já disse isso; não posso c 

nem devo coasiderar me melhor que alguém. 
Sr. presidente, o um facto que um encaraciraen- 

10 exuaotd.nario e £ím;ra cm progresso das gene- 
10= alimenticios ameaça a nos^a sociedade; isto c 
sentido por todos, cacozêa o declarou. Divc.sas 
causis podem c ncontr o cocconem para Caso cn- 
carccimento, e eu vou tocarem algumas d-lhs, não 
1 xtensara-nte como desejada, mai perfunetoriamen- 
fe, visio quo não ha tempo para ma s. e atieuta a 
ru squinhez do meu talento. Vejamos também si ao 
menos rm parte está no: esfrieis di hom m reme 
diar tao granja mal. 

Essas causas podem ser gerars, c podem ser espa- 
ciaes ao Brasil. lia uma época (li isto em algum li- 
vro) In uma époci em que os generes alimenticios 
nam aloiente encarecem em cida uma das nações; 
e essa época ó aquella em que 03 Estados que origi- 
naiirraente são agrícolas, como que deix m de o ser, 
ou distraírem grande numero de braços para outras 
industrias, e mesmo para a cultura exclusiva dos gê- 
neros chamados comrmrciaes, como são entro nós o 
café, o assucar, o algodão, etc.; isto é, com o att- 
gmenlo da população o civilisaçâo creara se novas ne- 
cessidades e uma grande porção de braços se di-tra- 
Inm da cultura dos generos atirnenlichs ; e como 
tolos comem, vem a haver desproporção entre as 
bocoas que consomem estes generos e os braços que os 
produzem, ou, cm linguagem technioa ou da scieh- 
cia, vem a haver desproporção entre o consumo des- 
ses generos e o seu produclo. 

O Brasil esta nesta época. Se diz que elle é um 
paiz agrícola; mas todo o senado sabe melhor do que 
eu que nestes ultimes tempos muitíssimos braços 
têm-se dislrahido da cultura dos generos alimenti- 
cios para outros fins, v. g , para a cultura dos gene- 
ros commerciaes quo fazem mais conta aos fazen- 
deiros, como o café 00 assucar ; para a construcçao 
das estradas, o que agora muito dcverecrescer de- 
pois que se começou a conslruc.ão das estradas de 
ferro; em sumraa, para tadis as artes mecânicas o 
liberaes afílinm rauiias pessoas, affiuern muitos bra- 
ços, que todos são consumidores ; o assim evidente 
e prodigiosamente se augmenta cada dia o numero 
dos consumidores dos generos alimenticios, ao mes- 
mo tempo que se dimiaue o numero dos braços que 
se applicam a produzir esses generos. Note-se que 
para maior eggravação do mal esta ép ca no Brasil 
coinciliu com a extmeção de trafico de escravos 
que quasi sós produzem aquelles generos. 

lia outras causas g-raes, como, per csemp^, a 
abundancia do ouro da Califórnia o da Austrália, 0 
outras muitas, á quaes talvez se deva a simultanei- 
dtde do encarccimento de taes generos em muitos 
paizes; mas no Brasil ha causas muito ospeciaes, e 
euvouoxpôr algumas, segundo minha observação, 
som ma impo: Ur com o que se tem escripto a este 
respeite. Tenho lido alguma cousa sobre esta ma- 
taria ; mas vou dizer o que leuho observado o nada 
mais. 

Entre nós não ha como nos outros paizes peque- 
nos lavradores qus se appliq rem á cultura dos ge- 
ueros alimenticios, o as grandes propriedades não 
se occupam disso, üs braços quo se applicam d pro- 
ducção das gêneros alimenticios são unicamente os 
braços escravos; o trafico cessou, esses braços cada 
dia se invalidara, vão definhando, fallecem, c entre- 
tanto a população cresce, vai applicando-se a ou- 
tras industrias, e a desproporção d horrível, se torna 
cada vez mais assustadora, o nós não temos dado 
remedio algum a esse mal. 

Aiudr In outra razão. O nosso modo de cultura é 
muito imperfeito, é do machado e do fogo; as 
terras próximas ús nossas povoaçòcs estão, na phrase 
techaica dos lavradores de niiahâ província, safadas, 
estão dadas por estéreis, não produzem os generos 
alimenticios como o milho o o f-.ijà.); perderam sua 
fuça vegetativa, o porc nsequem ia não podem ha- 
ver nelLs estibc'ecimeiitos destinados d producçào 
d; taes generos pelo melhodo de cultura que ainda 
scguioacs. 

' Taes estabelecimentos pois não ha, c nem podem 
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haver nas proximidacles do litoral ou das povoações, 
nem no interior, no sertão. Não podem haver nas 
proximidades dolitural, pela razão dada; porque as 
terras estão safadas por causa do n s«o sysleraa de 
cultura; não produzem os generos aliraenticios; e 
não podem haver no sertão, porque nossos meios de 
transporte são muito imperfeitos, são muito toscos, 
aí despesas do transporte absorvem decididamente o 
valor dos generos. Como, por exemplo, se poderá 
trazer milho ou feijão do interior para o litoral, si o 
transporto do uma arroba de café de S. Paulo, por 
exemplo, para Santos, custa 2#, e um alqueire de 
milho pesa duas ou talvez Ires arrobas I 

Por isso acontece que nos logares distantes do lito- 
ral os lavradores plantam apenas aquella quantidade 
de generos alimentícios que julgara sutflciente para 
seu consumo, para o gasto de sm casa. Não contara 
com o envial-os para os mercados das povoações que 
ficam distantes, porque, como ja disso, as despesas de 
transporto absorvem o valor dos generos. Esses la- 
vradores plantara o menos que podem, aquillo qu ■ 
entendom que chega para o consumo de sua casa, 
não querem sobras, que para elles seriam perdidas 
por falta de mercado; de sorte que, quando ha qual- 
quer perturbação atmospherica, quando ha secca, ou 
suporabundancia de chuvas, como nestes últimos an- 
nos, e agora mesmo, que tanto mal têm feito á la- 
voura, ellos ficam logrados, ficam sem generos ali- 
menlicios, os quaes chegam calão, mesmo no inte- 
rior, no sertão, a um preço fabuloso. 

No logar onde resido o feijão nunca custou mais 
de 800 a IJÍ cada alqueire; mesmo em 1842, quando 
houvo a revolução, dalli se offereceu para S. Paulo 
generos alimentícios; o entro nós está quem res- 
pondeu quo na capital tudo eslava muito barato, 
que o feijão estava a Ift; entretanto no anno passado, 
no logar de rainha residência, elevou-se a 20^, e 
não havia para comprar-se. 

E' um faclo pois que as nossas classes pobres es- 
tão soílrendo extraordinariamente, estão estorcen- 
do-se nas vascas da miséria e da fome. Quem se roça 
com ellas ó que conheca isso. No interior da minha 
província ha fimitias que, não podendo já adubar 
sua comida com toucinho, o supprem com pimentas. 

Ora, nesse ostado de cousas se ha da encerrar a 
presente sessão sem que tomemos nenhuma provi- 
dencia? Aquillo que digo a respeito de S. Paulo 
creio que tem apphcaçào a outras proviucias. 
(Apoiados.) 

A conversão das fazendas de assucar em fazendas 
de café tem concorrido tirabem alli para o encareci- 
mento dos generos alimentícios. Na casa ha alguos 
nobres senadores que lôm engenhos do assucar; 
appello para o sou testimunho. Quando o lavrador 
planta Cjiina.póde também plantar e planta feijão, e 
alguns ató plantam milho em distancias maiores 
para não oíTander a canna; o tudo vem excellente- 
inente pelo preparo da terra para a canna, e a limpa 
aproveita a tudo; isto acontecia no municipio de 
Campinas, cujas terras são mui íerteis, quando seu 
cultivo era a canna, o cm outros munieipios que 
abasteciam a capital, e outros pontos de generos alí- 
monticios. 

Lutrolatito toda essa municipio de Campinas, e 
outros, estão h ije cobertos de café, o qual não por- 
mitte ao mesmo tempo a cu lura dos generos ali- 
mcntiios, salvo no comeco quando novo; mas quando 
crescido, nelle nada mais se pôde plant r, e mjsmo 
a terra fica improdurtiva para os gmeres alimentí- 

cios, talvez para sempre, salvo depois de um pousio 
de imraensos annos. 

A imperfeição de nossos meios de transporte tam- 
bém augmenta o consumo, e porconseqfuoncia o 
preço de um dos principaes generos alimentícios, o 
milho. Nossas tropas sustentam-se a milho, porque 
nesses caminhos não ha capim para ellas : a terra, 
por cançada, já o não produz, e mesmo não pôde 
haver proporção entre o capim queella poderia pro- 
duzir, e as tropas que por elles transitam, que talvez 
já não possam admittir augmento. 

Ora, pergunto eu, o que temos feito nós para re- 
mediar esse mal 7 Nada absolutamente. Lembre-se 
o governo de que os argumentos que vêm do estô- 
mago, da fome, da nudez, não admittem muita re- 
plica. A fome, a nudez é um facto em nosso paiz ; 
mesom aqui áa portas do senado ainda hoje fui as- 
saltado por pessoas que me disseram que não co- 
miam desde hontem, ao que não pude deixar de 
dar crelito, porque não sei como se pôde faltar á 
verdade até esse ponto; e o aspecto macilento, a 
fome, pintada nesses semblantes, attestam a sua 
verdade !.... Não é só no interior: nas capitães, 
aqui mesmo na côrte se dá esse facto. Si nós es- 
tamos em ura terreno mais elevado da sociedade, 
si não estamos ao alcance desses soffrirni-mos, nem 
por isso deixemos de nos lembrar que nas classes 
inferiores a fome, a miséria é muito sentida. 

Ora, sendo isto assim, me parece que não ha 
nada mais urgente do que as emendas apresentadas 
pelo nobre senador pela província do Rio de Ja- 
neiro, e ainda direi que ellas são muito incom- 
pletas, deviam ser muito mais extensas ; a diminui- 
ção devia estender-se a outros generos, e os generos 
de primeira necessidade não deveriam soffrer im- 
posto algum. 

As emendas do nobre senador deviam esteoder-se 
a tolos os grãos, e também ao ferro que é desti- 
nado para as diversas industrias do paiz, e princi- 
palmente para a agricultura. O ferro baixo é uma 
das principaes condições da prosperidade das in- 
dustrias e riqueza das nações: e quem ignora no 
senado? 

O Sr. Visconde dk JequiTinhonha: — E' verdade. 
O Sr. Fonseca: — Senhores, eu esperava (e tal- 

vez ainda isto succeda) que o nobre ministro da fa- 
zenda, que segue a escola da liberdade em matérias 
financeiras, fósso o primeiro a abraçar estas emen- 
das, a votar por ellas. 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — Apoiado; ou 
também. 

O Sr. Fonseca : — Acredite o Sr. ministro da fa- 
zenda que, si se quizer oppôr a estas emendas, ha 
do collocar-se em um terreno bem fofo, bem raáo 
para S. Ex. 

O Sr. Visconde deIequitinhonua : — Apoiado. 
O Sr. Fonseía: — Pois ello perteoco á escria das 

resirkçôes I ? No exame, por exemplo, do systema 
corntnorcial, conhecido pelo nome de — Systema 
Protector — (titulo da um moderno livro), de que 
lado ficará S. Kx. ? Não é conhecido o seu modo do 
ver nestas cousas? 

O Sr. Visconde de Jeouitiniionha : — Procura 
subterfúgios. 

O Sr. Fonseca ; — O nbhre presidente do concelho 
já aqui nos declarou que o Sr. ministro da fazmda. 
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na camara temporária, e porconsequencia o governo, 
abraçava estas idéas. 

O Sn. Silveira da Moita : — Algumas. 
O Sn. Fosseca ; — Si o Sr. presidente do concelho 

e o Sr. ministro da fazenda, si o governo tem estas 
idéias, onde está a questão ? A opposiçào fica em 
harmonia com a maioria. Já ouvi um nobre se- 
nador proiretter em nome da opposiçào que não ha- 
veria discussão nenhuma si o ministério acceitasse 
as emendas; e eu que não pertenço nem a um nem ao 
outro lado, prometto pedir logo urgência para que te- 
nha logar amanhan a 3.a discussão. A culpa será pois 
do governo si as emendas não passarem; mas eu es- 
pero que passem, visto que o Sr. presidente do con- 
celho nos declarou que o governo abraça estas idaés. 

O Sn. Silveira da Motxa : — O governo quer 
nos lograr. 

O Sr. Fonseca (pergun'ando aos Srs. ministros]:— 
Acceita o governo' as emendas ? A opposiçào pro- 
meíte que não fará discurso algum... 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Nenhum. 
(A mesma dtclaração fazem outros membros da 

opposiçào.) 
O Sr. Fonseca: — eu prometto, como já disse, 

pedir a dispensa dosiuterslicios; amanhan póJe a 
resolução voltar para a camara dos Srs. deputados; 
a opposiçào de lá não ha de oppor-se ás emendas, 
e a maioria é do governo: que resta, que falta para 
que se dê agora entre nós uma conciliação tão bella, 
tão profícua ao paiz! ? 

Si pois, Sr. presidente, a sessão de 1858 fòr intei- 
ramente esleril para o paiz, e no todo desattenta ás 
suas urgentíssimas necessidades fem bens negativos 
ao menos, entendo que não terá sido esteril), essa 
horrível esterilidade deve ser lançada em culpa ao 
governo, o não ás camaras. (Apjtados.) 

O Sr. Silveira da Moita: — Sem duvida al- 
guma. 

O Sr. Fonseca ; — Não ó a opposiçào quem es- 
torva, quem oppòe embaraços á passagem destas 
emendas. 

O Sr. Visconde de Itaboraht: —Si o governo 
declarar que acceita as emendas, não ha mais dis- 
cussão. 

O Sr. Silveira ba Moita;—Dispensam-se os 
interstícios e tudo. 

O Sr. Fonseca : — Antes do dia 3 pôde estar tudo 
feito. 

O Sr. Visconde de Jkquitinhgniia : — Apoiado. 
O Sr. Fonseca : —Si não passarem as emendas, 

repito, o governo será o culpado. Mas hão de passar, 
espero que o governo annúa á estas idéas, e si o 
fizer, a sessão da 1858, em vez de esleril, será uma 
sessão abençoada pelo paiz, abençoada pelos lavrado- 
res, cujos estabelecimentos definham por falta de 
meios de existência ; em conclusão, abençoada pelas 
classes pobres que se estorcem nas vascas da miséria 
e da fome. 

O Sr. Dantas : — A enorme despesa que o thesou- 
ro está supportando é em beneficio da lavoura, com 
estradas de ferro, etc. 

Vozes; — Mas é ella quem dá toda a renda. 
0 Sr. Fonseca; — Sou fraco orador, peço silencio 

para poder fallar. 

Já fiz ver, Sr. presidente, quaes são em meu con- 
ceito as causas da carestia dos generos alimentícios; 
é um mal que progride, que nos ameaça. 

Ora, quaei são os remediós que devem ser appli- 
cados a esse mal? Eu me lembro de alguns. O 1.° e 
o principal são estas emendas em maior escala, isto 
é, não só estendend > a reducçâo' a outros generos, 
como tornando livres de direitos da alfandega todos 
os generos alimenlicios. Si acaso estas emendas 
peccam porinsufíicieDtes, como eu entendo, está nas 
mãos do governo tornai as mais extensas. Elias têm 
por fim alliviar, soccorrer a lavoura, cobrir a nudez 
e matar a fome das classes pobres; é um dos meios 
indicados pelos economistas em similhantes cir- 
curastancias, e practicados pela Inglaterra, como 
melhor sabe o senado. 

Os outros rernedios a tão grande mal demandam 
tempo. Um delles ó o aperfeiçoamento das nossas 
estradas, para que os generos possam vir do inte- 
rior para o litoral sem as grandes despesas de trans- 
porto que lhes absorvera o valor. Si tivéssemos uma 
rede de estradas de ferro, não haveria essa carestia; 
porque os lavra lores não se limitariam a plantar os 
generos alimenlicios somente para o consumo de 
suas casa-, e a grande porção de milho que conso- 
mem as bestas que conduzem esses generos seria 
destinada para a alimentação do homem; e todos os 
braços, que são muitos, empregados em tocar e ar- 
reiar essas bostas, destinar-se-hiam á agricultura, 
que assim teria grande incremento, muito valioso 
soccorro. 

Outro meio seria a colonisação; mas a co^nisação 
encaminhada como vai, cora o'deslino que vão tendo 
os 6,000:000# que lhe foram destinados, os 
6,000:000# que os lavradores pagaram para se acudir 
ás suas necessidades, o dos quaes não têm tirado algum 
beneficio; a colonisação, como está sendo feita... 

O Sr. VíSconde de Itaborahy : — Serve para aa- 
gmentara fome. 

O Sr. Fonseca: —... augmenta sem replica a mi- 
séria publica (apoiados); porque os colonos são 
remettidos para as fazendas que plantam generos 
coramerciaes, e assim tornam-se outras tantas boc- 
cas que se augmentam, o não braços que se appli- 
quem á cultura dos gmerosalimentícios; aggravam 
a desproporção entre o consumo o o produeto. 
(Apoiados.) Alli está o Sr. Vergueiro, que muitas ve- 
zes compra grandes portões de generos alimentícios 
para sustentar os seuscolonos. Si não tòm este des- 
tino, como era verdade agora não têm tido, então a 
Associação Central os manda para mattas virgens 
povoar terrenos novos 1 Oh I senhores, islo não tem 
logar ; esses europeus não eslão acostumados a dor- 
ribar os nossos qequiiibás (apoiados); isso só pôde 
pertencer, só pe;tence aos naturaes do paiz; cada um 
para o que tem habito; e deste modo a colonisação 
ó inteiramente iraproficua; desgraça, em vez de'f3- 
licitar os colonos, puja sustentação pesa sol r o 
governo, sobre o paiz. 

Entretanto poderiam ser muito proveitosos e ses 
colonos ao paiz, si com esses 6,000:0005? se com- 
prassem nç terrenos já cançados e limpos dos gran- 
des páos e madeiras que ha nas proximidades das 
povoações o do litoral pira est-belecel-os abi, afim 
de cultivarem esses terrenos pelo systeraa europeu, 
e 'ornccerem ás povoações os generos alimenlicios 
de que ellas procisam, os quac. podiam chegar aos 
mercados com quasi nenhuma ou nenhuma despesa 
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de transporte. (Apoiados.) Peço ao governo e á As- 
sociação Central de Colonisação que sa entendam a 
respeito, e dêm ao resto dos 6,000:0005? um util 
emprego. Eis a applicação util que se pôde dar á 
essa colonisação que se está fazendo em pura perda 
do paiz. Taes terrenos, rue nada em verdade pro- 
duzem com o machado e fogo, tornar-se-hiam muito 
produclivos pelo methodo tmis aperfeiçoado da agri- 
cultura da Europa; onde a enxada do africano jd 
não pôde ulilisar, o arado do europeu se tornará 
util, e saberá haver-se, e isto com muita proílcui- 
dade para o paiz, e felicidade para os colonos. 

Os grandes proprietários já não querem colonos, 
o governo ordenou aos presidentes de província que 
ofíiciassem a esses proprietários dizendo-lhes que 
fizessem encommendasde colonos,e nenhum ou pou- 
cos são os que têm acudido a esse reclamo ; anda-se 
oílerecendo colonos pelas portas, ninguém os quer, 
porque não convém com as condições que se exigem. 

O Sr. Visconde de Itaborahv : — Nem é possível. 
O Sr. Fonsbca : — Faça-se o que se deve fazer, o 

que pede o nosso estado de cousas, e apparecerá a 
emigração espontânea da Europa para o Brasil. Me 
desculpe o senado si abuso de sua paciência com es- 
tas observações. (Não apoiados). 

Vozes ; — Vai muito bem. 
O Sr. Fonseca : — Sou lavrador, o portanto não 

era possível que, tractando-se no senado dessas ma- 
térias, eu não aproveitasse o ensfjo para expender 
minhas opiniões. Si eu não procedesse deste modo, 
teria vergonha de apresentar-me entre os meus col- 
lagas na lavoura ; porque eltes me diriam com toda 
a razão : « O que fostes fazer no senado ? O que fi- 
zestes em bem da nossa lavoura? Nem quando o vis- 
conde de Itaborahy (como se diz em ausência) apre- 
sentou aquellas emendas, tivestes animo de tallar ? 
Vós que suífreis como nós as mesmas necessidades, 
que conhecfis tanto os nossos males, não tivestes 
animo de os expôr ao senado o ao governo ? » 

O Sh. Visconde de Itaborahy ; — E' muito louvá- 
vel o procedimento de V. Ex. 

O Sr. Fonseca : — Vou agora traclar da emenda 
relativa aos 2 % do café; quero vôr si posso tornar 
bem sensíveis a justiça e as vantagens que resultam 
da adopção desta emenda. 

Já houve no coipo legislativo a intenção de abolir 
os direitos de exportação; direitos que não convém, 
que reprovam os economistas; e começou-se pro- 
'raettendo-se continuar por abolir os 2 0/<» í110 

foram depois restabelecidos o que agora se tractam 
de abolir outra vez. O pretexto pelo qual se restabe- 
leceram estes 2 % foi o receio do haver falta de 
ronda; mas agora que o governo nos diz que tem 
20 e tantos mil contos de saldo, já não tem cabi- 
mento esse pretexto. 

O Sn. Souza Rajios : — O governo está dando di- 
nheiro a juros. 

O Sr. Silveira da Motxa : — E' um governo usu- 
rario. 

O Sr. Fonseca : — Vou dizer o que succede a um 
lavrador de café na minha província, porque melhor 
a conheço ; e o que lá succede ha do talvez ter appü- 
eação ao" que se pas^a nas outras províncias produ- 
ctoras deste geaero. Não pensem que estou defen- 
dendo os meus interesses, e que daqui nascem os 
meus esforços a favor do café; sou lavrador de as- 

sucar, que hoje em S. Paulo destina-se ao consumo 
e se não exporta. 

Uma voz: — E que tem que fôsse cafesista ? tanto 
melhor. 

O Sn. Fonseca : — Sim; e oxalá que os nossos 
interesses particulares sempre estivessem em har- 
monia com os interesses públicos 1 Mas minha la- 
voura consiste em assucar, genero que actualmente 
apenas chega para o consumo de S. Paulo, não so- 
bra para ser exportado. Fallo no puro interesse dos 
meus concidadãos, no interesse do meu paiz. 

Paga um lavrador de café em S, Paulo 7 % de im- 
posto geral, 4 "/o de tributo provincial decretado pela 
assemblóa provincial, no tempo em que o Sr. Sa- 
raiva, actual ministro da marinha, esteve na presi- 
dência daquella província; e assim procedeu talvez 
aquella asserabléa, porque então o imposto geral era 
de S"/»; são portanto' Í1 "/, sobre todo o café que 
vem ao mercado; mas a metade do valor deste café 
conduzido em costas de bestas ó absorvida pela con- 
ducção, que está a 25? por arroba ; poreonsequencia 
paga 22 7», isto é, 11 7» sobre a metade que apro- 
veita, e outros 11 7o sobre a metade que lhe tira a 
conducção; eis os 22 accresce que em cada mu- 
nicipalidade, salva uma ou outra excepção, a camara 
municipal impõe sobre a arroba do café 40,60 e 80 rs., 
cora applicação para esta ou aquella obra municipal; 
ahi temos portanto o lavrador pagando vinte e tantos 
a 30 7o. Ainda não é só isto, Sr. presidente; suppo- 
nha V. Ex. que o lavrador cultiva o café por meio 
de colonos, por parceria, como suceede a muitos; a 
a metade do que colhe é para o colono, o a outrá 
metade ainda é egualmente dividida pelo condnctor. 
O que fica para e lavrador? E não será urgente o al- 
liviar de tantos impostos a cultura do café? E assim 
se tracta ao café, este principal nervo do paiz, que 
o tem sustentado o conduzido ao ponto era que elle 
se acha, resistindo aos erros e crimes dos homens t 
(Apoiados.) 

« Reducção dos impostos sobre baetas e baetões. » 
Senhores, eu lenho mostrado que ha fome, que ha 
miséria no paiz, com todo o seu cortejo, nudez, etc.; 
e não será necessário também abolir, ou polo menos 
diminuir o imposto sobre as baetas, baetões, etc., 
para que estes generos fiquem mais ao alcance das 
classes pobres, para que cubram mais coramoda- 
menle a sua nudez? E demais, também será um 
favor á lavoura, porque os escravos também se ves- 
tem de baetas e baetões, o que até é muito recom- 
mendado pela hygiene, maxime nos tempos epidê- 
micos de que temos sido victimas. 

(Dirigindo se ao Sr. Fisconde de Itaborahy.) Per- 
dôo o nobre senador, eu acho a sua emenda um 
pouco restríçta; ella se devia estender aos pannos 
grossos que servem para as necessidades das classes 
menos abastadas, etc. 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — O Sr. ministiO' 
entende que é de mais. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Estamos peados pelo 
ministério. 

O Sr. Fonseca ; — Não digO' jsso; e estou certo 
mesmo quedos nobres ministros também desejam o 
bem de todos. 

Senhores, eu declaro que fallo com o coração nos 
lábios; não tenho indisposição nenhuma contra qual- 
quer dos Srs. ministros; pelo contrario, voto estima 
a cada ura delles; ninguém mais do que eu aprecia as 
qualidades do Sr. marquez do Olinda e do todos os 
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Srs. ministros; mas sou forçado a faltar assim, por- 
que também sinto o que soflrem os lavradores 

Perto do meu estabelecimento ha um grande cam- 
po que foi dos jesuítas e que hoje está abandonado ; 
ahi moram muitos pobres que vivem na maior mi- 
séria, não porque sejam vadios, mas porque o campo 
é esteril, e o que elles plantam não produz em ordem 
a satisfazer suas necessidades. Empregavam-se tam- 
bém como camaradas [ó o termo usado) de tropas, e 
esse ganho lhes dava para que soíTrivelmente passas- 
sem ; hoje, com o encarecimento dos geueros ali- 
mentícios, estão longe de satisfazer suas necessida- 
des, soflrem muito.... 

Pois, senhores, não havemos de dar um remedio 
a este mal do modo que fôr possível ? Qualquer idéa 
que apparecesse neste sentido eu abraçaria e sus- 
tentava. Si ella viesse da parte do governo, eu 
mostraria ao governo com que boa vontade vo- 
tava com elle ; si o Sr. ministro da fazenda apre- 
sentasse abolições e diminuições de impostos mais 
amplas, eu o seguiria com preferencia ao nobre se- 
nador pelo Rio de Janeiro, cujas emendas me não 
satisfazem por menos amplas. 

Continuar-se, Sr. presidente, a impor sobre os 
generos alimenlicios, quando a classe pobre está evi- 
dentemente soffrendo, é terrivelmente deshumauo 
e impolitico: é deshumanidade, porque não ha nada 
mais deshumano do que por meio de impostos, de q re 
se não pi ecisa, encarecer os generos alimenlicios, 
quando hr f ^meno paiz; e ému.to impolitico, por 
que ó da maior conveniência política no presente 
século respeitar, poupar, já não digo os interesses, 
mas as necessidades do grande nuraeto.cujo bem de- 
vemos promover [Apoiados.) Para que havemos de 
deixar isto para as kalendas gregas? Eu espero que 
tal não acontecerá. 

Outra emenda õ extinguindo o imposto sobre o 
gado do consumo no município do Rio de Janeiro. 
Esta medida é evidentemente necessária, porque a 
carne está hoje por um preço tal, que as classes po- 
bres já não tractara de se alimentar com ella, não 
tôm essa aspiração! E não havemos de procurar 
diminuir o preço desse genero? 

Outra emenda; « O governo não poderá abtir 
créditos extraordinários na fóima do ait. 4.°, § 3.° 
da lei da 9 de setembro de 1830, sem prévia au- 
diência do concelho de estado pleno. » Acho tão 
governamentjl esta emenda, que entendo que o 
•governo deveria ser o primeiro a promovõl-a desde 
já, porque assim afastaiá de si a tesponsabilidade 
ou a repartirá com os cons.lheiros do estado. 
. Créditos supplementares eu comprehendo, mas 
cieditos novos ou não sei o que é; porém, si o go- 
verno, querendo abrir créditos novos, consultar o 
conselho de estado, ficai á com uma responsabili- 
dade muito menor; a emenda é governamental; e 
por isso todo governo prudente e constitucional a 
deve acceitar; ó pois de esperar que seja acceita. 

Voltando ás emendas sobre a reducçào de direitos, 
eu entendo que devia » ser mais amplas, e mesmo 
abohtivas: deviam e.-tender-se ao ferro, a todos os 
grãos alimentícios: ó bem sibido que o ferro por 
baixo preço ó uma das principaes condições da 
prosperidade das industrias e riqueza das nações. 
Todavia, passem estas emendas e fico satisfeito. 

Vou referir ao senado ura facto, não para pedir 
remedio, apezar de que" o governo talvez o possa 
dar. 

A camara municipal do Santos, no seu respectivo 

orçamento, (como se sabe, os orçamentos municipaes 
são lidos pro formula nas assembléas provincíaes), 
estabeleceu uma imposição sobre o sal, não sobre o 
sal que se consome naquelle município, não, a ca- 
mara exemplou do imposto exactamoute o sal sobre 
que ella podia impôr, mas sobre o sal que vai para 
serra acima, que vai para S. Paulo, Goyaz, Matto- 
Grosso e parte de Minas-Geraes, Paraná, etc. De 
maneira que a camara impoz exactamente sobra 
aquelles a respeito dosquaes ella não podia impôr, 
e exemplou aquelles sobre os quaes só podia impôr, 
que são os seus municipes, si essa imposição sobre 
generos de importação não fôsse expressamente 
prohibida pelo acto addicional. 

Esta imposição passava desapercebida pela assem- 
bléa provincial no orçamento municipal daquella 
cidade. 

O Sn. Silveira da Motta : — Eu fallei contra isso 
na assembléa provincial de S. Paulo. 

0 Sr. Fonseca : — Eu fiz as mais fortes e enérgi- 
cas reclamações contra similhante imposto; mos- 
trei o absurdo da imposição, e fiz ver que entre cs 
generos de primeira necessidade o sal occupa o pri- 
meiro legar; que esta imposição era expressamente 
prohibida pelo acto addicional, e nada consegui como 
direito. O absurdo vai ao pi nto que até se pode di- 
zer que mesmo aqui no Rio de Janeiro estamos pa- 
gando esse imposto para a camara de Santos, porque 
o sal que sobe a serra de Santos é destinado tao.bem 
em grande parle a criar grande porção do gado que 
vem para aqui; e esse galo so torna mais caro em 
razão de similhante tiibuto, que assim recaho tam- 
bém sobre o Rio do Janeiro. 

Em 1854 fiz tudo quanto pude na assembléa pro- 
vincial para se extinguir este imposto ; requeri vo- 
tação nominal, e por um ou dois votos ficou sub is- 
tiudo o imposto s bro o sal, que não ó produzido 
nem consumido na cidade de Santos. E tive o des- 
gosto da vèr que pessoas bem entendidas votaram 
para a continuação de similhante imposto. Da ma- 
neira que, em logar de lucrarem as províncias para 
onde vai o sal de Santos, tó houve prejuízo, terrí- 
vel aggravaçào do mal; porque até alli passava de>- 
apercebida a imposição, e do então em diante ficou 
sanccionada pela assembléa provincial. Até alguém 
que lera assento nesta casa votou nessa occasião pela 
imposição I 

O Sn- Silveira da Motta : — Eu até fallti contrai 
O Sr. Fonseca: —V. Ex. não estava lá nessa oc- 

casião. 
'Quando o Sr Manuel da Fonseca, hoje barão de 

Suruhy, esteve na administração da província da S. 
Paulo, elle, aitendendo ao absurdo do imposto, trfan- 
dou ouvir a respeito o procurador fiscal interino, que 
então era ohabil jurisconsulto Dr. João Cbrispiniano 
Soares, o qual deu um parecer mui bom Íuii íaio, o 
jurídico, contra similhante absurdo: o Sr. barão do 
Suruhy mandou suspender o pagamento do imposto 
como atlenlatorio do acto addicional, e absurdo: 
honra lhe seja feita; ao menos no tempo ou em parte 
do tempo da administaaçào de S. Ex. não so cobrou 
tal imposto, mas depois continuou a vigorar. 

Eu estou arrependido de ter trazido esto negocio 
para o senado, porque talvez mo aconteça o mesmo 
que na assemblea de S. Raulo, que, era vez de icme- 
diar o mal, ficou elle aggravado, sancciouado, etc. 

Uma voz:—Como? porque e;tá arrependido? 
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0 Su. Fonseca :—Estou arrependüo, Sr. presi- 
dente, porque receio que as outras camaras raunici- 
paesdo litoral do império, sabendo deste novoinvento 
de renda que descobiiu a camara de Santos, achem 
boa a lembrança, e queiram imital-a, explorar esta 
mina de augmento de renda, e que depois fique tudo 
sanccionado pelos empenhes, este 5.° poder que te- 
mos, o assim segeneralisa o mal. Os absurdos nos 
chocam, nos impressionam ao começo, depois fami- 
liarisamo nos com elles. 

Trarei para exemplo as loterias: no principio, 
quando começaram a apparecer, vimos famosos dis- 
cursos contra ellas, fazendo ver que as loterias não 
eram sinão jogos prohibidos, que estragavam a mo- 
ral publica, faziam a desgraça de muitos pais de fa- 
mílias, dos fllhos-familias, caixeiros e escravos, 
donde provinham muitas fallencias, furtos, suicí- 
dios, não podendo niagm m fazer suas economias 
para a velhice e enfermidade, o que mJto au- 
graenta o numero de pobres e enfermos nos hospi- 
taes, sem quo se possa apontar uma fortuna que seja 
devida a loterias. Hoje, quem ouzasse levantar sua 
voz contra as loterias, milhares de vezes sancciona- 
das por nossas leis, estaria perdido, pareceria louco, 
assimi;har-se-hia áquelie que fôsse á entrada da bar- 
ra do Rio de Janeiro e intentasse fazer parar as aguas 
do oceano, para que não entrassem na sua bahia. 
Enão ha remedio sinão acompanhara torrente; eu 
mesmo voto por todas as loterias, maxime por aquel- 
las que se anpli 'am a fins pios; só do excesso do mal 
é que espero que nos virá o remedio, que virá o bem, 
para nós ou para nossos vindouros. 

Sr. presidente, eu pretendia na dL-cussão da lei 
do orçamento ( o nolla de algum modo estamos) 
dizer alguma cousa; pretendia occupac-me cem al- 
gumas das repartições, principalmente com a da jus- 
tiça na parto ecclesiastica; mas por ora limito-me a 
estas emendas, ao que tenho dito. 

Em conclusão, Sr. presidente, eu torno a pedir ao 
senado em nome do paiz, em nome da nossa lavoura, 
estorcendo-se na falta do meios de existência, de con- 
tinuação, em nome das classes pobres que tom fome, 
quo approve esUs emendas. Ellas não são daopposi- 
ção, não são exclusivamente do Sr. visconde de Ira- 
boraby; pertencem ao senado, a cada um de nós, ao 
paiz, á nossa lavoura acabrunhada, á classe pubre, 
aos quo tem fome: approvemo-las. {Apoiados; muilo 
bem] 

O Su. Souza Ramos : — Sr. presidente, eu não 
lenho intenção de demorar esta discussão; o governo 
parece que está cura o receio de que no senodo se 
pretende demorar a discussão, nem de outro modo 
posso explicar o seu procedimento. 

Um nobre senador, sobre quem não pôde recahir 
similhante suspeita, acaba de ofierecer á conside- 
ração do senado considerações da maior importância ; 
0, uma vez quo o governo não está disposto a satis- 
fazel-as, pelo menos devôra ofierecer áquelles era 
nome de quem o n bre senador reclamou os bs- 
neficios consignados nas emendas uma consola ão 
de palavras... 

O Su. Visconde db Itabouaiiy : — O governo não 
íalla, porque approva as emendas. 

O Sn. Souza Ramos Então cedo da palavra. 
Não havendo mais quem peça a palavra, encer- 

ra-se a discussão, e, procedendo-s: á votação, é 
approvada a resolução para passar a 3.a discussão, 

sendo rejeitadas as emendas do Sr. visconde de Ita- 
borahy. 

O Su. Visconde de Itabouaht : — Somos unica- 
mente 13 quo votámos ; o governo responde sómeute 
com votos e não com discursos I 

Segue-se a discussão dos artigos additivos apresen- 
tados pelo Sr. Gaptista de Oliveira. 

O Sn. Baptista de Oliveira: —Sr. presidente, 
estou na persuasão de que estes artigos contrariam a 
discussão; e, uma vez que, segundo me parece, não 
se julga opportuua, esta occasião para se entrar na 
discussão de taes obj^ctos, assento que ó melhor pe- 
dir a retirada dos mesmos artigos, para serem apre- 
sentados em occasião mais opportuna, ti essa occa- 
sião se der antes do encerramento da sessão. Em 
todo o caso não ficarei com a responsabilidade de 
deixarem de ser tomadas em consideração, ainda 
durante esta stssão, medidas capitaos^como essas que 
apresentei. 

O senado, sendo consultado, consente na retirada 
dos artigos additivos do Sr. Baptista de Oliveira. 

O Su. D. Manuel (pela ordem): — Requeiro dis- 
pensa do intersticio para ser discutida amânhan cm 
3 a discussão a resolução que acabamos de votar 
em 2.a 

E' apoiado e entra era discussão este requerimento 
do Sr. D. Manuel. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Sr. presidente, coffio 
V. Ex. acaba de presenciar, sobre a matéria da re- 
solução só houve tres discursos, um do Sr. visconde 
de Itaborahy fundamentando suas emendas, um do 
Sr. visconde de Jequitinhopha sustentando essas 
emendas, e outro proferido no mesmo sentido pelo 
nobre senador por S. Paulo. Creio, portanto, que não 
podemos ser arguidos de querermos protelar a dis- 
cussão da resolução: na l.a discussão não se dis- 
se uma só palavra, e na 2.a apenas tres vozes se le- 
vantaram para justificar e sustentar algumas emen- 
das. 

Mas, Sr. presidente, este procedimento da oppo- 
sição não foi correspondido com a generosidade que 
ella tinha direito a esperar do governo 1 

Os Srs. Viscondes de Itaborahy e de Abaeté : — 
Apoiado. 

O Sn. Silveira da Moita : — Quando a opposição 
se apresenta cora esta generosidade, tem direito a 
ex'gir dos seus adversários quo sejam generosos 
também I Eu fallo da generosidade no d ebate, que ó 
dever e lei de honra para os adversários no parla- 
mento : fallo do dever rigoroso dc todo o governo de 
explicar-se perante o paiz. 

Neste terreno o governo tinha o dever de defender 
a medida em discussão, uma vez que a julgam ne- 
cessária, assim como nós tínhamos o de atacal-a, 
porque a julgamos desnecessária, prejudicial e pu- 
ramente artifleiosa e só calculada pelo ministério 
para subtrahir-se ao exame de seus actos. 

O Sn. Presidente : — Eu não posso deixar do 
lembrar ao Sr. senador que a discussão agora versa 
sobre a dispensa de intersticio. 

O Sr. Silveira da Moita : — Eu ettou dando as 
razões por que a matéria nãa.ó urgente, e entre 
essas razões está sem duvida a da necessidade de 
maior exame, de maior discussão, e por isso estou 
notando a falta dc discussão por parte dos Srs. mi- 
nistros, 

33 
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O Sr. Viscoxde de Itaboraiit: — Não havendo 
emendas, a resolução não tem de voltar á camara ; 
portanto, não ha urgência. 

0 Sn. Silveira da Moita : — Sr. presidente, 
V. Ex. tenha paciência comigo, porque eu te- 
nho muita com os Srs. ministros. 

O Sr. Presidente : — Somente quiz lembrar ao 
Sr. senador o que estava em discus-ão. 

O Sr. Silveira da Moita : — Este nosso proce- 
dimento, Sr. presidente, tinha de continuar no 
mesmo theor, d a^ãso os nobres ministros ou os 
seus amigos tivessem ao menos dado aos conten- 
dores as honras da contestação; mas ó tal o d siem 
com que o ministério encara todas as observações 
que se fizeram para mostrar que a resolução está 
incompleta, que não se dignou dar uma palavra 
sobre a resolução nem sobre as emendas! 

O Sr. Ministro da Justiça : — O Sr. presidente 
do concelho não fallou outro "dia? 

O Sr. Silveira da Moita:—Nem uma palavra 
sobre as emendas I 

O Sr. Visconde de Itaborauy : — Apoiado. Disse 
que não as tomava em consideração nenhuma. 

O Sr. Silveira da Moita: — Os auctores das 
emendas fundamentaram-as; para combMel-asera 
preciso que o ministério ao menos dissesse a razão 
p<y que não as acceitava. O nobre presidente do 
concelho apenas se pronunciou muito ligeira ente 
sobre um dos pontos, e note o senado que S. Ex. nem 
nessa parte emittiu opinião sua; subordinou-se ao 
que na camara dos deputados linha dito o Sr. minis- 
tro da fazenda, que quer a continuação dos 2 7,, e 
que apenas teve a franqueza de dizer na camara que 
tinha tido uma reunião com seus amigos, que estes 
manifesta;am o desejo de propor a abolição dos 2 7o, 
e que S. Ex., pela sua conheciia doutrina de fazer 
boa vida com as miiorias, linha concordado em que 
a idéa era boa, mas que p ir ora não convinha que 
se adoptasse. Eís-aqui o ponto único em que tocou o 
Sr. presidente do concelho, referindo-se ás expres- 
sões do seu collega da fazenda. 

Mas é preciso agora ver a que se reduzem as decla- 
rações do Sr. ministro da fazenda. As declarações 
de S. Ex. reduzem-se ao adiamento da abolição*dos 
2 7»; mas é justimente contra o adiamento que se 
offereceu uma emenda para começar a ter vigor no 
1.° de janeiro da Í839. Já se vê pois quo, desde 
que um ministro no senado apenas se refere ao 
que ura seu collega disse na outra camara em favor 
somente do adiamento, este ministro não tem dito 
nada; apenas tem confirmado a negação da abo- 
lição. 

Mas, senhores, não se tractava só dos 2 7o; o no- 
bre auetor das emendas fez uma collecção de idéas 
de grande utilidade publica, sobre as quaes era mis- 
ter que o governo se pronunciasse. 

Tractava-se da abolição do imposto sobre o gado 
do consumo do município da côrte, imposto que 
vexa, que sobrecarrega as classes pobres, porque 
encarece o preço de um genero alimentício de pri- 
meira necessidade. Entretanto o nobre ministro 
achou quo devi i desienhar também esta aspiração 
que a opposicào tom de fazer este serviço ás clas- 
ses necessitadas! 

íracUya-se, senhores, de diminuir o imposto de 
importação sobre certos gsueros que concorrem 

também para a subsistência publica, attenta a ca- 
resda da carne, o peixe salgado, bicafiiáo, otc., e 
outros generos como farinha de trigo, que eu reputo 
genero de primeira necessidade, principalmente nas 
grandes ci ades do litoral. O que disse o'governo a 
este respeito 1 Nem uma palavra I 

Tra 'tava-se de diminuir o imposto sobre certos es- 
tofos grossos, diminuição que interessava não só ás 
classes pobres, como, muito principalmente, aos usos 
da nossa lavoura; taes são as baetas e baelões, por- 
que o senado sabe que hoje, que a escravatura dimi- 
nue, ó preci o poupal-a, tractal a mais hygienica- 
mente, e tem-se reconhecido que o uso da lau 
diminue considoravelmente a mortalidade do nossos 
escravos; porconsequencia a diminuição da imposi- 
ção sobre esse genero tornava-se um favor imme- 
diato á lavoura. Mas o governo desdenhou essa nossa 
justa aspiração, a ponto tal que não disse uma só pa- 
lavra, conb-ntou-se com os votos silenciosos 1 

O Sr. Fonseca : — Isso é negar pão e agua. 
[Apoiados.) 

O Sr. Silveira da Motta: — Senhores, avista 
desso procedimento do governo não é possível que 
continuemos a ter com elle a mesma generosidade. 
Um governo que nega até sua palavra, quando sa 
tracta do medidas para soccorrer a pobreza e a la- 
voura que definha ; mn governo quo nega até sua 
palavra, quando so tracta de estabelecer condições 
regulares para se fazerem as despesos publicas ex- 
traordinárias; um governo quo o que quer é ter o ar- 
bítrio puro de abrir créditos extraordinários durante 
a ausência das camsras, sem formalidades; um go- 
verno que, quando se tracta de estabelecer medidas 
que reprimam esses abusos, nem ao menos tem a 
decência de querer contestar-nos, esse governo não 
merece a generosidade da opposição. [Apoiados da 
opposição.] 

Não"posso pois, Sr. presidente, votar pela dispensa 
dos interstícios; e não posso votar, não só por estas 
razões que já expuz, mas por outras deduzidas do 
nossos tramites legislativos. 

Nós offerecerass emendas, ellas não foram ap- 
provadas; tom o projecto de entrarem S.3 discussão 
e o regiraanto, quando marcou um intervalloda 2.' 
para a 3.a discussão, o fez previdentemente. E' pre- 
ciso que haja algum inlervallo, para quo se estude 
melhor a questão. Na 3.° discussão teremos talvez 
de reproduzir as mesmas emendas, o então não ha 
necessidade, Sr. presidente, de votarmos do afoga- 
dilho uma resolução sobre a qual o governo nesta 
casa tem sido mudo o surdo ! 

Si se tractasse de uma resolução, senhores, a res- 
eeito da qual eu não tivesse receios ou approhensõns 
fundadas de que tem de ser a lei do orçamento de- 
finitiva de 1859—60, ainda bem; mas está veri- 
ficado quo esta resolução tem de sor a lei do or- 
çamento do 1859 — 69, e ha de produzir um do 
dois inconvenientes: ou o governo era 1860 ha de 
ficar com uma lei deficiente a respeito das verbas da 
despesa, porque a despesa cresce todos os dias; ou 
o governo, pela natural diminuição quo vai experi- 
mentando a nossa renda, ha de se achar em 1860 
com uma receita inferior á quo foi orçada para 
1858—39; e então resultará que o governo se jul- 
gará auetorisado a tomar medidas extraordinárias o 
illegaos, só pelo facto de ter uma resolução que au- 
ctorisa para fazer vigorar até 1860 a lei do orça- 
mento votada o anuo passado. Neslo ponto, Sr. 
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presidente, ó preciso que o governo fixe sua atten- 
ção, e que o corpo legislativo veja o precipício em 
que se vai lançar. 

Nossa renda publica decresce, e ha muitas causas 
concurrentes para o seu decrescimento. Uma dellas 
é o estado da nessa moed', que enfraquece todos o^ 
dias; a importação estrangeira tem necessidadií de 
acompanhar o enfraquecimento do nosso meio cir- 
culante elevando os seus preços; os generos de pri- 
meira necessid ide do nosso consumo, que são impor- 
tados, têm já augmentado de preço, v. g., o algodão 
grosso, que In poucos mezes se vendia no nosso 
mercado a 100 rs. a jarda, hoje é vendido pelos im- 
portadores com a diffeiença para mais de 30 a 40 rs. 

Essa diíTerença, senhores, ha de trazer necessaria- 
mente uma diminuição no consumo; porque, á pro- 
porção que os generos encarecera, o consumo cor- 
respondentemente diminue: o preço não fica então 
ao accesso de todos os consumidores, e as neces-i- 
dades so limitara, embora mal satisfeitas. Eo re- 
sultado da diminuição da importação será a dimi- 
nuição da renda das nossas alfandegas, que são até 
hoje a mina donde o governo tira para os seus es- 
candalosos disperdicios. Ora, si nós temos essa pers- 
pectiva de diminuição da renda por causa do nosso 
meio circulante cada vez mais enfraquecido pelos 
erros do actual ministério.... 

O Su, Visconde de Itabouahv Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta ; — porque havemos 

de dispensar estes interstícios, para fazer passar a 
toda a pressa uma resolução que tem por fim fazer 
extensiva ao anno do 1859—60 uma lei que foi de- 
cretada na sessão de 1857 para o anno de 1858—59, 
tendo a perspectiva do um estado floresconte, como 
foi o de 1857, quando os nobres ministros, receben- 
do o poder de s^us antecessores, ccharara os cofres 
públicos com saldos, as rendas em augmento corres- 
pondente, e a arrecadação produzindo cada vez 
sommas mais avultadas? 

Quando os nobres ministros receberam nessa épo- 
ca o poder, as circumstancias do paiz eram essas; 
mas, senhores, não é preciso fazer um retrospecto 
muito longo: sp olharmos para traz, havemos de achar 
com dor uma diíTerença imraensa do estado do paiz 
em relação áquella época, porquo actualmente nos 
achamos hoje a braços cora complicações e perigos 
muito sérios 1 Sim, muito sérios; e eu receio que o 
paiz tenha um doloroso escarmento, por se ter dei- 

■ vado victirnar pelas lheorias ô:as do Sr. ministro da 
fazenda! {Apoiados.) 

Eu já encarei uma das faces d'OQde deduzo a pro- 
babilidade do decrescimento da renda; vou agora 
oncarar por outra face esse decrescimento. 

A nossa producção agncola, única que faz face 
á importação, porque nós não somos fabricantes, e 
todas as vezes que nos meltemos a fabricantes maca- 
queamos os fabricantes sem proveito do paiz; todas 
as nossas fabricas estão por ora em ensaios, estão 
ainda no berço, quasi ti das ellas têm definhado, ou 
enlanguecora por algum tampo á custa do thesouro 
publico, dando em resultado grandes sacrificios do 
thesouro era proveito de alguns espertos, aprisdoros 
do governo, qne confundem a prosperidade do paiz 
com a sua improvisada riqueza individual.... 

O Sr. Visconde de Itaboiuht : — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta:—Nessa industria é 

agrícola, senhores; a agricultura não tem era si 
nenhuma alternativa de progresso, porque seus ins- 

trumentos de trabalho diminuem, as nossas terras 
cançam, os capitães são cada vez mais difficeis. O 
senado fez o anno passado o esforço de promover a 
reforma da lei hypothecaria, com que nós podíamos 
preparar o terreno para fundar alguma instituição 
de credito em favor da lavoura, porquo a lavoura 
morre por falta de capitães; e, emquanto tiver capi- 
tães tão desmedidamente caros como os que tem, a 
industria commercial ha de representar sempre 
um papel subordinado e abatido em relação á esta ; 
por isso o senado fez o anno passado o esforço 
de cuidar dessa matéria, mandando que íêsse estu- 
dada por uma commissão ; e este anno não têm 
cessado as vozes da opposição de pedir ao governo 
que tracte da reforma hypothecaria, único ponto 
d'onde podem partir algumas medidas em favor da 
agricultura. 

O Sr. Visconde de Itaboraiit; — O Sr. ministro 
do_ império disse que não era preciso fundar insti- 
tuições de credito agrícola. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Mas o nobre minis- 
tro da justiça, não só não pediu que esta matéria 
fôíse dada para ordem do dis, como alé concorreu 
para que o Sr. presidente não a désse, porquo a pos- 
poz ao seu projecto, que naufragou no l.^para- 
grapho! 1 

O Sr. Ministro da Justiça : — Naufragou? 
O Sr. Silveira da Motta: — Encalhou; também 

se naufraga encalhando. 
Ora, senhores, quando nós fazemos esses esforços 

todos para ver si melhoramos a sorte da lavoura, 
porque desse modo poderia concorrer para augmento 
da nossa renda de importação, apresentando a 
maior sorama de produetos permutaveis, nós vimos 
que aio o nobre presidente do concelho foi além do 
n ^bre ministro da justiça, e disse na camara dos Srs. 
deputados que era uma asneira tractar de reforma 
hypothecaria, porque era impossível fundar insti- 
tuições de credito agrícola. 

O Sr. Presidente ; — Mas isso não tora relação 
alguma com a urgência. 

O Sr Silveira da Moita ; — Digo a V. Ex. que 
tem muita relação; estou mostrando a necessidade 
de um maior exame da resolução, e o maior examo 
da resolução complica-se com a dispensa do inter- 
stício. Reconheço quo tenho divagado, mas fui ar- 
rssiado a estas considerações por uma idéa principal, 
e ó que não se deve deixar passar essa resolução sem 
algumas emendas, porque elia tem do ser lei de 1859 
a 1860; e, neste caso, estou demonslrando quaes as 
raiões que me convencem da disparidade da renda 
do anno de 1860 para o de 1858. 

Uma das razões da ditTarença é esta que eu 
estou notando; é o provável decrescimento da 
renda publica que podo resultar, como já demons- 
trei, do estado do nosso meio circulante o do atrazo 
em que se acha a nossa lavoura; atrazo que em 
grande parte é imputavel ao ministério actual, 
porque, desgraçadamente, este ministério tem mos- 
t ado uma predilecção tão céga pela industria com- 
mercial, symbolisada em uma cousa que elle chama 
praça do commercio, que se tem esquecido de ou- 
tros' objectos, e principalmente da lavoura, quo é 
a industria principal do paiz. Portanto, Sr. presi- 
dente, estou na ordem, 

Entro as causss prováveis do decrescimento da 
renda no anno do 1860, eu assignalo o atrazo, os 
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impedimentos que essa industria tem encontrado na 
falta de braço?, na falta de capitães, no natural de- 
crescimento da fertilidade do solo, na falta de ins- 
trucção profissional para serem aproveitados com 
mais vantagens os terrenos tornados cangados. 

Poderia ainda chamar a attenção do nobre presi- 
dente do concelho para outra causa que nos deve 
conduzir a e-se natural decrescimento da renla. 
A nossa industria agrícola não tem impulso algum; 
o nobre ministro do império, a quem compete prin- 
cipalmente dar esse impulso, perdôe-mi; que lhe 
diga, tem-se esquecido inteiramente da lavoura ; a 
colonisação era sem duvida alguma um dos meios 
com que S. Ex. podia prop rcionar-lhe algum alento, 
mas o que S. Ei. tem feito a respeito da colonisação, 
para que possamos esperar que a industria agrí- 
cola faça crescer a nossa renda ? O Sr. ministro não 
tem feito nada. 

Eu sinto que o nobre ministro tivesse fe to con- 
sistir o complexo do suas medidas a respeito da co- 
lonisação nesse pouco que fez em relação a Associa- 
ção Central de Colonisação, que éhoje um mylho, e 
não tem nem acção própria como sociedade mercan- 
til. O governo substituiu se a associação, impoz-lhe 
navos estatutos e anuullou-a desse modo, A Asso- 
ciação Central de Colonisação éuma associação fal- 
lida que não chegou a realizar nem a suaT.a en- 
trada, que devia ser de 100:000^, e pouco mais 
realizou de 40;0005ii; entretanto está o nobre minis- 
tro do império traclando como do potrstado a po- 
testade com essa associação. 

Não ó isso, senhoms, uma verda leira mystilicação 
que o nobre ministro está fazendo,traclando cora go- 
vernos estrangeiros para promoverem a colonisação, 
deixando apparecer essa entidade como protegida 
pelo governo,quando não é mais do quo una mysti 
íicação que o governo fez? Senhores, o governo ma- 
tou °a associação, tornou-a de associação mercantil 
uma repartição publica, tirou a acção toda da fiscali- 
zação dos associados, e ficou sendo o uni-o fiscal do 
dinheiro alheio qne ninguém quiz entregar em suas 
mãos ? 

O Sr. Presidente : — Peço ao Sr. senador que se 
limite á discussão da urgência. 

O Sr. Silveira da Moita : — V. Ex. não pode 
deixar de reconhecer que essas minh.s observações 
tèm algum cabimento. Estou mostrando que o go- 
verno não fez nada era favor da agricultura, e por- 
tanto o meu desenvolvimento de idéas não eslá íó^a 
da ordem. Não tenho sido ás vezes bem comprehen- 
dido, porque eu estabeleci um ponto de partida 
um pouco remoto; por isso minhasdeducções pare- 
cem ás vezes destacadas do ponto de partida: mas 
não prosogairei alargando minhas demonstrações : 
guardal-as-hei para depois. 

Desde que eu parto do principio de que essa lei 
tem de ser a de 1860, combino todas as observações 
que faço para mostrar o inconveniente que resulta de 
fazer-sejque a lei de 1857 sirva para 1860, o que con- 
traria até certo ponto o preceito constitucional. 
Quando a constituição dispoz que se votasse todos os 
anãos a lei do orçamento, foi porque reconheceu que 
a necessidade de estabelecar a receita e despesa 
publica impunha aos legisladores um encargo de pro- 
videncia; e já não foi pouco conceder á prevenção 
humana o alcance de um anno : mas os nobres mi- 
nistros querem estabelecer uma doutrina nova. 

A constituição diz que o corpo legislativo fixará 

annualmente a receita e a despesa do anno seguinte; 
já não é pouco, e por isso alguns publicistas en- 
tendem quo esto principio de direito publico quo 
tem sido plantado na constituição de quasi todos os 
povos livres é uma especie de ficção, porque natu- 
ralmente é difficil marcar os recursos do anno se- 
guinte; principalmente a respeito da receita, porque 
a receita publica depende do calor e di humidado, e 
do mil accidentes fóra do alcance dos poderes hu- 
manos ; o por isso, já vê V. Ex. que essas idéas 
especulativas dos publicistas, e a disposição da nossa 
constituição, já não concedem pouco permittindo 
que se faça uma lii, olhando para o anno que vem. 

Portanto, não posso convir nesta pressa com quo 
se quer discutir a resolução. Até agora estávamos 
dispostos, como disse o nobre senador por S Paulo, 
quando fez o seu patriótico discurso, a votar até por 
acclamação pela resolução, si o governo acceitasse 
as emendas; hypothequoi o meu voto, e ale o meu 
silencio, declarando que não daria mais palavra so- 
bre a resolução. 

O Sr. Visconde de Itaboraht:—Tão convencidos 
estávamos de que o governo votava pelas emendas. 

O Silveira da Motta : — Nós dissemos quo não fal- 
lavamos mais, si o governo acceitasso as emendas; 
o nobre senador por S. Paulo demonstrou evidente- 
mente a necessidade das medidis cohtidas nossas 
emendas, por serem medidas urgentes, porque ó sem- 
pre urgente acudir ás classes necessitadas .. 

O Sr. Fonseca ; — Urgentíssimo. 
O Sr. Silveira da Motta : — .... é sempre ur- 

gente acudir á nossa lavoura, que está definhando. 
O nobre senador por S. Paulo creio que até chegou 
a conceber quo o Sr. presidente do concelho com o 
seu silencio linha acccito as emendas. 

O Sn. Visconde de Itaborahy : —Também me 
persuadi. 

O Sn. Silveira da Motta : —- Note o senado que 
até um orador da opposiçao começou a fallar, o 
depois parou, declarando que, uma vez que não 
havia contestação das emendas, era isso um signal 
de que ellas seriam approvadas, e por isso desistia 
da palavra; mas o que foi que o senado ouviu? O 
silencio, o mutismo des Srs. ministros; nem uma 
palavra tivemos a honra de merecer emeonte-tação 1 

Entretanto, senhores, si as emendas fossem appro- 
vadas hoje, votávamos agora pela dispensa do inters- 
tício, e amanlun voltaria a resolução para a camara 
dos Srs. deputados, onde ella passaria sem nenhuma 
difficuldado, até mesmo porque, segundo disse o no- 
bre ministro da fazenda, a maioria daquella camara 
quer a abofiçâo di s 2" 70. Porque é, pois, que os 
Srs. ministros hão de estar fazendo esta sagacidade 
de quererem negará camara temporária uma occa- 
siào do fazer esto favor á lavoura? 

Nem era preciso que o ministério acceitasse to- 
das as emendas; si acceitasse as mais urgentes, vo- 
taríamos agora pela dispensa de interslicio, eo pio- 
jecto voltaria amanhan para outra camara, ela se- 
riam approvadas, pelo menos, algumas dessas idéas, 
sobro as quaes a maioria daquella camara já so 
pronunciou. 

Não posso, pois, Sr. presidente, explicar simi- 
Ihante procedimento do governo. Isto revela o que 
eu disse no meu primeiro discurso, ha algum çmd 
nesta questão; o governo julga-se fraco diante da 
sua maioria, não tom força para fazer adoptar as 
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suas idéas; o, quando se apresenta alguma em que 
elle vô que pó do levar echec, recua. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — A prova é 
a demissão do presidente da província do Rio de 
Janeiro. 

O Sr. Silveira da Moita : — Já es'á demitlido ? 
O Se. Visconde de Jeqcitinhonha:—Ouvi dizer 

agora que sim. 
O Sr. Silveira da Moita : — O Sr. presidente do 

concelho.... digo, o Sr. Souza Franco ... eu ia cha- 
mando presidente do concelho a o Sr. Souza Franco.... 
assim o promotteu a caraara dos Srs. deputados. 

Vou terminar, Sr. presidente. Já expuz as razões 
pelas quaes me opponho á dispensa de intersiicio 
proposta pelo nobre senador pela província do Rio 
Grande do Norte. 

A discussão üca adiada por não haver casa. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia as ma- 

térias já designadas, e levanta a sessão ás duas ho- 
ras o vinte minutos da tarde. 

ScssAo <lc 28 Ac agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sumjiario. — Observações do Sr. visconde de Je- 
quitinhonha sobre o nosso meio circulante. — 
liectificações dos Srs. D. Manuel e Silveira da 
Multa. Observações do Sr. visconde de Ilaborahy. 
— Ordem do dia.— Prorogaeão da lei do orça- 
mento vigente. Questão de ordem. Discursos dos 
Srs. ministro da justiça, visconde de Ilaborahy, 
ministro dos negocias estrangeiros e visconde de 
Jequitinhonha, 

k's onze horas e 3/4 da raanhan procede-se á 
chamada, por não haver antes numero sufficiente 
para firmar casa, e acham-se presentes 28 Srs. 
senadores, faltando com causa participada os Srs. 
Souza Franco, Paula Pessoa, Miranda, Wanderley, 
marquez de Itanhaem, marquez de Olinda, visconde 
de Maranguape; e sem ellà os Srs. Ferraz, Cunha 
Vasconcellos, baião da Boa-Vista, baião do Pontal, 
barão de Suassuna, Cândido Borges, Carneiro de 
Campos, Enzebio de Queiroz, Souza Queiroz, Paula 
Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penoa, 
Vianna, Sinimbú, Pimenta Bueno, Fernandes Tor- 
res, Jobim, Dias de Carvalho, Nabuco, marquez de 
Caxias, e visconde de Uruguay. 

Comparecendo no entretanto o Sr. marquez de 
Gaia-, o Sr. presidente abre a sessão com 29 Srs. 
senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
Não ha expediente. 
Compareceram mais, durante a sessão, os Srs. 

visconde de Maranguape, Ferreira Ponna, marquez 
de Olinda, Cândido Borges, Dias de Carvalho e Mi- 
randa. 

NOSSO MEIO CIRCULANTE. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — E' unica- 
monto para pedir a V. Ex. que dô algumas providen- 
cias relativamente aos projectos sobre que já fiz um 
requerimenlo em uma das sessõrs passadas. Primei- 

ramente sobre o projocto que altera o valor da moe- 
da de próti, que foi remettido á commissão de fazen- 
da, e cujo parecer já veia; era segundo logar pedirei 
a V. Ex. que dê para a ordem du dia o projecto que 
o nobre senador por Pernambuco effereceu sobre o 
banco, porque tamb3m é objecto de grave impor- 
tância. 

O Sr. Presidente: — O projecto que altera o va- 
lor da moéda de prata não foi a commissão nenhuma, 
o outro de que o Sr. senador falia é que foi á com- 
missão de fazenda. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — O projecto 
sobre a alteração do valor da moeda de prata foi pro- 
posto pelo nobre ministro da fazenda como medida 
que tora ou póle ter muita relação com o estado 
actual do meio circulante. Si o nobre ministro es- 
tivesse presente, eu aproveitaria esta occasião para 
fazer algumas observaçõ s relativas ao estado em que 
se acha o nosso meio circulante, attentas algumas 
reclamações feitas pelo banco do Brasil, e o resulta- 
do quo terão essas reclamações, isto é, o novo sys- 
tema em quo o banco do Brasil entrou ultimamente, 
o as razões que a isso procederam ; porque os resul- 
tados foram taes que exigem que o corpo legislativo 
os tome otn consideração, ou pelo menes que peça 
info:niaçôes e as avaliem. 

Na quadra em que nos achimos, não é possível 
que o corpo legislativo encerre os seus trabalhos sem 
dizer alguma cousa de definitivo sobre o estado 
actual do meio circulante. 

Ora, a discussão do projecto do nobre ministro 
da fazenda daria occasião a essas informações e ex- 
plicações, porque estou certo que o nobre ministro 
não duvidaria entrar em algum desenvolvimento a 
este respeito. 

O nobre ministro o que quer com esta medida é 
melhorar o meio circulante, isto é, dar-lhe mais 
uma entidade, entendida pela forma por que S. Ex. 
entendeu e parece que ainda entende: nós estáva- 
mos no caso de pedir informações que revelassem o 
systema do nobre ministro da fazenda, e fizessem 
cora que o seu systema ou fôsse approvado ou não 
podesse ir avante. 

Daqui resultaria ao senado o conhecimento do 
estado actual das cousas, o conhecimento do estado 
em que se acha o nosso comraercio e a nossa indus- 
tria ; resultaria conhecer-se si de taes medidas pódo 
resultar ou não detrimento ao paiz e ao progresso 
de sua prosperidade, e desta fórraa cumpríamos um 
dever que eu creio ser o mais importante na quadra 
actual. 

Os Srs. Visconde de Itaboraht e Silveira da 
Motta : — Apoiado. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Sr. presi- 
dente, creia V. Ex., creia o senado, e eu estou per- 
suadido que todos nós estamos certos disto ; a qua- 
dra actual não é do polilica, ninguém hoje procura 
saber como é que verdideiraraente a constituição é 
executada ; todo o mundo procura hoje saber como 
é que a administração promove a nossa industria e 
o nosso commercio. 

Nesta palavra — industria — entra, como muito 
importante, a industria agrícola, que é a base de nossa 
riqueza e do nosso commercio; sem ella porconse- 
quencia não ó possível que haja verdadeiramente 
prospei idade no paiz. Ora, V. Ex., como todos, co- 
nhece que o meio circulante e o motor principal, 
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delle resulta o bam ou o mal da iudusliia, o detri- 
mento ou a yantagem docommercio; todas as ope- 
rações cominerciaes e todas asemprezas industriaes 
dependem do estado do meio circulante; o nobre mi- 
nistro da famnda, portanto, em consideração a este 
principio, oíTereceu este projecto para melhorar uma 
das entidades do meio circulante, isto é, a moeda de 
prata. Na apreciação das idõas do nobre ministro 
entraria sem duvida alguma tudo quanto é relativo 
ao meio circulante, avaliar-se-hia o estado da nos- 
sa moeda de ouro, o estado da nrssa moeda de 
cobre e a relação quo ha entre ellas, e ; orcon-e- 
quencia os papeis de creii o, isto é.... dos di- 
versos papeis do banco que não fazem outra cousa 
mais do quo representar essas entidades da circula- 
ção ; por isso, digo eu, Sr. presidente, que o estado 
do nosso meio circulante é de uma vantagem reco- 
nhecida e indispensável. Eu mesmo nesta occasião, 
Sr. presidente, diria que, quaesquer que sejam os 
erros, quaesquer que sejam os abusos da administra- 
ção, por ora passemos por elle uma esponja, e vamos 
cuidar somente deste importantíssimo projecto, com- 
tanlo que a asserabléa não se encerre sem alguma 
disposição definitiva. 

Senhores, eu seria prolixo, si acaso dissesse ainda 
ao senado que a intelligencia da lei de 11 de setem- 
bro de 1836 deve ser fixada? V. Ex. não viu que.ape- 
zar de serem profligadas aqui, na camara dos depu- 
tados, e geralmente no paiz, as doutrinas do nobre 
ministro da fazenda; V. Ex. não viu, digo, pouco 
mais ou menos que as mesmas doutrinas foram em 

, tfficios expendidas agora no banco? Parece que o 
nobre ministro se julga ainda auetorisado para con- 
tinuar a fazer o que já fez. 

Porconsequencia isto depende de não lermos to- 
mado uma resolução definitiva. Embaraçada sem 
duvida pelo nobre ministro da fazenda, embaraçada 
pela illustre maioria, que não quiz na occasião da 
discussão das operações realizadas pelo nobre mi- 
nistro tomar parte no debate, deixando o nobre 
ministro isolado nello, não houve um voto, por- 
consequencia não se pode saber qual é a opinião 
offlcial do senado. 

Isto é um grande mal, Sr. presidente, porque, 
quando não hsji outro inconveniente (V. Ex. te- 
nha a bondade d0" prestar ura minuto dc atienção a 
isto que vou dizer], quando não haja outro inconve- 
niente, ha um, e c que parece que o senado e a ca- 
mara dos deputados estão em contradicção com o 
ministério. Isto dá força ao poder executivo ? Não se 
hão de repetir de novo estas reclamações em outra 
occasião? para o armo não havemos de repetil-as? De 
certo que sim, e o tempo se perde, porque estas ma- 
térias foram extensivamente discutidas na camara dos 
deputados e no senado. 

Temos pois que o governo sustenta uma opinião, 
a maioria, por assim dizer, pensa contra, porque eu. 
creio que, como não houve votação, tenho direito 
para crer que a maioria do senado e da camara dos 
Ürs. deputados pensa contra o ministro da fazenda, 
em tal caso o nobre ministro insiste na sua opinião. 
Veja V.Ex. si o governo ganha força moral collocado 
em tal posição 1 E quem tem culpa, a foliar a ver- 
dade, somos nós; eu lamento, Sr. presidente, que 
um dia se diga que o corpo legislativo não resolveu 
a mais importante das questões que se discutem 
actualmente no paiz. 

^Lembro-me, Sr. presidente, que Mr. Grey em 
1796 accusou ardentemente a camara a que elle 

pertencia de não ter examinado os negocios públi- 
cos com aquella solicitude quo era do dever do re- 
presentante da nação. Ora. Sr. pie idente, si acaso 
Mr. Grey vivess3*enlre nós não podia com justifi- 
cada razão lançar-nos a mesma censura ? E nós 
como responderíamos ? Efficaze satisfacloriaraente ? 
Creio que não. 

Entretanto eu tenho receio de fallar ainda n'esla 
casa sobre este objocto,porque immeJiatamente ouço 
censuras da maioria as mais severas. Dizem-me quo 
eu loubo o tempo do senado com requerimentos, que 
o lado a que pertenço occupa-se cora questões de lana 
oprina, e que vem fazer requerimentos para roubar 
tempo, quando esses requerimentos não versim si- 
não sobre ohjectos da maior importância, dosquaes 
depende sem duvida alguma a marcha, o progresso 
da nossa prosperidade, ou a nossa decadência. 

Sr. presidente, declaro a Y. Ex. que, si eu fora 
ministro da corôa actualmente, havia de pungir-me 
sobremodo um gravo remorso; nem o mais santo 
confessor poderia arrancai-o da minha consciência. 
O remorso, senhores, seria: Entregaram-me o paiz 
no meio da prosperidade, sem questões políticas, no 
gozo de uma conciliação judiciosamenle compre- 
hendida e executada, sem questões administrativas 
e econômicas que obstassem sua marcha progres- 
siva de prosperidade, como demonstra o estado da 
renda nunca visto no paiz; e entretanto, em con- 
seqüência do medidas mal concebidas o parcial- 
mente executadas, passados 16 mezes, o entrego 
agitado o a braços Cüm difllculdades econômicas da 
maior transcendência. E' o que vemos. 

Declarou-se que era um grande mal o juro de 
9 •/» nos descontos; e como está o juro? Declaiou-se 
que a industria eslava acabrunhada, que não podia 
marchar, porque faliava o elemento piincipal, o 
meio circulante ; e como está o meio circuhnte? 
Dizia-se que a nossa moeda não estava nos termos 
em que a lei determinou: e como está ella hoje? Di- 
zia-se que havia no paiz um desanimo profundo em 
todas as industrias; com está hoje? 

A todas estas perguntas deve o senado responder 
antes de eacerrar-so a sessão ; por is:o, Sr. piesi- 
dento, atrevo-mc a pedir a V. Ex., que tanta bene- 
volência tem tido para comigo, que, acabadas as ur- 
gências já votadas, dô para a ordem do dia o pro- 
jecto do nobre m nislro da fazenda. Eu afianço e 
creia-mo V. Ex. que da rainha parte não hei do 
protellar a discussão; darei somente a rainha opinião, 
porque, bem ou mal concebida, eu não sou responsá- 
vel por eba... não... com tanlo que empreoue eu no 
seu estudo toda a solicitude necessária. 

E os que me collocaram aqui, si tôm de se achar 
enganados emquarno á capacidade para entrar no 
exame de taes objectos, ficarão satisfeitos o com- 
pensados com o zelo e boa té com que expresso o 
voto de minha consciência. Portanto, como disse, 
não hei de protellar, e estou cinda convencido quo 
nenhum dos nobres senadores o farão. V. Ex., 
dando para ordem do dia o projecto do nobro 
ministro da hzenda, faz um iraportamissimo ser- 
viço. 

Podor-se-ha d zer: « Isso é demasiado ardor do 
patriotismo. Tende um pouco de paciência, ahi vem 
a lei do orçamento o então podereis dizer quanto 
quizerdes. «Senhores, eu sempre se^uiroi a maxi- 
raa ; Aquiüo que o dever me impõe a obrigação do 
fazer, faço-o logo, não espero que a sorte me de- 
pare a occasião, porque em regra geral, nós neste 
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immdo nada sabemos do porvir, e somos a raórparte 
das ve.ses logrados pela fortuna: pode ser que o orça- 
mento venha, pode ser qno não venha, e como ha esta 
alternativa, e i vou empregando os meus meios, e por 
isso ó que peço a V. Es que tenha a bondade, acaba- 
das estas urg-ncias, de dar para o.dem do dia o pro- 
jecto que altera o valor da moeda da prata. 

RECT1FICAÇÕES. 
O Sr. D. Manoel {pela ordem):— Sr. presidente, 

principiarei pedindo a V. Es. que tenha a bondade 
do informar-me, si porventura saba quantos sena- 
dores estavam na casa hontem, quando foram vota- 
das as emendas oíferecidas pelo nobre senador o 
Sr. visconde de Itaborahy. 

O Sr. Presidente : — Não estou lembrado. 
O Sr. D. Manuel :— Nem os Srs. secretários ? 
O Sr. I.0 Secretario: —Trinta e cinco. 
O Sr. D. Manuel Tomo nota, Sr. tachigrapho. 
O Sr. Tresidente : —O numero dos Srs. que com- 

pareceram hontem consta da acta; mas não posso 
saber si estavam todos presentes na occastâo da vo- 
tação. 

O Sr. D. Manuel : —Não é porque eu não saiba, 
que pergunto a V. Ex.; ou sei bem quantos senhores 
votaram pelas emendas, por uma votaram 12, por 
outra, 13. Ora, pois ouça V. Ex. o que diz o üiario 
do Rw, isto tem sua importância: « Posl scriptum. 
Depois do havermos escripto este artigo, soubemos, 
que as emendas do Sr. visconde de Itaborahy não 
foram approvadas por um uoíol » E note-se que—um 
voto — vom em caracteres itálicos. Ora,não ha nada 
mais inexacto. 

Um Sr. Senador : — Foram apenas doze ou treze 
que votaram pelas emendas; o senado rejeitou-as 
por uma grande maioria. 

O Sr. D. Manuel: — Não sei si foi grande ou 
pequena. 

Portanto, os senhores que deram esta informa- 
ção e os quo escreveram isto, escreveram uma 
inexactidão. E' necessário dizer a verdade ao paiz, 
é necessário não illudil-o e ó necessário que o 
Diário do Rio andedireito; porque, si não andar di- 
reito, eu proporei a recisão do contracto, até porque 
este jornal está faltando tolos dias aos seus de- 
veros; o senado comparo e seu proceder com o que 
está determinado no contracto, e verá si eu digo 
alguma cousa inexacta, como o que ha pouco li. 

Já vô V. Ex. que o meu fim é esclarecer o paiz, e 
dizer quo as emendas do Sr. visconde de Itaborahy, 
emendas que eu não posso deixar de reconhecer que 
conlôra doutrinas muito importantes.... 

O Sr. Fonseca; — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel:—... digo'mais, com algumas 

das quaes eu concordo o em tempo competente mos- 
trarei ao nobre v.sconde o ao senado qual é a minha 
opinião a respeito dellas; que essas emendas, digo, 
não passaram por grande numero de votos; não por 
que o senado não esteja muito inclinado a fazer 
todos os benefícios ao paiz; mas porque em sua 
sabedoria julgou, o muito bem, que a occasião não 
ora azada para approval-as. 

Mas isto é questão para depois; em tempo com- 
petonto tractaremos delia, nós também havemos de 
omittir as nossas fracas e humildes opiniões, e mos- 
traremos si porventura a opposição tem o monopolio 

de advogar a causa dos pobres, ou si esse não é o de- 
ver e dever sagrado de todos os representantes da na- 
ção sem excepção de um só,e si os representantes da 
nação poderiam tolerar um governo.... 

O Sr. Silveira da Motta:—Peço a palavra. 
O Sr. D. Manuel :— que seoppuzesse a quaes- 

quer medidas tendentes a alliviar os solTrimentos da 
classe menos fa-orecida. Isto não é discurso, é recla- 
mação contra um erro que vem na folha cfílcial da 
casa. O governo tem feito, c continua a fazer o que 
lhe foi p jssivel para altenuar os eífeitos da careslia 
dos generos alimi nticios. 

O Sr. Presidente : — O Sr. Silveira da Motta li- 
nha pedido a palavra para alguma reclamação ? 

O Sr. Silveira da Motta : — Sim, senhor, é para 
fallar sobre a reclamação. 

O Sr Presidente :—Tem a palavra, mas peço que 
se cinja somente a isso. 

O Sr. Silveira da Moita : — O nobre senador 
pela província do Rio Gr ude do Nono fez uma re- 
ctilicação sobre uma declaração que vem na folha 
oftlcial da casa, a respeito do numero dos Srs. se- 
nadores que votaram pelas emendas do Sr. visconde 
de Itaborahy. Eu pedi a palavra para faz^r sentir 
ao nobre senador que a sui reclamação foi dema- 
siadamente rigorosa, e quo S. Ex. podia bem facil- 
mente ter reconhecido, pela maneira por que o Diá- 
rio publicou o facto, que houve um equivoco da 
parte desta folha, e um equivoco que se descobre 
logo á primeira vista. 

Tendo-se publicado que os membros quo votaram 
pelas emendas eram 12 ou 13, já se vò que era im- 
possível que ellas cahissem por um voto só, visto 
que para haver votação era necessário que estives- 
sem presentes 29 Srs. senadores. Portanto, desde 
que se declarou antecedêutemente que o numero 
dos que votaram pelas emendas foi de 12 a 13 mem- 
bros, claro estava o equivoco  

O Sr. D. Manuel : — Mostre aonde ó que o Jornal 
diz que votaram 12 ou 13. 

O Sr. Silveira da Motta ; —Declararam hontem 
os jornaes, declararam alguns senadores no acto da 
votação. Que importância pois tinha o equivoco do 
dizer-se qu-? as emendas cahiram por um só voto ? 
Eu creio quo um engano destes da parto do Diário 
não merecia tanto rigor para o nobre senador inti- 
midar logo essa folha com uma recisão de contracto, 
no caso de continuar a tor equívocos desta natureza. 

O Sn. D. Manuel : — Não é só por isso. 
O Sr. Silveira da Moita ;—Sr. presidente, eu 

não nego que os trabalhos da casa possam ser publi- 
cados com muito mais pontualidade ; mas o que 
ó para notar é que o nobre senador só se lembrasse 
do fazer esta intiraaçào na occasião em que deparou 
com o equivoco a respeito de uma votação. 

Entendo que os senadores devera ser muito cui- 
dadosos da ordem da publicação dos trabalhos, que 
não devem deixar passar inexactidões. Na verdade, 
ainda ha poucos dias, verbi gratia, o nobre presi- 
dente do concelho reclamou contra uma inexactidão 
que encontrou em um discurso meu publicado tar- 
diamente, porque eu faço um grande sacrifício em 
rever discursos. 

Eu não estava presente na occasião em que S. Ex. 
fez essa reclamação; mas, si eu estivesse e tivesse um 
açodamento egual a respeito das inexactidões do 
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Jornal, teria aproveitado a occasião para dizer ao 
nobre presidente do concelho que rectificasse a sua 
rectiücação, porque, do que S. Ei. disse, podia até 
certo ponto dar a entender que eu tinha alterado 
suas palavras. Mas, felizmente S. Ex. declarou que 
eu me referira ao que se tinha publicado no extracto 
do Correio Mercantil. Mas, tendo eu lido o extracto 
na occasião em que faria o meu discurso.... 

(0 Sr. presidente do concelho dd um aparte.) 
V. Ex. usou de uma expressão que precisava de 

recliticação, porque disse que o orador disse ter 
lido; isló não é afürmar que eu li. Parecia que eu 
tinha emprestado a Y. Ex. algumas expressões, e 
isto é uma injustiça que se me fazia. 

Demais, o nobre presidente do concelho não devia 
esperar peio meu discurso para fazer esta rectifl- 
cação; S. Ex. devia ter reclamado contra a publi- 
cação do Correio Mercantil, que eu li fielmente. 

O Sn. Presideste do Concelho : — Fiz a recla- 
mação quando li. 

0 Sr. Silveira da Mutta ; — Y. Ex. reclamou 
uma cousa que se tinha publicado um mez antes, e só 
depois do meu discurso é que se lembrou de dizer 
que isso não era exacto. 0 que me parece é que 
Y. Ex., tendo dito essas proposições aqui na casa, 
depois pensou no negocio.... 

O Sr. Presidente do Concelho: — Está enga- 
nado ; o que eu disse está no meu discurso, não é o 
que está no Correio Mercantil. 

O Sr. Silveira da Motta : — Mas eu quizera que 
V. Ex. não aproveitasse a occasião do meu discurso 
para fazer essa reclamação, porque desta maneira 
pareceu dar a entender que eu é que tinha alterado 
suas palavras. 

Em conclusão, Sr. presidente, parece-me que o 
equivoco do Diário do Rio de Janeiro está conhecido, 
e por isso não era digno de um reparo tão ligoroso 
como fez o nobre senador pela província do Rio 
Grande do Norte. 

O Sr. D. Manuel : — E ainda mo escapou o se- 
guinte: « 0 governo acceitava essas emendas, con- 
forme disse o nobre presidente do concelho. » 

O Sr. Visconde de Itaborahy pronuncia um pe- 
queno discurso que publicaremos no appendice. 

ORDEM DO DIA. 

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE. 

Continuou a discussão, adiada na sessão ante- 
cedente, da urgência proposta pelo Sr. D. Manuel, 
para se verificar na seguinte sessão a 3.a discussão 
da proposição da camara dus deputados, mandando 
vigorar a actual lei do orçamento emquanto não 
for promulgada a que deve reger no seguinte ánno 
Cnameiro. 

Os Srs. Ministro da Justiça e Visconde de Ita- 
borahy pronunciam discursos que publicaremos no 
no appendice. 

O Sr. Visconde de Maranguape [ministro dos ne- 
gócios estrangeiros):—Sr. presidente, nada me 
custa tinto como ter de responder ás observações 
que acabo de ouvir ao nobre senador pela província 
do Rio de Janeiro em opposição ao ministério de 
que tenho a honra de fazer parte. .Tendo dado sem- 
pre 0 meu apoio ao nobre senador emquanto elle 

esteve no poder, confisso que sinto vôr-mo hoje na 
necessidade de rebater algumas das proposições 
que S. Ex. proferiu na casa contra as intenções do 
governo. 

0 Sr. Visconde de Itaborahy : — Não fallo con- 
tra as intenções. 

O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros:—O 
nobre senador conhece melhor do que ninguém 
quaes são os principios do alguns dos membros do 
actual gabinete a respeito da questão que se tem 
aventado relativamente á reducção doi direitos de 
importação dos generos aliraenlicios. 

O que disse hontem um nobre senador porS. Pau- 
lo não foi uma novidade para o governo ; S. Ex. 
ainda não pensava em vir manifestar suas opiniões 
nesta casa, quando eu no concelho da estado pleno 
sustentei com todas as minhas forças, por todos os 
modos que me era possível, a necessidade da dimi- 
nuição desses dueitos. V. Ex. (oo Sr. visconde de 
Itaborahy) não se recorda de que fiz isto ? 

0 Sr. Visconde de Itaborahy : — Não digo o con- 
trario. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — O 
nobre senador não pode, portanto, pensar que eu 
sou infenso ou alheio a timilhantes melhoramentos. 

Note-se que eu o o Sr. marquez de Olinda somos 
dois membros do concelho do estado que estamos no 
ministério, e que pensamos assim sobre esta maté- 
ria. Como, pois, se vem dizer que o governo está 
querendo oppôr se a medidas tão úteis e necessá- 
rias?! 

O Sr. Silveira da Motta: —• E' o {ac'o. 

0 Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — Vá 
ouvindo para vêr que não é o fado. 

Sr. presidente, eu penso que nrsrno no caso que 
figurou o nobre senador pelo Rio de Janeiro, de não 
estarem as rendas naquella época no estado de pros- 
peridade em que S. Ex, diz que so acham hoje, 
ainda nesse caso digo eu, sou da escola daquelles 
que pensam que a reducção de impostos, principal- 
mente sobre generos de grande onsumo, era logar 
de diminuir as rendas, augmenta-as; porque os 
generos de prime ra necessidade, estando mais so 
alcance dos consumidores, são procurados em maior 
escala. 

Pergunto eu, a farinha de trigo tom grande con- 
sumo no Império? Não, porque, tão sobrecarregada 
como está dedreitns, pró ie serhojo considerada como 
ura objecto de luxo. Eu reclamarei sempre contra 
a imposição de tão pesadas taxas em certos generos, 
quaesquer que sejam as circumstancias dasfmanças; 
porque enVndo que, ainda nãojsendo prosperas, o 
meu principio deve prevalecer. 

Além disto cumpre observar que já deviam st 
muito prosperas as circumstanctas financeiras do 
Império na época a que me refiro, para quoo co- 
bre senador jior Goyaz podess i dizer, como nes disse 
ha poucos dias, que o ministério .transado entre- 
gou-nos os cofres regorgitando de dinheiro, e a ad- 
ministração no estado mais lisongeiro possível. To- 
davia foi o governo de então, que, de accôrdo com 
a maioria do concelho de estado, promulgom a ta- 
rifa actual, deixando de reduzir os direitos do quo 
se tem fallado, porque receava o apparecimento do 
um déficit, quando eu entendia, como entendo ainda 
hoje, que os generos de primeira necessidade não 
estão sujeitos a similhante principio, e que o go- 
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verao deve sté empregar parle da renda do Estado 
paraacudir a população quanto tem fome. 

Sr. presidente, si fallo com algum calor, ó porque 
tendo sido a rainha opinião tão solemnemeate ma- 
nifestada, não podia esperar que ao ministério de que 
tenho a honra do fazer parle se diiigissem accusa- 
ções desta ordem. 

Direi mais, Sr. presidente, que a assembléa geral 
foi muito prudente em conceder aucto isação ao go- 
verno para reformar a trrifi d is alfandegãs sem lhe 
marcar tempo, porque não se podo fazer este tra- 
balho de um jacto, o por lei perraanenle; é preciso 
quo, á proporção que a p-actica fôr mostrando a ne- 
cessidade de certas modificações, o governo as vá 
fazendo. O podir legislativo está obseivando os actos 
do governo; o, si eslo não faz o melhor uso da facul- 
dade que lhe foi çoncedida, ahi estão as camaras para 
lhe irem á mão. 

Eis porque eu digo quo iruilo prudentemente o 
corpo legislativo dou essa auetorisação; e, para que 
se conheça quant a convém que ella continue, obser- 
varei que, tendo o governo organisado a actual tarifa, 
cm qiie se não fizeram certas reducçõcs, por parecer 
que as circumstancias financeiras de então as não 
permiUiam, em bom pouco tempo começou-se a co- 
nhecer a necessidade dellas. E não será conveniente 
quo o governo esteja armado do auetorisação para ir 
acompanhando estas alternativas? 

Este é, como se sabe, o pensamento do nobre mi- 
nistro da fazenda ; o, si não fóra, eu não poderia 
estar com elle, porquo tenho hastanto dignidade 
para sustentar as idéas quo pnfesso, e que, como 
eile, desejo quo sejam realizadas. 

O Sr. marquez de Olinda lambem não segue ou- 
tros princípios, o isto pjrecc-me sufficiente para 
quo a nação faça ao ministério acurai a justiça de 
crer quo elle não pode ser indiffeiente aos sofíti- 
mcntis que afíligam as classes menos ab stadas da 
nossa população, cm conseqüência da carestia des 
generos do primeira necessidade. 

O Sn. D. Man-uei. : — Ora respondam a isto 1 
.Agora quoro ouvir lá o novo financeiro o Sr. 
Moita. 

O Sn. Presidente; — Tem a palavra o Sr. vis- 
conde de Jequitinhonba. 

O Sn- Silveira da Moita : — Vai Mar o mestre. 

O Sn. Visconde de Jequitiniioniu ; — Sr. presi- 
dente, cu tenho do dar meu voto relalivaraenle ao 
requerimento do urgência que está em discussão. 
Desej iVa satisfazer ao actual ministério votando por 
esto requerimento, mas, depois de reflectir no modo 
como o ministério se comporta nas discussões, exa- 
minando a quadra om que nos achamos, altendejido 
á faculdade quo o governo tem do prorngar a sessão o 
a flrmc o poderosa maioria que o ministério tem em 
ambas as camaras, decidi-me a votar contra a ur- 
gencia. 

Mostrarei em primeiro logar que o ministério, 
tendo uma firme maioria era ambas as camaras, 
ha do e deve contar com ella para as prorogações; 
não ha de querer desmentir este fact'->, que aliás lhe é 
honroso, appareccndo outro quo nada menos deve 
certificar sinão quo o ministério r ão tem maioria 
nas camaras, muito principalmente na camara dos 
Srs. deputados. Si pois 0 ministério f m lá essa 
maioria quo o ha de acompanhar cm circumstancias 
tão emergentes como a actual, e lendo çllo o facul- 

dade do prorogar a sessão, não ha necessidade do 
urgência para a discussão da resolução. 

Demais, Sr. presidente, eu vi o procedimento dos 
nobre ministros relativamente a discussão, notei que 
SS. EEx. nada disseram na l.a e 2a discussão, o 
só quando se tracta da urgência é que os nobres mi- 
nistros da justiça e estrangeiroise levantara para de- 
clarar ao senado suas opiniões a respeito das emen- 
das propostas pelo nobre senador pc'o Rio de Ja- 
neiro. 

Não posso, Sr. presidente, estar convencido da 
falta de fundamentos de meu voto; os nobres mi- 
nistros não me convenceram que eu estava em erro, 
e por, isso, adoptando o principio do nobre ministro 
do império, isto ó, quo tedas as vezes que se não 
está bem ao facto de uma questão adia-se; que to- 
das as vezes que se não pôde saber com exactidão 
qual das duas partes tem razão, si aquella que 
impugna, ou si a outra, deve-se adiar, prin- 
cipio este manifestado por S. Ex. na camara dos 
Srs. deputados relativamente ao adiamento da as- 
sembléa provincial, que devo eu fazer? Adiar a 
questão, isto é, pedir calma e reflexão para poder 
dar o meu voto, ou a favor da resolução sem as emen- 
das, ou contra a resolução sem ellas. Tenho poi-, 
Sr. presidente, de votar contra a urgência. Direi 
mais, além de não suppor que a urgência seja abso- 
lutamente necessária, podemos aproveitar esses 4 dias 
quo so contam de interstício para a discussão do 
outros objectos, que também já foram considerados 
urgentes pelo som do e quo realmente o são. 

11a ainda sobretudo uma razão especial, e vem 
a ter que a lei do orçamen e está so discutindo na 
outra camara, e só resta o orçan^nlo da receita o 
alguns artigos additivo'. Ora, nãoVmuito que hoje 
ou araanhan se vuto a receita, separem-se os arti- 
gos additivos conforme o systema adoptado polo mi- 
nistério, e então venha a lei do orçameut) ser dis- 
cutida no senado, e nessa occasiào pod mos nós, 
comparando a lei do orçamento com as circunr-tin- 
cias mais urgentes do paiz, r solver aquilb que do- 
vemos adoptar como emenda, ou approvar a re- 
solução tal qual som emenda alguma. 

V. Ex. vô portanto quo este meu molo de proce- 
der ó absolutamente prudente; quero formar um 
juizo para votar do uma ou do outra forma, por isso 
não posso votar pela uigmcia. Não so perde tempo ; 
pelo contrario, ganha-se ; e demais, acho qua a ur- 
gência não traria sinão uma discussão precipitada, 
que, apezar de (o Ias as condições da resolução, não 
dove jamais ser .adoptada pelo senado. 

Sr. presidente, eu não posso deixar de tomar em 
consideração algumas dasTioposiçõcs proferidas pe- 
los nobres ministros da justiça o do império; mas, 
resumindo as opiniões de um e outro, creio que pos- 
so dizer que elUs significam o seguinte ; « Nos en- 
tendemos que devem ser diminuídos osdiroitos sobro 
os genoros alimentícios; estas opiniões têm sido 
sempre as nossas.... 

fO Sr. ministro da justiça dá um aparte.) 
V. Ex. nunca as professou em publico, porque não 

levo occasião; mas estou convencido que estas são 
também as euôs opiniões; e estou tanto mais conven- 
cido, quando o nobre ministro dos negocies estran- 
geiros disse que, si as idéas do minbt rio não fos- 
sem essas, elle não podia continuar a ser ministro 
com os seus collogas. 

Assim, eu devo concluir que essas idéas são tam- 
34 
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bem as de V. Et.; faço essa jusliça ao nobre raiais- 
tro, quanJo enlenJo que S. Ex. não f óde na quadra 
astnal ter uma opinião diversa; isto é, não pôde 
acreditar que se devem manter direitos fortes sobre 
geiwros alimentícios, quando as circumstancias do 
paiz são aquelias que observamos, quando no dis- 
cursa da coiôa se nos declara mui formalmente que 
é necessário attender á sorte da população pobre 

O Sa. ãifXiSTao d.v Justiça : — Apoiado- 
O Sa. Visconde de Jequitinhonha :—Por is o, 

Sr. presidente, estou ceito quo essas são as idóas 
dos nobres ministros; todos elles vão de acc&rdo 
com o que diz o nobre ministro dos negocios estran- 
geiros, referindo-se a opiniões suas proferidas em 
outro 1 gar, e talvez aqui mesmo nesta casa. Cifrou- 
so po tinto o que disseram os nobres ministros na 
seguinte: « Noa somos destas opiniões, queremos 
quo so diminuam os direitos; este porém não ó o 
logar, nós nos preparamos para fazei o. » Creio que 
outra cousa não se pôde concluir de todo o discurso, 
do toda a eloqüência deferida pelos nobres ministros. 
Piecisatr.os, portanto, pôr as opiniões dos nobres 
ministros bem descarnadas, sem os atavios com que 
SS. EEx. as trajaram; fallemos portuguez claro. 

O Sr. Ministro da Justiça: —Si eu tenha algu- 
ma cousa de eloqüente, tenho aprendido com V. Éx. 
nesta sessão. 

O Sft. Visconde de Iequitiniionha : —Si V. Ex. 
quer ra» norturbar com obséquios de tal natureza, eu 
peço a V. Ex. que não obie comigo tal injustiça, 
porqi.e eu não estou no-logar mais folgado, attento 
o meu natural acaahamento. 

Sr. presidente,-o simples enunciado que acabo de 
expor á consideração do senado prova a futilidade 
di argumentação com que os nobres ministros 
querem converter o senado a suas opiniões. Si ó 
um benefleie, si este beneficio ha de ser recebido 
peh população inteira, não se pó-de demoral-o, 
porque não creio que os nobres ministros possam 
su tentar que, quando s« tem fome, quando se não 
ten os meios do subsistência, quando os ganeros 
alimenticios os tão caros e » pobreza se resente destis 
misérias, se dera demorar por um dia, eslaudo nas 
mãos dos corpos politices do Estado evitarem esse 
ma). Tenho pois como certo que os nobres minis- 
tros reconhecem que este beneficio á população 
devo ser feito já; não pode ser espaçado, porque 
isso seria uma verdadeira zombaria, seria escar- 
necer da pobreza, o que eu não posso crer que os 
nobres ministros preleudam, porque elles professam 
as mesmas opiniões quo nós. 

Senhores, será porventura a faltí do tempo em- 
baraço tal que deva tornar menos aprefiado por nós 
esto beneficio ? o fado de ir esta medida na resolu- 
ção que se discute ó tão irregular e snli-conslilu- 
eional que nos deve obrigar a nàoinseril-a aqui? Não 
posso conceber que seja anli-constitucional, nem quo 
kijÃ o menor iuconveaiente em irem estas emendas 
na resolução. Si se (reclasso de uma importante in- 
novaçâo, si fôsse uma medida adminislraüva de outro 
genero que se traclasse de inseiir na resolução, então 
sim, podii dizer-se; «Não ha urgência; para que ha- 
vemos de in. luir na resolação esta medida, quo pôde, 
eem inconveniente algum, ser inserida na lei do or- 
çamento ou em outra qualquer lei ? » 

Senhores, eu o.oio que as formulas devem ceder 
ás ue:essidades reaes do paiz. E' uma f.rmula que 
esta resolução seja adoptada sómente da maneira 

como st aeha na discussão, mas isto é scra íncotr- 
veniencia publica; uma vez, portanto, que se prova 
que ha incoavenieicia publica, a formula deve ce- 
der. Ha ou não ha isconvemeticia pub'ica de conli- 
nuaram os generos alimenticios no estado em que 
se achara ? 

E'ou não verdade que da diminuição dos direitos 
ha de se seguir, dado certo prazo, a diminuição dos 
preços? Sem duvida alguma : loga ha inconvonienlo 
real em se não adoptarom as medidas na resolução, 
e esperar-se pela lei do orçamento para rTella ense- 
rirem-so as emendas propostas pelo nobre sena- 
dor pelo Uio de Janeiro. Si ha inconveniente, como 
poderemos sustentar mais a formula ? 

Como poderemos mais desejar qua a resolução 
passe tal qual veiu-da camara dos Srs. deputados? 
Eu quizeraquo os uebres ministros nos mostrassem 
que não havia inconvenienta algum; mas são os 
proprios nobres ministros quo declaram quo é ur- 
gente attender á sorte da população- pobre, ['ois, se- 
nhores, si os nobres ministros consideram isto ur- 
gente, ha de somente a formula preterir a urgência 
e auetorisar o senado para não inserir o romedie na 
resolução quo se discute ? Isto ó uma verdadeira e 
positiva contradir.jão. 

Os nobres ministros não mostraram que não havia 
inconveniente em se demorar o remeiio. Seria pois 
o rnostno quo aconteceria ao medico que, tendo do 
salvar um enfermo o achando ao pé de si o remedio 
proprio o devidamente preparado para isso, o não 
quizessa applicar, porque não veiu da botica aoado 
costuma dirigir suas receitas, aliás conhecendo, como 
disse, quo o remedio era tal qual aquello que elle 
poderia oblor do seu confidente pharmaceutico. 6 
pharmaceutico á o ministério, o ministério quer quo 
a medida parta da sua botica, não quer de fôrma al- 
guma que o remodio possa ser ra-inipulado om ou- 
tra qualquer casa, nem mesmo na casa dos repre- 
sentantes da nação. 

Eu-, Sr. presidente, domorar-mo-hia sobro este ulti- 
mo lopico, si o nobre senador pelo Rio de Janeiro não 
o tivesso tão eloqüente o sensivelmente discu- 
tido perante o senado; dizer mais do quo elle disso 
não é possível, por conseqüência reraeUo-me ao si- 
lencio. Mas, pelos argumentos inconcussos que o 
nobre senador apresentou, estou qite o senado ficou 
convencido de que só um simples orgulho da parlo 
do ministério fez com que elle não qnizesso que par- 
tisse do senado uma medida, que aliás o propriu mi- 
n sterio reconhece como urgente. 

Eu apenas accrescentarei que não ó do senads 
que o ministério tora esse ciúme; não ó da opposi- 
ção do senado, é daquelles que não têm podido dar 
ainda o seu apoio aos nobres ministros.... 

O Sr. Ministro da Justiça : — Não apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitiniioniia : — .... as 

emendas partiram da opposição, poreonsequencia ó 
preciso que sejam rejeitadas para o ministério ou 
seus amigos as apresentarem. 

Isto que acabo de dizer, Sr. presüente, juslifiea 
a parcimônia, talvez a estreiteza o acanhameuto 
com que nos temos comportado no senado, quasi 
nunea offerecendo meios administrativos ao minis- 
tério, porque estamos convencidos de que elle não 
os acedia, e não o faz unicamente pelo mitivo do se- 
rem propostos por aquolles quo não lhe dão o seu 
apoiu. 

O Sr. Ministro da Jusiiça ; — Não apoiado. 
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O Sr. Visconbk de Jeqviusiionha : — Da que ser- 
vo oíTerecermos nós emendas? Os Srs. ministros di- 
zem, é verdade:« OÍTercjam emendas. » Mas já adop- 
tarara uma só? 

Sr. piesidonte, lia outro argumento que peço li- 
cença ao honrado ministro da justiça para dizer que 
é um verdadeiro sophisraa, e está om inteira con- 
ttadicção com o procedimento e opiniões proferidas 
na outra camara pelos nobres ministros, e vem a 
ser : « A lei de orçamento, disseram elles, estará vo- 
tada até fins de maio do anno que vem, e então esta 
resolução que propômos por raéra cautela não terá 
vigor;a lei do orçamento ha de principiar do 1.° de 
julho, porque até lá não é possível tíe forma alguma 
quo deixemos de ter lei do orçamento. ■» 

Eu disse que esta proposição-estara em contra- 
dicção manifesta com os actos e opiniões proferidas 
peles nobres ministros na outra camara, porque, 
propondo allio Sr.Salles Torres Homem uma emenda 
de redacção a esta resolução para que só tivesse ella 
vigor por 4 mezts, contados do maio futuro, essa 
emenda foi energicamente impugnada pelos Srs. 
ministros, e não passou. Então como esperao minis- 
tério cm maio a lei do orçamento ? c de summa im- 
portância, e ainda constitucional, e uma verdadeira 
garantia, a emenda quo aquellc nobre representsn o 
da nação oílsreceu. E' um facto anomalo passar um 
anno som lei do orçamentol 

A emenda não significava outra cousa mais do 
que dizer ao ministério : « Yêde bem que, si vossa 
intenção é que não haja lei do orçamento, si vossa 
intenção é que não examinemos o estado das neces- 
sidades publicas, si vós pretendeis governar com o 
arbítrio, tendo somente uma lei incompleta, uma lei 
que não foi feita para as circumstancias em que nos 
achamos, esta lei r ão durará além do prazi das ca- 
maras; liaveis de vos ver na necessidade de propôr 
outra resolução, ou promover a votação da verda- 
deira lei do orçamento. » 

i)a outra forma, todas os vezes que os Srs. minis- 
tros quizessera ter um aibitrio extraordinário, todas 
as vezes que fossem ineptos no exame das verdadei- 
ras necessidades publicas, tinham ura meio em suas 
mãos, que era embaraçarem os trabalhos das cama- 
ras, obstarem por esta forma que a lei do orçamento 
se votasse, e, no ullirao dia da srssão, apparecerem 
com uma resolução mandando vigorar o orçamento 
anterior; o, como simiilnnte orçamento não rodo 
ser a expressão das necessidades pub!i-as do anno, 
como nollo se não revela sinão oquslio que os repre- 
sentantes da nação em uma época atrazada enten- 
deram como indispensável ser votadi em beneficio 
do paiz, os Srs. ministros tinham o arbítrio ao depois 
para dizerem : « Nós estendemos a despesa, estendè- 
mos a receita, tomámos sobre nós a responsabilidade 
do promover esteou aquella serviço publico, porque 
a lei do orçamento que tínhamos nãoera completa.» 
E fariam tudo que quizessem sem se exporem ás 
torturas da discussão 1 E o paiz verá dispendiJos os 
seus dinheiros sem o consentimento prévio dos seus 
representantes. Eis aqui como podo o minisloiio 
exercer o sou prejudicial arbítrio em matéria tão im- 
portante como ó a do emprego da renda, uma vez 
que não haja prazo marcado na resolução de que 
so Iracta. Aquollo nobre representante, portanto, o 
a minoria da camara dos Srs. deputados tiveram 
toda a razão om propor essa emenda. 

Mas o que fez o ministério, senhores? Approvou 
a emenda? Oppoz-se a maioria a essa emenda, ella 

não passou, e porque, senhores? Pois a omenda 
não punha era vigor a resolução que discutimos p m 4 
mezes mais do que o roez de maio, cm que os nobres 
ministres nos declaram que a lei do orçamento ha do 
achar-se votada? Por que motivo se oppoz o minis- 
tério a essa emenda? E' porque, senhor>s, tem elle 
a convicção de fazer passar a lei do o-çamento até o 
fim de maio ? Üe modo nenhum, 

A concTrsao necessária do procedimento do mi- 
nistério na outra camara, relativamente a essa 
emenda, reveh o verdadeiro pensamento do minis- 
tério, e é quo elle não quer para o exerdeio de 
18o9—1860 out a lei do orç.rmenlo sinão a reso'u- 
çâo quo se discute e o arbítrio que elle pretendo 
exercer relativamente á admini-tração publica. Ora, 
desta fôrma não provo eu ao senado que ha cabal 
contradicção entre aquillo que nos assevera hrje o 
nob-e ministro da justiça e o quo nos asseverou tam- 
bém o nobre raini-tro do império h ntem relativa- 
mente ao prazo em-que elle suppoe que a lei do 
orçamento ha de s r votida? Sem duvida alguma. 
Si porventura o ministério tem certeza da quo 
além de junho não ha de vigorar esta resolução, 
por que motivo não aoceitou emenla de redac- 
ção ? 

Eu declaro a V. Ex. que também pretendo propor 
essaemenla na 3.® discussão. Estou convencido quo 
os nobres ministros hão do impugnal-a, hão de faz^r 
talvez com que ella caia; mas nem por isso deixarei 
de a propor para salvar um escrúpulo de consciên- 
cia, para mostrar bem claro ao paiz a contradicção 
dos nobres ministros, e, principalmente, como uma 
garantia do corpo legislativo, fixando a época era que 
a lei deve ter seu tíTeito, para que não aconteça que 
daqui por diante s ja isto um expediente usual ado- 
ptado pelos ministérios, todas as vezes que quizerom 
arbítrio e não se quizerera sujeitar ás condicções do 
systema representativo na direcção dos negocies; 
tanto mais ó isto para rcoear, quo não cessam do ci- 
tir-nos exemplos. 

_ Sr. presidente, aqui no senado, ou si não fui aqui, 
fora da casa, têm-se lembrado exemplos de paizes 
estrangeiros onde se tem proposto medidas Hmi- 
Ihantes a oslas; mas como ? fixando se um praz», o 
prazo curto. Já lembrei ao senado o caso do lord 
Palmoiston, o qual declarou á camara dos comrnuns 
que o governo, lencionando dissolvel-a, queria quo 
passasse uma resolução que lhe désse os meios pre- 
cisos para poder administrar o paiz até á reunião 
da nova cam ira. Não se vò pois o termo, e o tf-rmo 
curto marcado pelo poder executivo ? entretanto 
que a resolução ó de tal forma redigida, que dá logar 
a crer-se que o ministério não quer outra lei do 
orçamento sinão essa resolução para todo o exercício 
de'l 859—1860. 

Tenho, Sr. presidente, mostrado claramente que 
os nobres ministros estão em contradicção mani- 
festa, o quo ó necessário que o senado so acautele 
o mais que (òr possível para não ir estabelecendo 
exemplos que hão do destruir iateiraraento ,o regi- 
men represrntnivo. 

Sr. presidente, creio que não ha duvida alguma 
no paiz (pois não é mister que me refira ao senado) 
que não h\ duvida alguma no paiz de que a rar n r- 
chia que nos rego c uma monarchia representa iva e 
não uma ironarchia absoluta. Nas monorchias abso- 
lutas o poder executivo ó tudo, e nas monarchias re- 
pres; nativas a sua brso assenta sobre a discussão li- 
vro, e o voto expl cito de todas as medidas que ton- 



268 SESSÃO DE 28 DE AGOSTO. 

dom a lirar dinheiro do bolso dos contribuintes e a 
dispendel-o. Como é, pois, senhote?, que se ha de 
fazer uma lei que tem por fira auctorisir o governo 
com tanto aibiirio, sem aitenção alguma ás neces.-i- 
dades publicas, cemo o indica a resolução que actual- 
mente se discute? 

O nabro ministro da justiça disse também que se 
devora acreditar em sua palavra. Eu, senhores, acre- 
dita em tudo quanto disser o nobre ministro, mss 
cumpro o meu dever. Est-.u persuadido de que o 
nobre ministro rcrediia em tudo que eu disser, mas 
cumprirá lambem o seu dever. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Quando o nobre se- 
na.'er asseverar, hei de acreditar. 

O Sr. Visconde de Jeqcit.nhonha: — O nobre mi- 
nistro acrediiará era tudo qusnto eu lhe asseverar; 
rainha intenção é também acreditar em tudo quanto 
asseverar o nobre ministro. 

O Sr. Ministro da Justiça ; — E' claro. 
O Sr. Visconde de Jequitiniioniia ; — Mas cumpre 

o seu dever, e eu cumpro o meu. 
Cada um de nós ha de pôr em frente da obrigação 

que tem de dar ciedíto ás palavras dooutro, os dicta- 
nifs de sua consciência, o cumprimento exacto e re- 
ligioso do seu dever, rortanto é um argumento esse 
que, ou tem uma extensão absurda, ou então nada sig- 
nifica. 

Sr. Ministro da Justiça ; — A que eu me referi? 
E' bom lembiar. 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia ; — Si V. Ex. 
me auxiliar a memória... 

O Sr. Ministro da Justiça ; —Eu disse que o go- 
verno linha em vista reduzir os diieitos; o nobre 
senador pela província do llio de Janeiro centestou 
isso, e eu disse a S. Ex. que elle não estava auclori- 
sado para duvid. r de minhss pala-ras. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha;—E' exaclameníe 
isso, Sr. presidente; o que eu disse tem inteira ap- 
pücaçào áquillo que o nobre ministro acaba do ex- 
plicar ; ju>lamente sobre este objecto é que eu digo 
que, tendo m maior credito as palavras do nobre 
min.stro, todavia, cumpro o meu dever sem me 
irapoitar com as promessas de S. Ex., t nto mais 
quanto já mostrei ao senado que do se seguir a opi- 
nião do honrad i ministro resulta grande incovenien- 
cia ao paiz, grande detrimento ás clsssrs pobres e 
violação "Ja constituição, epor isso não se devo de 
fôrma alguma adrplar o que quer o nobre ministro; 
porque, pelo manos, despojaríamos o corpo legisla- 
tivo de uma de suas attribuiçêes mais essenciaes. 

I)ir-me-ha o nobre ministro : « Nós pretendemos 
já fazôl-o, porque temos já auctorisacâo para alterar 
as tarif-iS, e porconsequenria podemos alteral-as 
no ssnlido d»s emendas. » Senhores, por que mo- 
tivo não póie o corpo legislativo estabelecer o 
mesmo que os nobres ministros promeUem? Qual ó 
a inconvemencia ? 

Não posso achar alguma, a não ser aquella já lem- 
brada por mira e lembrada taraiem pelo nobre 
senador ptla província do Rio de Janeiro, de querer 
o ministério fazer monopclio para si deste beneficio, 
para que seja elle todo altribuido ao ministério, em 
vez fio o ser, como cabo ser, aos representantes da 
nação. 

A uao ser fsárn, não pesse cnraprehemler como os 
nr bres ministres não querem que sc faça o beneficio 

nesta lei, quando aliás elles pretendem fszel-o já. Si 
não pretendem fazel-o já, enláo c força confessar 
que ha nessa demora grande detrimento para a po- 
pulação pobre. 

Não creio, portanto, Sr. presidente, que devamos 
admiuir o syslerna pioposto pelo nobre minisToda 
justiça ; pelo contrario, estou convencido que as 
emendas devem ser novt mente propostas na 3.a dis- 
cussão, para serem ou approvadas, ou rejeitadas. 

Mas não posso, Sr. piesidente, omiltir um dos ar- 
gumentos mais engraçados.... perdue-rao o nobre 
ministro.... 

O Sr. Ministro da Justiça ; — Não pensei que 
além de eloqüente era engraçado... 

O Sr. Visconde de Jeqüitiniioniia : — .... um 
dos argumentos mais engraçados oflarecidos pelo 
nobre ministro da justiça á consideração do senado. 
Disse S. Ex.: «Não viu o senado deolararem-se nesta 
casa os nobres senadores contra as emendas que offe- 
reci á lei que reformava a administração da jus- 
tiça, dizcnJo-se que era uma < ífensa á camara dos 
Srs. deputado negar-lhos o direito de discutir tros 
vezes essas emendas? » Achá engraçaJo este argu- 
mento, porque não posso acreditar que o m bre mi- 
mstro, failassecom seriedade; não posso acreditar 
que o nobre ministro achasse paiidade entre uma 
cousa e outra. 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — Nem affinidade. 
O Su. Visconde de Jequitinhonha : — Nem aíflni- 

dado, quanto mais iJenlidade tal que podeese faz^r 
com que se adopUsse o que propunha o nobre mi- 
nstro. 

Sr. presidente, eu lamento muito que tenha- 
mos perdido sessão e meia por causa do açodamento 
com que se tem quoiido levar a discussão da resolu- 
ção ; lamento, Sr. presidente, tanto mais quanto os 
nobres ministros hão de pretender fazer cier ao paiz 
que essa demora e perca de tempo não provém sinão 
da opposição. 

Por mais que declaremos ao senado que votou se 
a resolução em l.a discussão som que nenhum de 
nós pedisse a palavra, que na 2.a discussão houve 
apenas Ires discursos do nosso lado, que nesta ques- 
tão incidente do urgência tem havido lambem só três 
discurses do nosso lado ; por mais que façamos ver 
tudo isto, estou convencido de que a maioria e o 
nobie miDistro hão de pr. tender fazer crer que da 
no.sa parte tora partido a perda de tempo. 

Eu, Sr. presidente, declaro alto o bom som quo 
não era de lórma alguma minha intenção demorar 
esta discussão; mas para a 3.a discussão preparava- 
mo com a emenda que acabo de declarar, e mostra- 
rei nessa cccasião quo as emendas propostas pilo 
nobre senador pelo Rio de Janeiro devem ser repro- 
duzidas. E' preciso irmos até o ultimo extremo, já 
que a maioria não quiz acceitar o que nós Ihepio- 
punhamos em beneficio do paiz, mormente dos po- 
bres, o que terminaria immeaiatamento a discussão 
da resolução. Si cs nobres ministres acceilassem as 
emendas do nobre senador pelo Rio do Janeiro, rós 
não dizíamos nem uma só palavra, a resolução pas- 
sava na í." discussão, pas-aiia iramediatamente a 
dispensa de interstício, hojo teria logar a 3.' discus- 
são, e rs emendas podiam ir logo para a camara dos 
Srs. deputados, onde facilmente seriam adoptadas. 

Na occasiào em quo faltei lembrei ao senado quo 
estas emendas tinham sido piopcstas na esmara des 
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Srs. deputados, que por cilas linlxa havido o assenti- 
tnento tanto da minoria como da maioria, e, portan- 
to, a respeita deltas não haveria a menor inconve- 
niência, a menor demora. Disse mais ao senado que 
a única duvida que poderia haver era acerca daquella 
emenda que se refere ao modo de decretar créditos 
extraordinários; mas que, ccmo as circumstancias do 
paiz eram ordinárias, nós concordaríamos em pos- 
pol-a para outra occasião, comtanto que as outras 
fossem acceitas pelo ministério. 

Mas o ministério rejeitou todas as emendas, e re- 
jeitou, permitta-se-me que diga, sem lealdade, por- 
que não disse nem uma só palavra. Depois do dis- 
curso do nobre senador por S. Paulo todo o senado 
ficou convencido de que as emendas iam ser appro- 
vadas; o nobre senador por Minas disse nessa occa- 
sião que julgava que o senado queria votar, que as 
emendas iam ser approvadas peh maioria, e que os 
ministros já as tinham acoeihdo; o resultado porém 
provou quo o siltncio dos nobres mini-tres não sig- 
nificava outra cousa mais do quo desprezo formal, 
queriam vencer cora os votos, queriam manifestar 
essa sua má vontade votando contra as emendas, 
sem dizer ao menos uma palavra de consolação (ex- 
pressões de quo usei nessa occasião) para com aquel- 
Ds quo tinham tido a ousadia de oflerecer emendas 
contra a vontade do ministério. 

Eu pois, Sr. presidente, avista deste procedimento, 
dec'aro a V. Ex. que mudei inteiramente de opinião, 
hei de discutir a resolução na 3.a discussão, hei de im 
pugnal-a, hei de examinar o orçamento, hefde fazer 
as censuras que emender, e que faria si acaso viesse 
a lei do orçamento para ser discutida. 

Lembro-se V. Ex., Sr. presidente, com quanta 
justiça tu disso na discussão da resposta á falia do 
throno, ou no principio da sessãa, que o senado 
estava corafdelamente illudido, que não se lhe que- 
ria reconhecer o direito de dis.utir a lei do orça- 
mento, que era preciso que o fizesse, quando dis- 
cutia a resposta a falia do throno. Si nada dissés- 
semos nessa occasião, os negocios marchariam á 
mercó dos ministros, e no fim da sessão, propondo-sa 
esta resolução, dir-se-hia ao senado: « Votai já, por- 
que ó medida governamental, não examineis os 
nossos aclos, não examineis o estado do paiz, suas 
necessidades mais urgentes, porque o orçamento 
ahi vem. »Nada diríamos agora, nada teríamos dito 
então; cis-squi o que os nobres ministros desejavam, 
eis o mar do rosas em quo os nobres ministros que- 
riam navegar. 

Felizmente, Sr. presidente, alguma ccusa disse- 
mos na resposta á falia do throno, alguma cousa 
dissemos por meio de requerimentos; mas, si não o 
tivéssemos feito, fique certo V. Ex. de que nenhum 
exaxo teríamos exercido sobre os actes da adminis- 
tração, o o resultado era egora esta resolução, pela 
qual querem os nobres ministros que votemos de 
afogad lho, sob pena de passarmos por uma oppo- 
sição anli-governamontal; e so accrescenta; «Quando 
subirdes ao podor hão de fazer-vos o mesmo. » Se- 
nhores, com esses cocos (riso) pretende o ministé- 
rio levar homens sérios e graves? 

O Sn. Ministro da Justiça : — Isto ó que ó en- 
graçado. 

O Sn. Visconde de Jequitiniionha:—E' real- 
menlo de pasmar, ó de maravilhar similhante ar- 
rnadi ha de caçar votos no senado ; mas nella não 
ha do cahir nenhum senador. 

O Sr. Ministro da Justiça:— Inclusive os mi- 
nistres. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia : — Inclusive 
os ministros, V. Ex. tem.razão. 

O Sn. Ministro da Justiça:—Isso é mais engra- 
çado. 

O Sr. Visconde de Jequitiniionha : — Vou dizer 
por que faço: justiça ás idéas dos nobres ministros, 
faço justiça ao patriotismo que os anima, faço jus- 
tiça, em uma palavra, a todos os serviços que cada 
um delles tem prestado ao paiz; e, em taes cir- 
cumstancias, nãó é crivei que os Srs. ministros, por 
serem ministros, se tenham degradado ao ponto do 
renunciarem o seu passado para so tornarem não — 
representantes da nação, ou representantes da na- 
ção escravos do poder, sem consciência nem von- 
tade. 

Mas, como disse, Sr. presidente, não ó crivei que 
deixem os nobres ministros de sentir os inconve- 
nientes que tôm resultado ao paiz da sua adminis- 
tração, a falta de tino cora que tôm dirigido os ne- 
gócios públicos, as difficuldades que elles cream 
todos os dias; porque não ha um só dia, Sr. pre- 
sidente, em que os nobres ministros sa levantam e 
faliam que não commettam alguma inconveniência. 
Ainda hoje presenciámos isso; as discussões do con- 
selho de Estado vieram para esta casa.... Não sei 
como votei então nem o que se disse no concelho do 
Estado. Mas, pergunto: pôde porventura qualquer 
trazer para esta casa, e sempre que quizer, discus- 
sões desta ordem ? 

O Sr. Ministro da Justiça :—Não sei que haja in- 
conviniencia. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Si quer, peço que a acta venha para cima desta mesa; 
em todas as nações se publicam as actas do concelho 
de estado. 

O Sr. Visc:nde de Jequitiniionha: — O nobre rai- 
nislro dos negoeios estrangeiros confunde as cousas; 
e admiro como, a não querer í,zer crer que tenboa 
razão de uma criança, e quo o senado, quo mo foz a 
honra de ouvir, a tem também, pretenda fazer acre- 
ditar o que diz, e não reconheça valioso o que acabo 
de proferir 1 

Sr. presidente, questões de tarifas não são secre- 
tas, são publicas; mas do que traclo é de vir aqui 
o nobre ministro da justiça.... 

O Sr. Ministro da Justiça : — V. Ex. tom pro- 
vas de minha discrição em muitas cousas. 

.O Sr. Visconde de Jeqditinhoniia ;—....O Snr. 
lachigrapho que ponha uns pontinhos, porque ou 
ia acabando a phrase e não acabo. 

Não me recordo do voto que dei no concelho de 
estado; quando tiver necessidade de declarar esse 
voto, hei de praclicar aquillo que os eslylos lôm 
reconhecido como indispensável; dirigir-me-hei ao 
governo, pedir-lhe-hei licença, o depois virei para 
o senado pronunciar o meu voto. 

Senhores, sempre fui muito liberal relativamente 
a direitos de alfandega, porque sempre reconheci o 
principio que o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
hoje muito claramente manifestou ao senado, o ó 
que da diminuição dos direitos, principalmente, dos 
generos aliraenticios, se ha de seguir necessariamoute 
o augmento da renda, dado certo prazo. Isto ó o que 
todos os dias está acontecendo, é o que foz a Ingla- 
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terra ver a sua renda augmentada, sua industria 
prospe: a, e melhorada a sorte do povo. Quem tiver 
duvidas a respeito disto leia a obra ingleza—A carta 
das nações ou o commercio livre e seus resultados,— 
obra que obteve o 1.° prêmio do concelho da liga 
nacional contra a lei dos cereaes. 

Mas, senhores, não se entenda o commercio livre 
como muitas pessoas mal avisadas o entendem; o 
commarcio livre é sujeito, como todos os systemas 
políticos e administrativos, ás circumstancias espe- 
ciaes do paiz, onde tem de ser applicado. Sabe-se que 
é bom, mas isto não basta, é myster examinar o 
estado do paiz onde tem de ser applicado, para se fa- 
zerem no systema as modificações convenientes; de 
modo que a bondade dos systemas é sempre relativa, e 
é este o verdadeiro ponto que distingue o estadista. 
Senhores, de estar uma medida de accôrdo com a 
sciencia, não se segue que seja bôa medida na prac- 
tica em relação ao paiz. Aqui está como em toda a 
parte se tem entendido a liberdade do commercio, é 
como se está entendendo actualmente na França, é 
como se tem entendido no Zolverein, e como se tem 
entendido em toda a parte. 

Na Inglaterra os resultados deste sys!ema são 
immensos. A obra que citei, e que foi um presente que 
me fez o íallecido Sr. raarquez de Paraná, prova a 
todas as luzes que a liberdade do commercio tem 
sido de maravilhosa e inexhaurivel utilidade para 
a Inglaterra; mas daqui não se segue que, entendida 
como foi na Inglaterra, seja também util para nós; 
esta questão é que deve ser muito meditada o ven- 
tilada, e, portanto, o nobre ministro dos negócios 
estrangeiros proferiu uma proposição vaga, que não 
significa nada, desde que não nos disse que essa li- 
berdade deve ser adoptada com laes e tacs limi- 
tações. 

O Sn. Ministro dos Neoocios Estran&eiros : — 
também disse. 

O Sr. Visconde de Iequitinhonha : — Aqui não. 
O Sr. Ministro dos Necocios Estrangeiros 

Em outra parte. 
O Sr. Visconde de Jequitinhoniu :—Não tracto 

aqui das discussões havidas em outra parte. 
O Sr. Ministro dos regocios estrangeiros : — 

Era applicavel á questão de que se eslava tractando. 
O Sr. Visconde de Iequitinhonha : — A questão 

de que se estava tractando era que o governo não 
queria diminuir cs direitos dos generos alimentícios; 
foi então que V. Ex. enunciou essa proposição, mas 
declaro que ella não tom significação alguma; e, para 
provar que não tem significação alg*ma, vou lem- 
brar ao senado o seguinte fado: O governo ó dessas 
idéas e nada tem feito 11 

O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ; — 
Tem feito progressivamente. 

O Sr. Visconde de Iequitinhonha: — Progressi- 
vamente ó justamente o brinquedo com que se il- 
lude a criança chamada povo. 

O Sr. Ministro dos Necocios Estrangeiros : — 
Está ensaiando. 

O Sr. Visconde de Iequitinhonha ; — Está en- 
saiando ! E ensaiando estará sempre I Eolretanto 
que quem não tem meios morre de fome I! A falia 
do throno disse á assembléa geral « Vêde bem que 
e necessário tomar em consideração o estado Cos 
generos aliroenticios; » e, entretanto, encerra-se a 

sessão sem termos foito nada ! Quem teve a culpa? 
Hão de dizer que é a assembléa geral... 

Senhores, muito importa que se não queira des- 
acreditar d# forma alguma o systema representa- 
tivo.... Desacreditadas as camaras em ponto desta 
ordem, desacreditado está o systema representativo. 
Si acaso o paiz se convencer de que o corpo legisla- 
tivo nada póda fazer, e que tudo podo fazer o poder 
executivo, qual é a conseqüência ? Acabemos com 
tal systema I será o grito unanimo da nação. Por- 
tanto, si se quizesse solapar e systema quo nos rege, 
não haveria meio mais Lcil e prompto para o con- 
seguir. Declaro, e declaro-o francamente na tribuna 
do senado, que me hei de oppôr a quo um systema 
tal prosiga: pelo menos hei de empregar todos os 
esforços para desmascarar perante.o paiz  

Os Sns. Ministros dos Necocios Estrangeiros e 
da Iustiça : — A quem ? 

O Sr. Visconde de Iequitinhonha;—Para des- 
mascarar o S3rstema. caso se empregue, cu se con- 
tinue por uma tal forma a culpar indirectamente o 
corpo legislativo, dizendo-se: «Nada fizestes, passa- 
mos uma sessão inteira, o nada se conseguiu do vód » 

O Sr. Ministro dos Necocios Estrangeiros;— isso 
temos nós ouvido. 

O Sr. Silveira da Motta; — Nem uma lei. 
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros: —Não 

ó culpa nossa. 
O Sr. Visconde de Iequitinhonha: — O quo vos 

quereis c que se diga : « O corpo legislativo gastou 
uma sessão com palavras, com espirito de partido, 
e, portanto, nenhuma utilidade prestou ao paiz ; o 
poder executivo, porém, foz tudo, providenciou a 
respeito da miséria do povo; foi quem salvou o 
commercio da crise, aliás sómonte crcada pelas me- 
didas do governo. E' o podor executivo quo ha de 
diminuir os direitos dos generos alimentícios, para 
salvar da forno a classe pobre. » Oh! senhores! E por- 
que o não fará o corpo legislativo ? E' o poder exe- 
cutivo que depois do arruinar ou depreciar com 
suas medidas o meio circulante, esforça-se para quo 
nada façam as camaras, afim do ser elle que tomo 
algumas medidas que diminuam o mal I E ato não 
teremos orçamento, para que nelle não vão as medi- 
das reclamadas pela nossa industria e melhoratnon- 
tos matoiiaese moraes, para quo seja o poder exe- 
cutivo que, mal ou bem, tudo promova, e faça taos 
despesas cem terem sido votadas, abra cteditos a seu 
arbítrio, o prove assim o estado de nullidade practica 
do corpo legislativo 1 

Qual óo resultado disto, senhores? Sr. presidente, 
o povo porventura, entre nós, entra no txame da le- 
galidade dos «ctos do poder executivo? Occupa-so 
com este trabalho? Não, senhor; são poucos os quo 
se occupam com isso. O povo dirige-se pelo facto. O 
facto ó que só o poder executivo obra, o legislativo 
luta somente. Não é este systema o mais proprio para 
solapar o regimen representativo, o estabelecer o ab- 
solutismo no paiz? Não hei do clamar contra elle ? 

Polo menos farei o seguinte: propugnarti sempre 
por medidas úteis ao Estado, não me importando com 
as pressas dos nobres ministros. Esporei ao paiz tanto 
quanto podor em linguagem bem clara o significativa, 
os laços com que o poder executivo liabalha para 
chamar tudo a si e para tornar a assemblcr geral 
inteiramente inerrne e inerte. Por esta fôrma en 
satisfarei o meu dever. 
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IVao posío lormicar, Sr. presidente, som lembrar 
ao senado um fado, e para o verificar, perguntarei, 
ha quatro annos nós discutimos o orçamento? Creio 
quo não. t' verdade que o projecto vem da camara 
dos deputados, mas vem como vai uma lei depois de 
sanccionada para a repartição da justiça, afim de 
passar pela chancellaiia 1 

O Sn. Silveirí da Moita: — Estávamos espe- 
rando este anuo, mas lograram-nos com esta reso- 
lução. 

O Sn. Visconde de Jeouitinhoniia : —Ha quantos 
annos que não passa uma emenda proposta pelo se- 
nado na lei do orçamento ? O que é que so diz quan- 
do qualquer de nós so lembra de propor uma emen- 
da ? Iramediatamenle, que não é possível, que não 
ha mais camara toraporaiia, e que a lei do orça- 
mento deve passar, porque o paiz não pode ficar sem 
ella, quo não pódo haver prorogação, e ó portanto 
indispensável que todos os senadores se resignem á 
condição de chancelleres daquülo quo so vota na 
camara dos Srs. deputados I 

O Sn. Cândido Borges : — Os senhores ó quo ti- 
veram a culpa. 

O Sr. Visconde de Jequitiiíhonha : — E' verdade. 
Pôde isto continuar assim, Sr, presidente? Não é 
possível; declaro a V. Ex. que depois de amanhan 
hei de apresentar um projecto dividindo a lei do 
orçamento em outras tantas leis quantos são os mi- 
nisWios, para serom discutidas, votadas e enviadas 
á saneção, como se costuma praclicar com as outras 
leis. Qjerovorsi os nobres miuislros se oppõem a 
esse projecto. 

O Sr. Ministro dos negocíos Estrangeiros:—Que 
mal fará? Antes pode fazer bem. 

O Sn. Visconde de Jequitiniionha:—Diz o nobre 
ministro de estrangeiros que antes pólo fizer bem, 
portanto eu desde já acceito o apoio do nobre mi- 
nistro. 

O Sn. Ministro dos Negocíos Estrangeiros :—Ila- 
vomos de tomar cm consideração, e então darei o meu 
voto. 

O Sr. Visconde de Jeqditi.niioniia : —Sr. presi- 
dente, peço a todos os senadores que estudem o meio 
de tirarmos o senado deste estado em que se acha 
ha muitos annos, não discutindo a lei do orçamento, 
nom passando ha muitos annos uma emenda do se- 
nado a essa lei. Ha muitos annos senos declara que 
não ó possivfcldiscutil-a, conforme é dever do senado, 
e que não é possível adoptar aqui uma emenda.... 

O Sr. Ministro dos Nego cios Estrangeiros ; — O 
anno passado a lei do orçamento passou com 
omondas. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : — Aqui no 
senado não. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Foi emendado no 
senado. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia; — Unicamente 
separaram-se os artigos additivos; não passou emenda 
nenhuma, isto acontece lia muitos anuos, eesloestade 
deve acabar. 

Termino aqui, Sr. presidente, e desejarei que vo- 
temos hoje o requerimento, rejeitando a urgência, 
para amanhan V. Ex. poder dar a ordem do dia mais 
conveniente, aproveitando íssim os deus ou tres 

dias de interstício na discussão dos prejectos que já 
foram julgados urgentes, e que na realidade o são, 
não se esquecendo V. Ex., por sua benignidade do 
projecto proposto pelo nobre ministro da fazenda a 
respeito do valor da mooda de prata. 

Sr. presidente, eu n'aquoll0 requerimento disse 
aquillo de que está possuído todo o coração verdadei- 
ramente brasileiro. Actualmente estão-se practican- 
do cousasn© banco, em proveito de alguém, que hão 
de arrastar o nosso commercio e a nossa industria 
aos maiores apuros. 

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr. 
presidente declara adiada a discussão, por não ha- 
ver casa para se votar; o dá para ordem do dia da 
seguinta sessão as matérias já designadas. 

Levanta-se a sessão pouco depois das 2 horas da 
tarde. 

Sessão de 30 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Suhmario. — Expediente.— Requerimento de urgên- 
cia do Sr, marquez de Abrantes.—Ordem do dia.— 
Prorogação do orçamento vigente. Retirada do re- 
querimento.— Exempção dos castigos de pancadas 
na guarda nacional, Addilamento. Discursos dos 
Srs. barão de iluritiba, e barão de Quaraim.— 
Retirada do requerimento e do additamenío. Dis- 
cursos dos Srs. Silveira da Moita e Miranda. — 
Emenda. Rejeição da proposição. — Carvão de 
pedra. Adopção.—Dispensa a estudantes. Votação. 
— Licença a dois desembargadores. Votação. — 
Transferencia para a i.* classe do exercito'. Vota- 
ção.— Empregados do senado. Votação. — Troco 
de notas do antigo banco do Brasil. Observações 
dos Srs. viscondes de Itaborahy, de Albuquerque, 
de Jequitinhoniia, e Dantas. 

A's 11 horas da rnanhan o Sr. presidente abre a 
sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministério dos negocíos do império, 
remettendo um dos autographos da resolução da 
assembléa geral, auetorisand') o governo para dispen- 
der até á quantia de tres contos de réis com gratifi- 
cações addlcionaes aos empregados do archivo pu- 
blico; na qual resolução Sua Magestade o Imperador 
consente. 

Fica o senado inteirado, e manda-se commu- 
nícar á camara dos deputados. 

O Sr. Presidente diz que se vai cfficiar ao Sr. 
ministro dos negocíos do império, pedindo dia, hora 
e logar em que S. M. I. se dignará receber a de- 
putação quo tem de apresentar ao mesmo augusto 
senhor o decreto da assemMéa geral que fixa as 
forças de terra para o anno financeiro de 1859— 
1860, c de lhe pedir respeitosamente que se digne 
designar o dia, hora e logar para a sessão imperial 
do encerramento da assembléa geral. 

Compareceram no decurso da sessão mais 10 Srs. 
senadores. 
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 

O Sr. Marqdkz de Abrantes : — Sr. presidente, 
Sou obrigado a pedir urgência a favor de uma pro- 
posição da outra camara relativamente á Santa Casa 
da Misericórdia. Não é minha intenção interromper 
a discussão das matérias que o senado tem decla- 
rado urgentes, peço apenas a V. Ei. e ao senado 
que consintam que na primeira parte da ordem do 
dia de amanhan se discuta essa proposição. 

O negocio se acha esclarecido, o projecto foi im- 
presso, distribuído pelos nobres senadores, existe 
sobre a mesa uma ampla informação que julga a me- 
dida ; creio portanto que a discussão não consumirá 
muito tempo. A razão por que faço este requerimen- 
to ou esta petição ao senado é pela convicção era 
que estou de que, si não passar este anno a medida, a 
administração da Santa Casa da Misericórdia tem de 
luctar com gravíssimos embaraços. E' um favor que 
peço ao senado em nome da caridade publica. 

E' apoiada e sem debate approvada a urgência pe- 
dida pelo Sr. marquez de Abrantes. 

ORDEM DO DIA. 
PROROGiÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE. 

Coatinúa a discussão do requerimento do Sr. D. 
Manuel, pedindo dispensa de interstício para a J.* 
discussão da proposição da camara dos deputados, 
mandando vigorar a lei do orçamento vigente, em- 
quanto não ttr promulgada a que deve reger no se- 
guinte anno financeiro. 

O Sr. D. Manuel (pela ordem): — Sr. presidente, 
o meu requerimento é já desnecessário, porque 
V. Ex. pôde dar para a ordem do dia de amanhan a 
proposição a que elle se refere, vHo que já se 
passou o interstício cuja dispensa pedi. Rogo pois 
a V. Ex. quo consulte o senado si consente que «u 
retire o requerimento. 

O senado, sendo consultado, resolve pela afíirma- 
tiva. 

KXEMPÇ.ÃO DOS CASTIGOS DE PANCADAS NA GUARDA 
NACIONAL. 

Conlinúa a discussão do requerimento do Sr. D. 
Manuel, para que seja remettido á commissão de 
marinha e guerra o art. 2.° da proposição d i outra 
camara quo exempla a guarda nacional dos castigos 
corporaes quando era corpos destacados. 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte addi- 
tamento : 

« Req miro que seja também ouvida sobre a ma- 
téria do art. 2.° do projecto a commissão de legisla- 
ção.—Ferreira Penna. 

O Sr. Barão de Muritiba: —A discussão havida 
na outra camara a respeito dos artigos.... 

O Su. Presidente : — Mas a discussão agora é 
do adiamento. 

O Sr. Barão de Muritiba : — Hei de chegar ao 
adiamento. 

Eu dizia que a discussão havida na outra camara 
a respeito da idéa do projecto demonstrou que o 
governo acceitára tanto o 1.® como o art. 2.°; é pois 
de rigorosa conseqüência que o governo entende 
também ser escusado enviar o artigo era discussão 
ao exame das commissoes de marinha e guerra o de 
legislarão para substituir por outra a pena de pan- 

cadas determinada na legislação vigente em alguns 
casos de delidos leves. 

O nobre senador pela província do Amazonas, fa- 
zendo a analyse dos regulamentos da infantaria o de 
cavallaria, e dos artigos de guerra, disse que não era 
bem liquido se ficavam ou não em vigor algumas das 
penas estabelecidas nesses regulamentos, e que por 
isso julgava convenient® que fôsse remettido o art. 
2.® a commissão de legislação. O nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte propoz que fôsse á commissão 
de marinha e guerra. 

Comprehendo bem o pedido da remessa do artigo 
á commissão de marinha o guerra; porque parece- 
me estar sufíicientemente habilitida para dar sua 
opinião acerca desta questão, posto que tenha de- 
clarado que não póle descobrir meios de substituir 
as penas quo se supprimem por outras que sejam 
consentaueos; mas quose remetia o artigo á com- 
missão de legislação, que foi instituída para_ occu- 
par-so de objectos diílerentes, ó o que não julgo 
muito razoável. 

O Sr. Ferreira Penna : — Porque a commissão 
de marinhi © guerra declarou que era unanimo 
contra o projecto. 

O Sr. Barão de Muritiba: —Si teve este motivo 
a proposta do nobre senador quanto á commissão de 
legislação.... 

O Sr. Ferreira Penna: — Que o muito compe- 
tente. 

O Sr. Barão de Muritiba : — também posso de- 
clarar que pela minha parte, tendo votado contra o 
art. 1.*, não deparo actualmente com penas que 
possam substituir as que foram abolilas; e creio que 
os meus nobres collegas da commissão pensam do 
mesmo moio. 

Eu entendo que o honrado membro alambicou 
exageíadamcnte os artigos dos regulamentos, para 
ver se conseguia mostrar que não eram applicaveis 
ás diversas hypothesss que figurou. E depois, senho- 
res, eu penso que, desde que o governo manifesteu 
na camara dos Srs. deputados, e tombem deu a en- 
tender noste recinto que acceitava como substituti- 
vas das penas quo se extinguiram as declaradas no 
art. 2.® do projecto, o senado não deve decid r do 
outra maneira, porque o governo ó sem duvida o 
mais habilitado pela experiência para designar os 
castigos mais próprios para manter a disciplina do 
exercito; é delle que devem porconseguinte partir 
as propostas que tendem a modificar o regulari- 
sar a legislação militar; si o governo pois acceitou 
essa substituição adoptada pela camira dos Srs. de- 
puta los, si acceitou o artigo que se quer remeUer 
ás commissôes, entendo que o senado não ha do 
deixar de prestar o seu assentimento a esse voto do 
governo. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Apoiado. 
O Sr. Barão de Muritiba: — lá declarei que não 

deparo actualmente com outras penas que passam 
mais sactisfactoriamente substituir as que foram ex- 
linctas. A commissão de legislação não pode propor 
penas differontes daquellas que os regulamentos men- 
cionara nosaitigos a que se refere o projecto ; e pois 
o que restaria á commissão ora prover alguns casos 
omissos, em que fôsse conveniente sujeitar a guarda 
nacional destacada e fazendo parto do exercito aos 
castigos de que tracla o artigo ; mas isso não e nec» s- 
sario, porque o nobro senador pelo Amazonas não mo 
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convenceu de que existissem as lacunas que elle in- 
dicou.... 

O Sn. Ferreira Pemna : — Convém mostrar. 
O Sr. Barão de Quaraim : — Sophismou com- 

pletamente. 
O Sn- Barão de Mdritiba:— para tirar as 

conseqüências que deduziu. 
O Sn. Visconde de Jeqüitinhonha : — Apoiado. 
O Sr. Barão de Mdritiba: —Eécoheren te o no- 

bre senador,... 
O Sr. Ferreira Penna : — Y. Ex. interpreta in- 

justamente as minhas intenções. 
O Sn. Visconde de Iequitinhoniia: — Interpreta 

o facto. 
O Sr. Barão de Mdritiba: — Não interpreto as 

intenções do nobre senador; exponho apenas sobre 
o facto a minha opinião. Si não foi assim, o nobre 
senador tem inteira liberdade de mostrar o con- 
trario. Segundo minha fraca intelligencia, o nobre 
senador levou o seu escrúpulo a tal ponto, que não 
pôdo deixar de tirar as conseqüências que tirou. 

O Sr. Barão de Qdaraim : — Peço a palavra. 
O Sr. Barão de Mdritiba: — Sr. presidente, as 

difüculdades em que se achou o nobre senador pela 
proyincia do Amazonas, me parece que podem ser 
attribuidas ao modo por que os Srs ministros da 
guerra e da marinha se portaram nesta discussão. 

Não posso de maneira alguma desculpar o Sr. 
ministro da guerra < ÍTectivo de ter apresentado a 
sua opinião inteiramente contraiia á abolição dos 
castigos corporaes, havendo com summa habilidade 
e cora muita procedência sustentado que estes casti- 
gos não podiam ser abolidos com precipitação, concor- 
dando depois em que ellos fossem effectivâmente abo- 
lidos: esta contradicção em que se achou o Sr. minis- 
tro comsigo mosrao, a falta da necessária franqueza 
do Sr. ministro da marinha, evitando pronunciar-se 
a respeito do arlíg" em discussão, para não tomar so- 
bre si a responsabilidade deste negocio; esse proce- 
diraente, /ligo, é que collocou o nobre senador pelo 
Amazonas nasdifílculdades que agora apparecem. 

Votei contra o art. 1.° do projecto, não porque 
soja avesso á abolição dos castigos corpcraes, mas 
porque não vi demonstrado que esses rastigos po- 
diam ser subsiituídcs por outro'egualmente profícuos 
á disciplina militar. Entretanto, para mim não ha 
difficuldade alguma deacceitar o substitutivo apre- 
sentado no projecto, pois que não é possível conceber 
que se julgasse acertado abolir essas penas para os 
casos expressos no artigo, sem que se acceitasse 
também o necessário substitutivo. Portanto, si o mi- 
nistério entendeu que taes penas podiam ser suppri- 
midas, ó porque também concorda em que o substi 
tulivo é o mais profícuo, o melhor quese pode desejar; 
como pois agora por moio deste adiamento se quer 
dar um passo atraz, annullando a decisão que foi 
tomada ? Como deixar de fazer eíTecliva deide já a 
disposição do art. I.0 

Eu julgo, senhores, que na aclualidade não se 
pode deixar deapprovar o art. 2.° do projecto; que 
não ha necessidade nenhuma de ser elle remettido 
á commissão, principalmente porque a commissâo de 
legislação, ao menos pela minha parte, não tem de 
propôr cousa alguma que seja melhor que o artigo. 

O Sr. Souza Ramos :—Apoiado. 

O Sr. Barão de Mdritiba : — O meu nobre col- 
lega da commissão declara a mesma cousa que eu. 
Não deparo com disposição alguma melhor do que 
a que se acha no 2,° art. do projecto. A conse- 
qüência do adiamento será que a commissão, ou 
proporá o mesmo artiso que o nobre senador quer 
que lhe seja remettido, ou então terá de pensar 
sobre a matéria até o anno seguinte, e então não 
ss proporá cousa alguma, porquo a commissão ssrá 
outra. O 3.° membro da commissão, o Sr. Silveira 
da M: lia, já declarou que da sua parte acceitava 
o artigo cujo adiamento se tracta; portanto, para 
que ser remettido o artigo á commissão de legis- 
lação ? O que péde fazer ella ? absolutamente nada. i 

Senhores, si a abolição dos castigos oorporaes na 
guarda nacional destacada ó um beneficio que se 
faz ao paiz, o adiamento não deve deixar de ser 
rejeiiado, porque importa a negação desse bene- 
ficio. Si eu quizesse attribuir ao governo algum 
pensamento menos leal, diria que o adiamento foi 
apresentado para deixar de tornar-se eíTecliva a dis- 
posição do art. I.0 do projecto; diria que o governo 
não tem em vista sinão desfazer agora o primeiro 
passo que deu.... 

O Sr. Barão de Qdaraim: — O adiamento é do 
Sr. Penna, enão do governo. 

O Sr. Barão de Mdritiba : —... diria que o go- 
verno, reconhecendo a improcedencia com que proce- 
deu, acceitando o art. I.0 do projecto, quer agora 
sanar essa improcedencia removendo para tempo in- 
definido a approvação do art. 2.° 

Não occuparei a attenção do senado com outras 
observações; disse succintamento o que entendia a 
respeito do adiamento; o senado resolverá como en- 
tender mais conveniente. 

O Sr. Barão de Qdaraim : — Em poucas palavras 
vou dizer a minha opinião sobre o adiamento que se 
discute. , 

Entendo que este adiamento não tem por fim 
sinão arredar da discussão um projecto importante. 
(Apoiados.) Qual é a razão que se apresenta para 
justifical-o? E' a imperfeição do projecto. 

Ora qual é, Sr. presidente, a lei quo não sahe im- 
perfeita, qual é a lei que no correr do tempo não 
necessita de correcções? Quantas vezes não acontece 
que no momento em que as leis sshom do corpo le- 
gislativo se conhece que são defeclivas? Mas, quaes 
são esses defeitos ? O nobre senador p^Ia província 
do Amazonas encarregou-se do trabalho de os apre- 
sentar. Eu vou entrar na analyse desses fundamentos 
allegados pelo nobre senador." 

O primeiro defeito que o nobre senador notou no 
projecto foi dizer-se—art. 11, emlogar de—cap. 11. 
—Já se \c que isto é uma pequenafalta do redacção, 
quando muito. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' um equivoco. 
O Sr. Barão de Qdaraim : — A commissão do re- 

dacção póle suppãr esta pequenafalta; não devemos 
levar o rigor das formulas ao ponto de entendermos 
que não se pôde pôr uma vírgula nos projectos da 
outra camara, naquelles logares em que se vê que o 
necessário. 

Creio t ois que a commissão não poderá ter escrú- 
pulo nenhum de emendar esse equivoco, porque em 
nada altera o sentido e pensamento da lei. Mas, ain- 
da mesmo quando a commissão tenha duvidas á esse 
respeito, eu vou mostrar que não existe a obscuri- 

35 
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dade (jue 9 nobre senador diz. Antes disso, senho- 
res, ainda citarei um outro engano analogo a este, 
também apresentado pelo nobre senador, e foi o se- 
guinte; Diz o projectc—-art. 11 §3.°—; esta cit ção 
suppòe que o art. 11 ou cap. 11 é commumaos dura 
regulamentos, quando no regulamento de infantaria 
corresponde exactamente ao cap. 11 aqui c.tado, e 
no regulamento de cavallaria corresponde, não ao 
cap. 11, mas ao 10; portanto, segundo esto escla 
recimento que deu o nobre senador, o que falta ac- 
crescentar aqui é, além do cap. II, mais ocop. 10. 

Sr. presidente, esta referencia aos capítulos e aos 
patagraphos é unicamente para clareza ; ora, no 
caso em questão existe tola a clareza. De que é que 
se Irada ? Tracta-se da exti-.cçao do castigo de pran- 
ehadas e da sua substituição por outras p nas indi- 
cadas no regu^mento da 5763 e1764: supponba- 
mos que não estejHm aqui indicados os capítulos, o 
que se segue ? E' que o executor da lei, o que tem 
de examinar é qual é a parte desses regulamentos 
que tracta das penas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — ~E' ver- 
dade. 

O Sr. Barão de Quaraim:—Ora, exarainando- 
se esses regulamentos, não se encontra sinão o cap. 
11 e o cap. 10 de que se tem failado, porconsequen- 
cia não pôde haver equivoco nenhum ; poderia ha- 
ver, si houvesse outros capítulos que tractassem de 
penas. 1'ortanto, si rqui nãó se fez referencia aos 
capítulos, ou si não se designou os capítulos por sua 
numeração, não era isto de absoluta necessidade, 
visto estarem elles designados pela sua matéria. 

Mas, o mesmo a bre senador não deu, creio eu, 
grande importância a estas faltas, por julgar de sim- 
ples redacção; occupou-se mais com outros objectos, 
que vou notar. 

Disse o nobre senador que ha um artigo do regu- 
lamento que determina a applicação das penas de 
50 pranthadas e de 6 mezes da trabalho nas fortifi- 
cações; mas, como esta pena de pranchadas é subs- 
tituída pela de prisão, o que se segue é que ha ao 
mesmo tempo a pena de pnsão e a pena de trabalho 
nas fortidcações, o que ó incompatível; de maneira 
que persuade-se o nobre senador que ha logar a 
duvidar, si devem subsisdr estas duas penas, ou si 
deve ser conservada unicamente a pena de prisão. 

Concordo, Sr. presidente, que houvesse incom- 
patibiliiade na applicação simultânea das panas; 
mas é que se applici primeiramente a pena de pri- 
são por 2 ou 3 dias, por exemplo, conforme o grdo 
da culpa; e fica depois o paciento sujeito, na fôrma 
do mesmo regulamento, a trabalhar nas fortifica- 
ções; não vejo aqui confusão alguma. 

Disse mais o nobre sensdor que esse artigo appli- 
cava a pena de prisão rigorosa, e que não se sabe 
bem o que é prisão rigorosa, que ha duvida a este 
respeito. 

Senhores, não ha a menor duvida a este respeito ; 
prisão rigorosa é contraposição á prisão livre da ho- 
menagem : na homenagem o militar pôde passear, 
pôde sahir de sua casa uma vez que não se arrede 
dos limites que lhe estão marcados. Si so escrevesse 
simplesmente — prisão — podia-se entender esta de 
que fallo, isto é, a prisão que nos regulamentos mi- 
litares so chama prisão por homenagem. Para evitar 
esta interpretação é que se pt z a palavra — rigorosa 
•— que e a prisão debiixo de chave. 

E tanto não ha contusão, que esta pena de prisão 

rigorosa é applicada desde que existem os regula- 
mentos, isto é, ha perto de 100 annos, e nunca 
houve duvida alguma a respeito da sua natureza ; 
os concelhos de gu rra têm applicado a cada passo 
a pena de prisão rigorosa, e até agi ra nunca se por 
em duvida como devia ser entendida esta pena. Por 
consegu nte a confusão, si existe, é na mente do 
nobre senador. 

Disse mais o nobre senador que este projecto é 
defeituos i, porque, tractando do abolir a pena da chi- 
bata e das pranchadas, conserva ainda a do tornilho, 
que é tanto ou mais cruel e egualmente degradante 
como são aquellas p' nas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Ilorrivel- 
ments cruel! 

O Sr. Barão de Quaraim : —Mas, Sr. presidente, 
eu direi que essa peoa não está em uso. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — O projecto 
pôde ser emendado. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Embora o nobre 
senador me dissesse que Tiiara a refere entre as 
penas da legislação vigente, eu observarei que, trac- 
tando elle de escrever a nossa legislação, não podia 
occullar uma pena que está escripla nos legulamen- 
tos militaies; mas, porque faça parte da nossa legis- 
lação, não se segue que esu ja em vigor; e real- 
mente não está, em' virtude do art. 179 § 19 da 
constituição, que extingue as torturas e todas as pe- 
nas cruéis e affiictivas, caso em que está o tornilho, 
assim como a pena- de polé, não obstante estar t:in- 
bem consignada nos regulamentos militares. 

O Sr. Miranda : — E' a espada qus substitue hoje 
a pena do polé. 

O Sr. Barão de Quaraim: —Perconsequencia, Sr. 
presidente, essa pena que oflerece ao nobre senador 
tantas difflculdados, não existe. 

O nobre senador é apposlo á idéa da exlincção da 
chibata, entende que a guarda nacional não deve ser 
exemptu desse castigo. 

O Sr. Visconde de Jeouitiniionha (com ironia]:— 
E' um castigo patornal! 

O Sr. Ferreira Penna;—Eu disse que era in- 
conveniente estabelecer essa desegualiade no exer- 
cito. 

O Sr. Barão de Quaraim;—O nobre senador, 
como tem convicção profunda a este respeito, e não 
podendo conseguir que esta idéa não fôsse adoptada 
pelo senado, porque já havia passado no l." artigo, 
o quo fez para levar a sua opinião avante? Apresen- 
tou este adiamento. 

O Sr. Fermeira Penna :—Não fui eu. 
O Sr. Barão de Quaraim :— O nobre senador pela 

província do Hio Grande do Norte tinha retirado 
o adiamento, o nobre senador tomou como seu: é 
padrinho o muito bom padrinho; poiconsequeneia, 
Sr. presidente, o nobre senador tinha necessidade de 
justificar este adiamento, era necessário procurar 
alguns fundamenlos para este fim ; nao havia razões 
sólidas, e então agarrou-se a estas pequenas difflcul- 
dades, amontoou citações, leu artigos do regula- 
mentos, collocou-so em grandes difíiculdades e aju- 
dou tudo isto até cora a sua physionomia, mostran- 
do-so muito pezaroso por passar este projecto sem 
ser corregido, como devera ser! 

Sr. presidente, não ha razão nenhuma para que 
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este adiamento passe; si a idéa do projecto é boa, 
adopte-se; si é má, rejeite-se; mas não se use destes 
subterfúgios. 

O Sr. D. Manubl:— Não me levanto para respon- 
der, não; bem vejo onde isso vai ter; levanto-me para 
pedir ao senado que consinta na retirada do meu 
requerimento. Não quero que se diga que desejo de- 
morar a discussão. Sou emhusiasta da idéa, não ha 
ninguém mais enthusiasta, tanto haverá; quero que 
se acabo com a chibata; desejo ver este anno esta 
idéa consagrada em lei, e por isso não quero con- 
correr para a demora. 

Si apparecerem duvidas, ellas serão resolvidas 
mais tarde pelo governo em seu regulamento; retiro 
pois o meu requeiimento. Estão contentes comigo, 
meus senhoros? contraminei a mina... estão enga- 
nados. 

Peço ao senado que consinta na retirada do meu 
requerimento. 

O Sr. Ferreira Pbnna pede também que o se- 
nado seja consultado si consente na retirada do seu 
additamento. 

O Sr. D. Manuel:—Vamos retirar para mostrar 
nossa boa fé: levem esse logro. 

Consultado o smado, resolve pela afílrmativa. 
Conlinúa a discu-são do art. 2.° 
O Sr. D. Manuel: —Votos! votos! vamos vo- 

tar já que ó o verdadeiro. 
O Sr. Visconde de Jeouitinitonua : — Creio que o 

nobre senador polo Rio Grande do Sul se dignará 
apresentar as emendas de redacçâo. 

O Sn. Barão de Quaraím ; — Acho que o projecto 
está claro, não piecisa de emendas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — E' necessá- 
rio uma emenda, ao menos relativamente ao lornilho. 

O Sn. Dantas : —Na S.* discussão. 
O Su. Visconde de Jequitinhonha : — E' melhor 

que seja na segunda, e eu desejava que a emenda 
partisse do nobre senador pelo Rio Grande do Sul. 

Vozes : — Na 3.° aiscussão. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Pois bem, 

não insistiroi a este respeito. 
O Sr. Presidente : — Nao havendo mais quem 

peça a palavra.... 
O Sr. Silveira da Motta : — Peço a palavra. 
O Sr. Presidente;—Tem a palavra o Sr. Sil- 

veira da Motta. 
O Sr. D. Manuel;—Querem protelar, vamos a isso. 
O Sr. Miranda : — Peço a palavra também. 
O Sn. Silveira da Motta: —Estamos coactos, não 

se pôde fallar quando so quer. 
O Sr. D. Manuel : — Outro tanto, Sr. meu amo. 
O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso 

que publicaremos no appendice. 
E' apoiada e entra em discussão a seguinte emenda: 
« Si fdr approvado o artigo 2.°, accrescente-se: 

os castigos do pancadas estabelecidos no exercito de 
linha pelos regulamentos de infantaria de 1763 e de 
cavallaria de 1764, e artigos de guerra, ficam subs- 
tituídos também pelos do artigo 2.° — S. R.— Sil- 
veira da Moita. » 

O Sr. Miranda: — Não vou discutir, mous senho- 
res ; não quero que se diga que pretendo explorar 
minas. Quero apenas que se saiba que voto contra o 
artigo, porque o consi-ioro impolitico, perigoso, im- 
proficuo e defeituoso. Na 3.a discussão (si houver 3.a 

discussão) desenvolverei estas lheses, Teria minha 
consciência muito sobrecarregada, si não fizesse a 
declaração que acabo de fazer. 

O Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. barão 
de Quaraim. 

O Sn. Barão de Quaraim : — Cedo para se votar, 
Não havendo mais quem peça a palavra, encer- 

ra-se a discussão, e o aitigo é rejeitado. 
Consultando-se o senado si a resolução" devo passar 

á 3.' discussão, resolve pela negativa. 
O Sr. Barão de Quaraim : — Para o anno hei de 

resiabelecer a idéa, vila ha do passar infallivel- 
mente. (Apoiados.) 

O Sn. D. Manuel : — Sobre isso não pode haver a 
menor duvida. 

O Sr. Dantas ;—Peço que se declare que votei a 
favor. 

O Sr. Marquezde Caxias:—E eu votei contra. 
O Sr. Miranda;—Eu também. 
O Sr. Nabuco • — Eu votei contra. 
O Sr. Barão de Quaraim :—Ha homens que não 

querem algemas para os recrutas, mas querem rodas 
de páo. 

O Sr. D. Manuel:—A medida ha de passarneces- 
sariimeotej a questão é apenas de tempo. 

O Sr. Barao de Quaraim:— Peço a V. Ex., Sr. 
presidente, que dê para a ordem do dia um projecto 
que existe na casa mandando admittir cadetes na 
guarda nacional, 

O Sn. Presidente:—Ha outras rnateriss consi- 
deradas urgentes pelo senado, mas tomarei em 
consideração o pedido do Sr. senador. 

carvão de pedra. 

Passa-se á 3 a discussão da proposição da ca- 
mara dos deputados, app ovando as condições com 
que foi concedido o privilegio de lavrar minas de 
carvão de pedra e explorar outras na província de 
S. Pedro, com as emendas que passaram na 2.a dis- 
cu-são. 

Dada a matéria por discutida, ó approvada a 
proposição cora as emendas, e reraetlidas estas á 
commissão de redacçâo. 

dispensa a estudantes-. 
Tem 1discussão e passa á 2.a sem debate o 

projecto offerecido pela commissão de instrucção 
uublica sobro a matricula dos estudantes Ramiro 
José de Assis Athayde e Francisco Basilio Duque. 

O Sr. Dias de Carvalho requer urgência, que 
é apoiada o approvada, para verificar-se a 2.a dis- 
cussão na seguinte sessão. 

licença a dois desembargadores. 
Entra em 3.a discussão, e é sem debate approva- 

da, para subir á saneção imperial, a proposição da 
camara dos deputados, auetorisando o governo para 
conceder um anno de liçença, com todos os seus ven- 
cimentos, aos desembargadores José Cândido de Pon- 
tes Visgueiro e André Bastos de Oliveira! 
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TRANSFERENCIA PARA A 1." CLASSE DO EXERCITO. 

Coütinúa a 2.a discussão, adiada ua se-sãode23 
deste mez, da proposição da mesma camara, aucto- 
lisando o governo para transferir para a l.a classe 
do exercito o 2.° tenente José Antonio de Araújo, a 
qual proposição passa também sem debate para a 
3.a discussão. 

EMPREGADOS DO SENADO. 

Segue-se a ultima discussão do parecer da com- 
missão da mesa sobre o preenchimento das vagas dos 
guardas das galerias e da porta do paço do senado, 
com o additamtmto ou proposta do Sr. 1.° secretario. 

Dada por encerrada a discussão, é approvado 
tanto o parecer como a proposia. 

TROCO DE NOTAS DO ANTIGO BANCO DO BRASIL. 
Passa-se a l.a discussão da proposição da camara 

dos deputados, auctorisando o governo para ifocar 
as notas do extincto banco do Brasil de que são pos- 
suidores D. Emerijiana Rosa de Brum, e outros. 

Concluiua a l.a discussão, passa a proposição 
para a 2.a, na qual entra logo. 

O Sr. Visconde de Itaborarv ; — Sr. presidente, 
eu não me opponho á reso ução de que se tracta, 
mas devo observar que já em outra occasião o se- 
nado rejeitou, si bem mo recordo, uma proposição 
similhante. Julgo que é de equidade deferirmos fa- 
voravelmente a esta pretenção, mas não julgo que 
seja compatível com os princípios de justiça, que de- 
vem sempre presidir ás decisões do senado, que a 
uns se conceda e a outros se negue este favor. Si ap- 
provarmos esta resolução, como temos approvado 
outras em idênticas circumstancias, entendo que 
nós devemos reconsiderar a resolução que foi aqui 
rejeitada, si btm me lembro, no anno de 18Í8 
ou 1849. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : —- Sr. presi- 
dente, opponho-me a esta proposição e a todas as 
outras desta natureza. 

O Sr. Visconde de Itaborarv ; — Já tôm passado 
algumas. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não tôm 
passado com o meu voto. Bem me recordo donde 
começou isso ; começou por um velho proprietário 
daqui do Rio de Janeiro, que disse tinha escondido 
em ura sotão uns poucos de contos do réis. 

Senhores, a lei que estabeleceu a substituição 
destas notas, estabeleceu também a prescripção, 
isto ha muito tempo; as coramissões que eram en- 
carregadas da verificação dessas notas, os talões, etc., 
não sei si ainda existem ; como é pois que queremos 
estar todos os dias dispeusaudo a prescripção em 
favor de Fulano, de Beltran •, em conseqüência de 
um simples requerimento que não está instruído de 
documento algum? 

Entro cs pretendentes vejo aqui uma pessoa que 
coustantemente as-iste aos trabalhos das caraarss; 
vejo aqui um Sr. Murinelli, quo aind i hoje ó tachy- 
grapho, e que tinha conhecimento da lei que estabe- 
leceu a substituição dessas notas. Pois havemos de 
estar aqui apoiando esses corretores, que as estão 
comprando a mulheres velhas, e nã) sei mais a 
quem? Si todos os dias se estão introduzindo notas 
falsas na circulação, quanto mais a respeito dessas 

que a lei conderanou já ha tanto tempo ? Senhores, 
não apoiemos esse jogo. 

Si ó justo, faça-se uma resolução geral para todos. .. 
O Sr. Visconde de Itaborahy : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque: — Marque-se 

mais ura prazo para chamai essa gente. Essas notas 
não valem nada, estão prescriptas, é necessatio que 
a lei seja executada. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — Levanto-me 
unicainente para responder ao que o nobre senador 
disse finalizando o seu discursa . 

Disse o nobre senador que .>e fizesse uma re«olu- 
çâo, para por estaíórma satisfazer-se aos possuidores 
dessas notas... 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não vou para 
ahi. não qiuro tal resolu ao; que o que se rejeitem 
estes papeis, que não valem nada. 

O Sr. Visconde de Jequitimionha : — O nobre 
senador disse que se fizesse uma resolução em que 
todos fos»em co itemplados; mas o nobre senador 
disse ao mesmo tempo que se rejeitem estes papeis 
para não se abrir a porta ao abuso, e portanto não 
se pôde fazer a resolução. 

Mas por outro lado ó preciso que se attenda á 
justiça, e neste caso nos cumpre tomarem conside- 
ração este requerimento. 

Não sei si foi o anno passado ou atrazado quo se 
mandou pagar as notas dos herdeiros da viuva Bar- 
roso. Pois si se mandaram pagar essas, porque não 
se ha de mandar pagar outras? porque não se ha de 
tomar em consideração as reclamações- dos possui- 
dores destes bilhetes? O que digo ó que não se abra 
a porta ao abuso, mas se faça justiça, e justiça egml 
a todos. O papel pode não valer nada, mas é neces- 
sário que so faça justiça a todos. Si as razões dadas 
pelos petioionarios são verdadeiras, vote-se a favor, 
como se tem feito a outros. 

O Sn Visconde de Itaborahv pronuncia um dis- 
curso que publicaremos no appendice. 

O Sr. Dantas : — Entendo que um homem de boa 
fó não se deve prevalecer de prescrpções afim da 
não pagar o que deve; mas ouvi dizer aqui em um 
aparte que nesta resolução se prescindiu da clausula 
— reconhecendo-se verdadeiras —; e, pergunto eu : 
existem ainda meios de se reconhecer isso ? existem 
ainda os talões? Si ha esses meios, votemos pela 
resolução; e, no caso contrario, ou no caso de du- 
vida, acho mais conveniente que fique a resolução 
adiada até que o Sr. ministro da fazenda, quando 
comparecer, nos possa dar informações a esto res- 
peito. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Si houvesso 
quem propozesse que fosse a uma comraissão, ou 
quem pedisse informações ao governo, eu votaria 
por isso; mas, não havendo nada disso, voto contra 
a resolução sem escrúpulo algum. 

Sou o'primeiro a reconhecer que quem deve, deve 
pagar ; mas note o nobre senador o que é que nós 
temos legislado, e como ó que se pode fazer essa liqui- 
dação. Quer o nobre senador que essa éia seja inde- 
linita, que nunca prescreva ? Pela lei, passado certo 
prazo, as notas que não forem trocadas tôm um 
abatimento, e assim por dianto até ficarem valendo 
nada. Então devia-se reclamar também contra osso 
abatimento. E porque ó que se fez isso ? Foi mesmo 
para evitar estas reclamações, onde não se pode reco- 
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nhecer o que ó verdadeiro e o que é falso. Não é 
pois pelo principio de não se pagar a quem se deve ; 
é a unioa maneira exeqüível de se realizarem estas 
liquidações. 

Senhores, ao principio podia-se presumir que hou- 
vosse taes e taes circurastancias que fizessem com 
que não apparecessem na circulação estas notas; 
mas, depois de passados tantos annos, todos os di.s 
estar apparecendo de notinhas em notinhas... 

Senhores, eu vejo que todos os dias se diz que em 
Portugal se esU fazendo notas falsas e que se estão 
importando no nosso paiz... Agora hão deser troca- 
das umas notas que já prescreveram ha tanto t-rapo, 
so porque um indivíduo quer ver se pica o peixe ou 
porque pediu a uns e a outros? Isto é uma injustiça, 
senhores, ó necessário acabar com estas pre^nçôes. 
Ou nós queremos que as nossas 'eis sejam re^poit idas, 
ou estamos todos os dias a ser os primeiros a nàores- 
peital-as?l 

Eis porque eu creio que essas pretenções devera 
ser rejeitadas. Não ó só p ^o presente, é pelo futuro 
também; porque, a admitti mi.s isto agora, vera 
mais outra e outra. Eu não posso approvar isso. To- 
davia, si so quizer ouvir o governo ou a commissão, 
voto por isso; mas, sendo a proposição nuaecrúa, 
voto contra. 

E' apoiado o seguinte requerimento do Sr. vis- 
conde de Itaborahy: 

« Para se adiar por tres dias.—Ftscondc de Itabo- 
rahy..» 

A discussão fica adiada por não haver casa. 

O Sr. Presidente dá para ordem do dia da se- 
guinte sessão: 

Primeira parte. 

1.a e 2.a discussão da proposição da camara dos 
deputados, alterando o subsidio aos vinhos arreca- 
dados na alfandega em beneficio do hospital geral da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 

2.® discussão do projecto offerecido pela commis- 
são de instrucção publica sobre a matricula dos es- 
tudantes Ramiro José de Assis Athayde, e Francisco 
Bazilio Duque. 

Continuação da 2.® discussão da proposição da ca- 
mara dos deputados sobre o augmento dos venci- 
mentos dos monsenhores, conegos e empregados na 
capella imperial e cathedra^s das diversas dioceses 
do Império, com as emendas da commissão de ne- 
gócios ecclcsiasticos e do Sr. Baplista de Oliveira. 

Segunda parte. 

Terceira discussão da proposição da mesma ca- 
lhara, mandando continuar em vigor a actual lei 
do orçamento, emquanto não fôr promulgada a que 
deve reger o seguinte anno financeiro, e as outras 
matérias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e um quarto da 
tardo. 

Sessão de 3-1 de agosto. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Questão de ordem. Observações dos 
Srs. visconde de .1 equilinhonha e Jobim, — Expe- 
diente.— Urgência. Observações d-'S Srs. barão de 
Quaraim e visconde d Jequüinhonha.— Primeira 
parte da ordem do dia. Proposição da camara 
dos Srs deputados alterando em favor da Sonta 
Casa da Misericórdia do /fio de Janeiro o imposto 
sobre vinhos e bebidas espiriluosas. Discurso do 
Sr. visconde de Jequilinhonha. — Segunda parte 
d . oi dera dia. Proposição da mesma camara man- 
dando vigorar a actual lei do orçamento. Discurso 
do Sr. Cândido lioryes. 

A's 10 horas e 3/i da manhan o Sr. presidente 
abie a sessão, estando presentes 29 srs. senadores. 

Le se e entra em discussão a acta da sessão an- 
terior. 

EXEMPÇÃO DOS CASTIGOS DE PANCADAS NA GUARDA 
NACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhoniia : — Peço licen- 
ça a V. Ex. para enviar á mesa a declaração do meu 
voto de hontem, relativamente á proposição da ca- 
mara dos Srs. deputados quo extingue os castigos 
corporaes applicados á guarda nacional quando em 
corpos destacados. 

Aproveito a occasião, Sr presidente, para fazer 
ver que, quando se tracta de votações tão importantes 
como essa que hontem teve logar, é indispensável 
que se mandem os continues convidar para a votação 
os Srs. senadores que se achara fóra deste recinto, 
afim de que não aconteça o que ainda hontem acon- 
teceu relativamente ao Sr. Vergueiro que, achando-se 
um pouco incommodado em um dos gabinetes, não 
soube que ia ter logar a votação, e por isso não 
pôde dar seu voto, que sem duvida alguma seria 
favorável á proposição e produziria um resultado 
diverso daquelle que observámos. 

Votaram a favor da proposição 10 Srs. senadores, 
como passo a demonstrar,lendo esta lista que orga- 
nisei {Lê.) : 

Votaram contra os castigos corporaes ou pancadas 
os Srs. Almeida Albuquerque, Pereira de Vascon- 
cellos, visconde de Maraoguape, Souza Ramos, Dan- 
tas, barão de Pindaré, Alencar, Cândido Borges, 
Vallasques, Dias de Carvalho, Eusebio, visconde do 
Joquitinhonha, Araújo Ribeiro, D. Manuel, barão de 
Quaraim e Muniz; e a favor das pancadas os Srs. 
Miranda, visconde de Sapucahy, visconde de Abaeté, 
marquez do Abrantes, visconde de Albuquerque, 
raarquez de Caxias, Silveira da Motta, Fonseca, Fer- 
reira Pen ia, Natiucu, Jobim, marquez de Itanhaem, 
visconde de Itaborahy, marquez de MonFAlegre, 
birao de Muritiba, Manuel Felisardo, e Gonçalves 
Martins. 

Poitan o, si o Sr. Vergueiro tivesse votado, a pro- 
posição teria 17 votos a favor ; e, si os Srs. secretá- 
rios não se tivessem enganado contando 18 votos 
contra, quando apenas votaram contra 17 Srs. se- 
nadores, a proposição teria ficado empatada, pois 
sóment) votaram contra ella 17 Srs. senadores o 
não 18, como disseram os Srs. secretários: é cousa 
a respeito da qual não pôde hoje haver a menor du- 
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■vida; e, si se julga que isto que digo não é eiacto, é 
hora Terificar, porque convém muito que se verfl- 
que uma votafãj desta ordem; e é tanto mats ne- 
cessário que se'proceda a esta verificação, quanto o 
Sr. senador por Goyaz pretendeu mostrar que 
aquellesque tinham votado pela proposição, votaram 
por uma medida eiceotricamente apresente da na 
camara dos Srs. deputodos. 

Senhores, é fatalidade que este anno eu tenha sido 
chamado excêntrico por duas vezes, uma pelo nobre 
ministro da fazenda, o a outra pelo nobre senador por 
Goyaz! O certo é, Sr, presidente, que temos necessi- 
dade de verificar esta facto, não para remediar o 
engano, porque a acta já resolveu a questão, mas 
para que daqui em diante Y. lix. tenhara bondade 
de fazer com que os contínuos chame n os Srs. se- 
nadores que se acham fora deste recinto na occasiào 
das votações. 

Lê-se o seguinte: 
« Declaro que votei pela resolução que extinguia 

na guarda nacional, quando empregada em corpos 
destacados, os castigos corporaes.— Visconde de 
Jequitinhonha.— M. dos S. M. Vallasques. » 

O Sr. Jobim : — Sr. presidente, estou certo de 
que a votação não foi como acaba de aliegar o no- 
bre senador pela Bahia. 

O Sr. Visconde de Jequitinuonua : —E' dizer o 
nome dos Srs. senadores que votaram contra a pro- 
posição. 

O Sr. Jobisi: —Si se admittisse esta verifica- 
ção que o nobre senador deseja que se faça , não 
haveria mais votação possível. Contei 18 Srs. sena- 
dores, eu declarei muito alto. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Diga quaes 
foram esses dezoito. 

O Sr. Jobim : — Si havia somente 17, a qual- 
quer dos senhores era licito contar. 

A conta que fiz deu o mesmo resultado que a que 
fez o Sr. 4.° secretaíio ; o demais houve duas vota- 
ções, a l.1 sobre o art. 2o, e a outra sobre si todo o 
projecto devia passar ú 3." discussão ; em ambas 
as votações os resultados foram os mesmos : eu e o 
Sr. 4.° secretario contámos 18 votos contra e 16 a 
favor. Não era pois muito possível que houvesse en- 
gano, pelo menos não tenha consciência disso. 

O Sr Barão de Quaraim : — O que é exacto é 
que o Sr. senador pelo Espirito Santo votou contra 
a extincção dos castigos eorporaes na guarda na- 
cional. 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhonha: — Isso ó ver- 
dade. 

O Sr. Jobim : — Não me arrependo. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha: — Sr. presi- 

dente, eu procedo da melhor boa fé, porque verifi- 
quei e comprovei aquillo que disse, oíTerecendo á 
consideração do senado os nomes daquelles senhores 
que votaram a favor da resolução. 

O Sr. Jobim:—As reclamações devem ser feitas 
no momento da votação. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — E' uma for- 
mula, e eu já declarei que a arta resolveu a questão; 
mas isso não prova que votassem contra a resolução 
18 Srs. senadores, e sinão o nobre senador, que tem 
diante de si a lista dos membros da casa, prove que 

na realidade votaram 18 Srs. senadores contra a 
proposição. 

O Sr. Jobim : —•' Não tenho na cabeça os nomes 
de todos quantos votaram contra. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha:— Não se afflíja 
o nobre senador, não é extraordinário que o homem 
se engane; o estado enfadado com que o nobre se- 
nador está fallando não significa sinão despeito. 

O Sr. Jobim; —Despeito de que? 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Ufn dos 

membros da mesa também attesta que votaram 
contra somente 17 ; houve portanto, engano a este 
respeito não pôde haver contestação. 

O Sr. Jobim ; — Ainda que votassem contra so- 
mente 17, desde que votaram a favor somente 16, 
como o nobre senador confessa, não podia haver 
empate. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : — O que é 
necessário é que o nobre senador se dispa da tola 
a prevenção, e com todo o seu sangue frio e calma 
natural procure convencer-me de que não lenao ra- 
zão ; porque não é da fôrma que o nobre senador se 
exprime que pôde resultar a menor sombra de 
verdade. 

Não ha duvida que ainda m-smo votanto 17 se- 
nhores senadotes contra a proposição, e tendo vota- 
do a favor somente 16, não havia empate; mas, si se 
tivesse mandado convidar ao Sr. Vergueiro, que se 
achava no gabinete, não de proposito, mas por in- 
commodo, teríamos 17 votos contra e 17 a favor, e 
havia empate. 

O meu fim, pois, é unicamente que se observe a 
respeito de votações desta ordem ura pouco mais de 
cuidado ; não faço outra cousa mais do que salvar a 
dignidade do senado, para que não eont nuem a ap- 
parecer votações dúbias. Não foi essa a primeira vez 
em que tivemos este anno votação duvidosa. 

O Sr. Barão de Quaraim : — O Sr. Jobim eslava 
descuidado. 

O Sn. Presidente : — Vai-se inserir na acta a de- 
claração do voto que o Sr. visconde de Joquilinho- 
nha mandou á mesa. 

Não havendo mais nenhuma observação, dá-se a 
acta por approvada. 

O Sn. I.0 Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Ura aviso do ministério dos nogocios do império, 
remeltendo cópia do decreto de 30 do corrente 
mez, pelo qual S. M. o Imperador houve por bem 
prorogar até o dia 12 do setembro proximo futuro 
a presente sessão da assembléa geral. 

Um ofifcio do 1.° secretario da camara dos depu- 
tados, participando que a mesma camara adoptou e 
vai dirigir á sancção imperial, a resolução que au- 
ctorisa ao governo para mandar matricular no 3.' 
anno da academia de medicina do Rio do Janeiro 
Luiz Francisco de Murinelly, e no 4.° anno da fa- 
culdade de direito do Recife Felippe da Motta de 
Azevedo Corrêa. — De ambos ficou o senado in- 
teirado. 

Outro officio da presidência da província do Pi- 
auhy, remettendo um exemplar das leis da mesma 
província promulgadas no anno proximo passalo.— 
A' commissão de assembléas provinciaes. 
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Compareceram no decurso da sessão mais sete Srs 
senadores. 

CADETES NA GUARDA NACIONAL. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Sr. presidente, ro- 
queiro urgência,afim de que seja dado para ordem do 
dia de amãnhan o projecto que admitte cadetes na 
guarda nacional. 

E' apciada e entra em discussão a urgência reque- 
rida pelo Sr. barão de Quaraim. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —Sr. presi- 
dente, tenho de votar contra a urgência, e o nobre 
semdor vai ouvir as razões que lenho para isso. 

Não tenho fónella, Sr. prasidente; ainda que passe 
a urgência e entre-em discussão o projecto, não é 
possivel que elle passe este anuo, porque a maioria 
do senado dúbia de um voto, assim como não quiz 
que fossem extinctos os castigos corporaes na guarda 
nacional, é muito provável que também não queira 
que se admitiam cadetes na guarda nacional. 

Ora, não sou dos mais devotos da praça de ca- 
detes no exercito de linha, e como é que hei de 
votar por cadetes na guarda nacional 7 Porconse- 
quencia, é muito provável que eu tenha de votar 
contra a resolução ; e, si eu votar contra elia, por- 
que hei do votar pela urgência ? 

Eu louvo muito os nobres sentimentos do honrado 
senador pela provincia de S, Pedro do Sul, faço-lhe 
justio', e estou convencido do intuito que tem* pro- 
pondo a urgência deste projecto : não é sinão para 
supprir a falta da resolução que foi honlem rejeitada 
no senado; o nobre senador quer por alguma fdrma 
diminuir o mal que ha de resultar e tem sempre re- 
sultado dos castigos corporaes na guarda nacional, 
fazendo com que as pessoas que não querem sujei- 
tar-se a taes castigos, admittidos os cadetes, façam 
parte destes corpos cívicos; isto é o intuito do no- 
bre senador, mas não ha de conseguil-o, e, quando 
o conseguir, será contra o meu voto, porque estou 
convencido do que cs cadetes não devem ser admit- 
tidos nem no exercito, quanto mais na guarda na- 
cional. As nações que são absolutamente midtares e 
que conhecem' o que é exercito não admittem taes 
praças. 

Eis as razões, Sr. presidente,por que me opponho 
í urgência proposta pelo nobre senador por S. Pedro 
do Sul; o nobre senador desculpe que me opponha 
ao seu requerimento; meus desejos são ir inteira- 
mente de accôrdo com os votos e opiniões do nobre 
senador, a quom tenho a honra de ieferir-me; e, si 
agora me afasto da sua opinião, veja que não é por 
«spirllo de opposiçãoá urgência que o nobre senador 
requoreu ao senado, mas é porque a considero pelo 
menos um esforço inútil, uma esperança mallograda, 
aliás mui honrosa para o nobre senador. 

Além destas razões, Sr. presidente, ainda podem 
haver outras. Hontem se disse na casa: taes ob- 
jeclos deveriam partir sempre da iniciativa de 
poder executivo, porque quando não partiam, el'es 
«rara excentricamenle discutidos o tomados em con- 
sideração nas duas camaras. Ora, V. Ex. vô que 
o projecto não foi offereoido pelo poder execu- 
tivo, e poitanto ha da ser c^ssificado como ex- 
cessivamente excemrica a sua apresentação, ha- 
vemos do nos ver na triste collisão, ou de nos 
opporraos a este projecto, e ficarmos em peiores 
circuinstancias, ou sermos ainda outra Tez taxados 
do excêntricos. 

Senhores, entendamo-nos, actualmente as cama- 
ras não devem ter iniciativa, actualmente tudo deve 
partir do governo. Não lenho sido eu mesmo muitas 
vezes quem [era perguntado aos nobres ministros si 
acceitam estas ou aquellas proposiçõss, si vão ou não 
de accôrdo com ellas ? E porque? Porque estou per- 
suadido de que nada pôde passar nas camaras sinão 
de accôrdo com a vontade dos Srs. ministros. A ini- 
ciativa dada ás camaras deve desapparecer da cons- 
tituição, e creio já riscado este artigo da nossa lei 
fundamental. Aquillo mesmo, senhores, que, não 
tendo partido da iniciativa do governo, toiavia é pelo 
governo approvado com solemnidade, isso mesmo 
é excentricamento iniciado, e não deve passar no 
senado. 

Alguém poderá pensar que não voto pela urgência, 
porque julgo mais importantes outros objectos, que 
devem ser discutidos nos poucos dias que temos ain- 
da de sessão; mas não é este o motivo, declaro-o so- 
lemnemente ; porque, si eu estivesse convencido de • 
que o projecto passava, e de que era util, julgo de tal 
transcendência tudo que respeita a guarda nacio- 
nal que votaria pela urgência. Senhores, aguarda 
nacional, para mim, é instituição de elevado mo- 
mento, creia-me o nobre senador pela provincia de 
S. Pedro do Sul. Não voto pela urgência pelos mo- 
tivos que acabei de expôr. 

O Sr. Barão de Quaraisi : — Sr. presidente, 
propuzesta urgência, porque estou convencido da 
s ia necessidade. A idéa da extincção dos castigos 
corporaes na guarda nacional é uma idéa que tem 
impressionado o paiz, que tem feito grande progresso 
na opinião publica {apoiados}; por vezes tem sido 
proposta na camara dos Srs. deputados, por vezes 
o governo a tem impugnado, mas depois de largo 
tempo e de larga discussão, ella chegou a triuraphar 
naquelia camara por votação quasi unanimo, e no 
senado teve quasi ura successo egual. 

A sua não approvação póde-se attríbuir á fatali- 
dade que tem acompanhado quasi sempre os des- 
tinos da guarda nacional. Si os Srs. secretários ti- 
vessem hontem eoaitado exactamenle o numero dos 
membros que votaram contra a resolução, e si o Sr. 
Vergueiro, que estava na sala immediata, tivesse sido 
chamado para votar, o resultado seria diíTerente 
daquelle que tivemes, a proposição fiparia empatada; 
e cora o comparecimento do Sr. roioistro da fa- 
zenda, que fui obrigado a assistir á discussão do or- 
çamento na camara dos deputados, e de outros se- 
nhores, cujas opiniõos já são sabidas, ella teria sido 
approvada. 
• Mas, Sr. presidente, tendo acontecido o contrario 
pelas razões que acabo de expor, o que julgo conve- 
niente é que se tracte de atlenuar o mal causado da 
maneira que ainda póle sel-o. Si este anno toda a 
guarda nacional não pode ser exempla do castigo da 
chibata, em conseqüência da quéda do projecto, ao 
menos estenda-se essa exempção áquella porção da 
mesma guarda a que se pode estender. 

O nobre senador que acaba de sentar-se, disse que 
o contrario á instituição dos cadetes, mas elles exis- 
tem no exercito; e os filhos dos ofüciaes da guarda 
nacional são alli também reconhecidos como taes. 
Porque pois não so ha de adraittir também cadetes 
na guarda nacional? 

E depois, senhores, si esta idéa não agrada, per- 
gunto eu, não poderá ella ser substituída pela idéa 
que acaba de cahir? Pois não se podeid apresentar 
como emenda substitutiva a esto projecto, cuja ut- 
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gencia peço, a idéa da extincção do castigo da chi- 
bata? 

O Sr. Visconde de Jequixinhonha :— Mas póde-se 
vencer ? 

O Sr. Barão deQdaraim : — Porque não se ha de 
vencer? a idéa cahiu apenas por um voto. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniu : — Y. Ex. está 
illudido; quod volumus facile credimus. 

O Sr. Barão de Quaraim : — Si algum mal, se- 
nhores, se podesse receiar da extincção do castigo da 
chibata, esse mal já está feito, porque depois das ul- 
timas votações da camara dos Srs. deputados e do se- 
nado, duvido que haja algum commandante da 
guarda nacional que tenha de empregar essa castigo 
(apoiados); e, pois, si a extincção ha de ser o resul- 
tado de uma practica contra alei, seja an es o resul- 
tado da observância da lei. 

O Sr. D. Manuel No meu modo da pensar o 
castigo está acabado. 

Não baven lo mais quem peça a palavra, encerra-se 
a discussão e a urgência é rejeitada. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 

Entra em I.a discussão a proposição da camara 
dos deputados alterando em favor da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro o imposto arrecadado 
pela alfandega sobre vinhos e bebidas espirituosas. 

O Sr. Visconde de Jeqditinhonha : — Tenho de me 
oppôr a esta resolução; não lhe posso dar o meu voto 
sem explicações. Muito respeito e consideração me 
merece o nobre senador pela província do Ceará, 
provedor actual da Santa Casa de Misericórdia; todos 
reconhecem que ninguém mais do que elle deseja a 
prosperidade da renda daquelle pio estabelecimento; 
estou certo de que ninguém melhor do que elle é 
capaz de fiscalizar as rendas desse estabelecimento ; 
e assim, Sr. presidente, devera eu talvez não desejar 
explicações ou informações mais extensas relativa- 
mente ao projecto que se discute; pareceria que da 
minha parte devera contentar-me com o pa ecer 
dado e approvado na camara dos Srs. deputados 
sobre o projecto; mas o nobre sen'dor, que conhece 
tão bem como eu o alcance dos devercs de um re- 
presentante da nação, ha de desculpar que eu me op- 
ponha á resolução que elle tanto protege e que tanta 
razão tem para proteger. 

Sr. presidente, também não pôde entrar env 
duvida no espirito do senado os desejos que devem 
nutrir todos os representantes da nação do coopera- 
rem com o seu voto para que a renda daquelle pio 
estabelecimento seja a mus abundante o propor- 
cional ás despesas indispensáveis aos seus carido- 
sos fins. 

Sobre este assumpto eu nada direi, porque conto 
que o senado far-me-ha essa justiça; não sou eu 
que desejo, nem desejarei jámais que os pobres 
deixem de ter aquelle asylo na occasião mais 
triste da humanidade, isto é, quando se acham 
enfermos e sem meios de se tractarem. 

Mas, Sr. presideate, eu não acho que seja necessária 
uma medida tão vasta para melhorar as rendas da 
Casa da Misericórdia. Desde o 1.° até o ultimo 
artigo do projecto não se lê outra cousa mais do 
que concessões, e concessões exorbitantes. 

O art. 1.° quer que cada medida de vinho e de es- 
pirito pague 10 rs. da imposto na alfandega; o 
art. 3 ° quer um gr nde numero de loterias por 
mais 10 annos, além daquellas do que jágoza aquelle 
pio estabrlecimento. 

O senado sabe que a directoria da Santa Casa tem 
augraentado os alugueis de seus preáios, e sabe por- 
que assim se declarou no parecer que foi dado na 
camara dos Srs. deputados; mas no mesmo parecer 
se diz que este augmento de renda não foi suflicicute. 
Pois, senhores, si não ó sufficiente o augmento de 
renda produzido pelo augmento dos alugueis das ca- 
sas'de propriedade da Santa Casa, parece que a con- 
seqüência seria procurar-se outro meio de melhor 
conseguir-se maior renda dessas propriedades; por 
exemplo, a renda das casas. 

Em geral, iodos sibemos que no raunicipio neutro 
as grandes casas não rendem mais de 6, e no má- 
ximo de 8 "/o; as casas pequenas chegam até 9 e 
10 0/0, Mas todos sabemos que a Casa da Misericór- 
dia está pagando, e ha de pagar daqui por diante 
juro maior de 9 e 10 %. Vendidas as casas, com o 
seu producto, ou pagavam-se as dividas ou punha-se 
a render, e produziria sem duvida talvez mais 
deli "/o. 

Mas eu vejo já uma objecção: « Vós querois que 
a Santa Casa da Misericórdia vá expôr as suas pro- 
priedades aos vai-vens da fortuna daquelles a quem 
forem dados esses fundos? » Sr. presidente, tudo 
se pode fazer com discrição e juizo ; e, si acaso esta 
duvida, esta coarctada procedesse, nesse caso seria 
ainda talvez mais conveniente vender as proprie- 
dades. 

O que faz a Casa da Misericórdia com as proprie- 
dades velhas que possue? Concerta-as? Si as con- 
certa, dispende grandes sommas; si não as concerta, 
é obrigada a alugal-as por preços mais modicos ; em 
ambos os casos quem soífre o prejuizo é a Santa gasa, 
e por isso a venda das casas seria sem duvida algu- 
ma econômica e util aquelle pio estabelecimento. 
E direi mais, senlures, seria ainda util á população 
do município neutro... 

O Sr. Dantas Apoiado. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —.... que todos 

os dias cresce e tolos os dias presencôa o augmento 
dos alugueis das c^sas, principalmente naquellas 
tuas onde a Santa Casa tem a maior parte de suas 
proprieda les. 

Mas, senhores, supponhamos que não procede 
nenhuma destas observações que faço ; que a mesa 
não pretende ou não deva pretender proceder dessa 
forma, o que se segue? Segue-se porveatura que 
eu devo querer este imposto perpetuamente em 
beneficio daquella casa de caridade? E' a duvida 
que eu tenho, já não fallando das loterias que a 
resolução concede. 

Vejamos o que diz a resolução [lê) : 
Este imposto ó creado perpetuamente em beneficio 

da Santa Cisa da Misericórdia, portanto opponho-me 
á lesolução por este lado. 

Agora perraitta o nobre senador pela província do 
Ceará que eu faça algumas observações relativamente 
ás despesas daquelle estabelecimento. 

Senhores, eu estou convencido de que o numero dos 
doentes se tem augraentado; estou convencido 
lambem de que, independente dessa circuraslancia, 
a despesa que se fazia se tem duplicado, por isso 
que se acham duplicados, o em alguns casos tripli- 
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cadoa os preços dos gcneros do consumo ; mas não é 
sobro este a sumpto que eu or tendo c amar a 
attenção do senado, é sobre as despesas feitas com a 
construcção do edifício que serve de hospital de 
caridade. Eu entendo... 

.... {Era tanto o sussurro, que por espaço de 
alguns minutos não podemos absolutamente ouvir o 
orador.) 

A eoonomia que eu não quero é que se deiie de 
dar ao enfermo a dieta que elle deve ter, e nesta 
dieta tudo quanto é indispensável para que o senti- 
mento "da caridade seja perfeitamente desempe- 
nhado. 

Eu não entro no exame desta mataria; recordo- 
me que já no senado em um anno anterior o nobre 
senador pela provincia do Mmas-Geraes fez observa- 
çõas mui judiciosas a respeito da oieta dos enfermos 
tractados na Santa Casa da Misericórdia, e creio que 
o então provedor daquelle estabelecimento não pôde 
responder salisfactoriamente a tolas as observações 
feitas pelo nobre senador a quem tenho a honra de 
ref rir-me. Não sei si «caso ainda existem os mes- 
mos inconvenientes então notados; sei que houve 
regulamento novo.... 

O Sn. Jobim : —Tractava-se de eleições da camara 
municipal. 

O Sn. Visconde de Jeocitimionha:—....no qual se 
prescreveram reg as aiffere tes, as quaes foram, 
creio eu, approvadus pela reunião dos médicos que 
alli c.ratn. 

O Sn. Jonm :—Sempre f iram approvadas. 
O Sn Visconde de Jequitiniionua :— O nobre 

senador está iuçoimno l.uio. 
O Sn. Jobim : — Então não quer que lhe diga 

mda? 
O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : — O nobre 

semd r incouimoda se sempre com tulo que lhe 
diz res.ei o ; eu, a f 1 ar a veidado, não estou tn-je 
preparado, não darei minuciosamente respostas aos 
apartes do nobresenidar; por isso desde já th-- peço 
licotiça para os pôr de p irte e ir pros guindo nas 
minhas observações, tomando só nente conheci- 
mento daquelles apartes que me parecerem conve- 
nientes. 

O Sn. Jobim : — E' liberdade dc que sempre V. 
Ex. usa. 

O Sn Visconde de Jeouitiniionha: — Não sei si 
uso, mas hoje ejiou Asposti a fazel-o, eV. Ex. ha 
de dir-rne essa lie nça pot bondade sua. 

Diria eu, Sr. p'esidente, que o reguhiraento 
aclualmente existente fot feito pela reunião dos me- 
di ms, mas não sm si nes^e m smo regulamento ha 
faltas noiaveis; d ixo isso ao bom senso e ao espi- 
rito docatilade que tanto afervora o coração do 
nohre senador pelo Coará, provedor da Santa Casa 
da M sericordh; fiz esta observarão somente para 
despertar a attenção de S. Ex., sem desejar de forma 
alguma dar a minha opinião a respeito de tal ma- 
taria. 

Portãnto fica o sen ido entendendo qual e a eco- 
nomia do que fallo; não é sinão a economia que 
deve haver no bom regimen de toda casa da na- 
tureza daquella; mas não devo es-a econorait ser 
entendida de forma a faltarem aos doentes os meios 
es mais profícuos o a1 uudantes, para que elles pos- 
sam ser bom traclados no hospital. 

Agora, Sr. presidente, responderei ao aparte do 
nobre senador pela provincia do Espirito Santo, 
quando referi as t bservaçõej feitas pelo nobre se- 
nador por Minas Geraes, "relativamente a dieta ce- 
lebra qua nesse tempo estava estabelecida na Santa 
Casa di Misericórdia. Attribuiu o nobre senador 
essas observações ás eleições municipses. Ora, se- 
nhores, eu realmente rià) po.-so achar a menor 
conncxão entre o que disse n nobre senador e as 
observações feitas pelo honrado membro pela pto- 
vincia de Minas Geraes, a não ser esta, que esse 
honrado membro era candidato para a camara 
municipal.... 

O Sn. Jobim: —Não era preciso que o fusse. 
O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : —... o que, 

sendo ello candidato á camara municipal, queria 
conseguir os votos que podessem estar dependentes 
dos doentes alli existentes, e desvirtuar < s daquelles 
que então dominavam a Santa Casa da Misericórdia, 

O Sn. JontM: — São misérias passadas, em que ó 
melhor não fallar. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia : — A não ser 
isto, eu não sei como se pó te entendir o aparte do 
nobre senador pelo Espirito Santo em relação a's 
observações feitas pelo honrado membro por Minas 
Getaes. 

O que é verdade, senhores, é que também o di- 
gno provedor dee tão não tinha culpa alguma do 
que se faria na Santa Casa; ainda não tinham sido 
bem conhecidas as ditüculdades de uma adminis- 
tração daquella ordem, e esta é a razão por que ha- 
via as faltas expostas ao senado nessa occatião 
pelo nobre senacor, a quem tenho a honra de refe- 
rir-me; não eram defeitos do nobre provedor, eram 
talvez mais de alguns dos professores que curavam 
no hospital, defeitos provenientes de indolência da 
parte delles nas prescripções que deviam fazer em 
benefiúo da humanidade. 

Si acaso elles tivessem tanto zelo, como era de es- 
perar-se, Ortou certo que tudo teria dá^apparecido, 
ou pelo menos melhorado. Porém hoje a Cisa da 
Misericórdia e^la regulada diílerentemento, tem uma 
administração muito diversa da que exi-tia naquclla 
época; portanto eu, avis'ta das correspondências qua 
têm apparecido nos jornaes, não tendo tempo nem 
opportunidade para pôr-me bem ao facto de tudo, 
não entro hoje na minuciosa exposição da verdade 
daqulllo que se tem allegado ; deixo o pró e o con- 
tra para Outra occasião, nu para outros, quero 
dizer, não profiro opinião minha a <sto respeito, 
tracto perfunetoriamentoo objecto, unieamontocom 
o fim de chamar sobre elle a attenção do aciud 
Sr. provedor d» Santa Casa; porque este objecto 
ó absolutamente ligado com a resolução que se 
discute, visto que a base delia não é outra sinão 
a Dita de m ios que tem a Santa Casa cara pro- 
videnciar a respeito do curativo dos enfermo?, o 
essa falta do meios pódo provir de falta do vigi- 
lante ejudiciosa economia. 

Desejava pois que o nobre senador pelo Ceara cx- 
pozesse ao senado mais extensamente os motivos 
com quo julga qne cu deva fundamentar o meu 
voto, o o senado egualmenle da sua ecisâo. 

Eu eslava inclinado a propôr o adiamento da re- 
solução, para soe tomada em consideração com os 
documentes que o nobre senador houve de ofíerecer. 

Senhores, eu creio qtn não se tracta nada iret.os 
:!6 
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do que da crr.ição de um imposto perpetuo era faror 
de um estabeleciraenio do paiz; ora, isio não creio 
quo seja olj-cto indiffereulo; não são loterias que 
se vêm pedir ao senado cm fivor da Santa C isa da 
Mimiicordia. Si o nobro senador não tivesse in- 
cluído neste projeto o primeiro artigo, eu, declaro 
francamente, nem o discutia. 

Não sei, Sr. presidente, por que motivo, sem ter- 
mos um edeulo bem feito de tudo quanto ha de pro- 
duzir o novo imposto, de tudo quanto hão de produ- 
zir as novas loterias; sem sabemos qual é a renda 
actud da Santa Casa e a renda que eüa ainda pôde 
ter, tomadas medid as rconoraicas, ou no sentido era 
que faltei ou no sentido que Wr j .lgado mais conve- 
niente," pela administração da Santa Casa, luvcmos 
da creu-já um imposto de ta natureza. 

Creio âíndci cjuq ó uni n)cio exempr) (jue dâruosi 
todas as vezes que um estabelecimento se achar em 
apure, sera se examinar si esses apuros provêm de 
íactos censuráveis da administração, por exemplo, de 
prodigalidade, e de negligencia no exame das despe- 
sas, e estas mal concebidas, havemos deimmediata- 
mente votar por um auxilio, e esto ha de ser um im- 
posto? Havemos iraraedialameute est nder a mão 
de beueíiceucia em favor do estabelecimento, sera 
tomarmos as medidas que a prudência aconselhar 
para que se evitem os mesmos abusos? 

Senhores, eu não sei si o governo tem lido na- 
quelle pio esbb lecimenloaingorencia e fiscalização 
a que lhe dão direito os socconos concedidos pelo 
corpo le^isblivo. Sti que alguns balanços se publi- 
cam, eque algumas vezes se remettem esses baian 
eos aos representantes da nação; mas, apezar disso, 
eu cão posso aífumir que acerca deste objeclo se 
tem emp egido lodo o cuidado, ioda a fiscalização 
see ssaria da parte do governo. Os balanços porven- 
lura dizem-nos alguma cousa acerca da economia 
com que são feitas as despesas, e as medidas adopta- 
das para dia iuuil-as? 

Pela minha paits confesso que leio perfunetona- 
monte os bal nçoj, fico intebado do numero dos 
enfermos, bem como da despesa que se faz. Mas, por- 
veniura posto eu aftirraar alguma cousa a respeito da 
moralidade das d- spesas e da zelosa vigilância dos 
empf' gados era cohibir dbpetdicios e outros ibusos? 

Isto só se poderia conhecer exaoiinando-se minu- 
ciosamente as despesas diarias, tanto pelo que res- 
peita aos alimentos, como pplo que concerne aoi re- 
médios alh consumidos. E não seria isso necessário 
para poder dar eu o meu *010 couscieacioso acerca 
da resolução que se discute? 

Si o governo informasse ao senado que tom em- 
pregado todo o desvelo, tolo o exame, para entrar 
no ma s minucioso conhecimemo do estado da re- 
ceita e d-speza da Santa Casa da Misericórdia, bem. 
Mas o governo nãa quer fazer, não pode fazer esta 
declaração solemn", porque tem tudo abandunado... 
Então como me será po-sivol, e mesmo ao senado, 
dar um voto c-nsciencioso relativcmente a mora- 
lidade das despesas, e a respeito dos apuros da Santa 
Casa da Misericórdia ? 

Serão est.s observações filhas de opposiçao ? Nao. 
Serão edas filhas de má vontade? Estou certo que 
o senado não me fira essa injustiça. 

Será falta de reseeito o de confiança para com 
o nobre provedor? Egnelmente não, porque seria 
mister que suas conltiõos seciaes fos»em absoluta- 
mente outras, para que tivesse elle tempo para dis- 
penlel-oem tal averiguação por si mesmo. Senhor s. 

si ha erro da minha parle, «sse errs apmis poderá 
provir de um excesso do zelo. 

Eu não desejo, nem que a Santa Casa deixe de ter 
os m ios precisos para o tractumento dos numerosos 
enfermos que alli se vão tractar, nem também posso 
desejar que essss meios sejam excessivos, porque 
snimatiam os abusos, nem também estabelecidos 
de forma que prejudiquem o paiz. Da união dest s 
duas proposições é que deve resultar o apreciamerdo 
do meu voto a respeito da resolução que se discute. 

Não sei mesmo si seria esta a occasião de pedir ao 
senado, e lalvoz á assemVóa geral, que investigue, si 
o syidema adoptado até bojo no curativo dos enfer- 
mos pobres é o melhor; ou si será melhor estabele- 
cer nova forma de s tisfazer a esse dever que 
os poderes supremos do Estado têm a seu cargo. 
Notamos que a Santa Casa da Misericórdia de um 
lido é já um colosso irnmenso; sua renda não o ó 
menos; sua administração é já coraplicadissima, o 
todavia declara-se neste parecer que ella não satis- 
faz as necessidades do município neutro. 

Agora, pergunto eu, a caridade deve ser só desem- 
penhada ositbfeita dentro d'um pequeno raio do 
município neutro 7 essa coneentraçâi não augmcrCa 
a despesa sem utilidade do publi o? essa concentra- 
ção não difíiculta o exercício da caridade a respeito 
de out os pontos do município e da província, ondo 
si dtvôra altender la nbem ao estalo de miséria ('a 
pooulação ? porventura os enfermos de â, 5, ou 6 
léguas tora todos os meios precisos para virem curar- 
se no hospital da Santa Casa da Misericórdia ? uma 
tal concentrfçâo não erabiraça a fiscalização? não. 
augmenta os abusos ? os estrangeiros devem ser trac- 
tados somente com as despesas com quosào tractad >3 
no hospital da Caridade? aquellcs que se querem 
alli tr->ctar. pagando sui despesa, devem contiaual-o 
a ser pela fôrma como o são? ou devo adoptar-so 
o principio da caridade somente para os pobres, o 
aiue'les que têm meios para se poderem curar pa- 
guem c.nlignamenta o seu curativo? 

Não se mo diga que aquelle pio eslabelecimonto ó 
a única escola practica de cirurgia o do medicina 
aclualmeata existente, e que por isso deve o Estado 
anxilial-o. Concordo que assim seja. Mas, pergunto, 
não o tem o Estado auxdiedo, e genorosamente? E 
de ser elle dividido s gue-so que não poderá 
prestar os mesmos serviços o na mesma escala? 
Pelo contrario. Por ser aquell1 estabelecimento o 
único que tomos na cêrte, onle, principalmente, 
a cirurgia ó exercidi em maior escala, fazem-so 
grandes despesas para se conseguir este fim ; po- 
icmofim não se conscgu',e noto uma circum- 
etancia, pelo que diz respeito á medicina, e vera a 
ser que os modicos mais notrveis não são empre- 
g.dos por conta do hospjial. Com isto, senhores, 
não quero dizer, como opinião minha, que uns des- 
merecera dos outios. Refiro-me unicamente ao 
juizo publico, o qual indica outros que deveriam 
ter alli exercício e dinica e que não o têm. 

Na realidade acho que ó pequeno o ordenado que 
se dá aos medico', tombem creio o estou até certo 
ponto convencido dis:o.... 

0 Sr. Cândido Borges : — Apoiado. 
0 Sr. Viscoxde de Jequitijíiiomu eentão 

com lão pequenos ordenados não podem os médicos 
mais distiuctos, cujt clinica ó mui extensa, tomar 
sobre si o vexame, pormitta-se-me o termo, das 
iraracnsas obrigações que re?aKem sobre elle?, 
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■ôslatelecidas pelos regulamonfos da casa, jí pelo 
que respeita ás horas do curatiro, já pelo que res- 
peita á ^ujidção em que so acham actudraeqte para 
cam as irmsns do caridade, sujeição que até coito 
ponto poderia ser util, mas que nece siriaraente 
desvirtua e degrada o facultaiivo. Em tal caso o 
professor prefere não portencer ae eslabsl-ciraento, 
bem que reconheça que em nenhum curto hospital 
poderá manifestar no mesme gráo os saus conheci- 
mentos e sorrir á humanidade. 

V. Ex. sabe que a clinica da cirurgia em nosso 
paiz é, ale corto ponto, muito limitada, qusnd) se 
compara com o que acontece nos paizes da Europa; 
entre nós ha poucos casos, não ha tal rariedado de 
enfermidades e de accidentes, que offereça aos ci- 
rurgiões o campo que todos elles desejam para im- 
mortalisar seus nomes. Por isso talvez a cliaica ci- 
rúrgica do hospital seja representada pelas mais emi- 
nentes capacidades do paiz. 

Senhores, segundo lenho lido nas folhas publicas, 
o novo regulamento é tal, as relações entreos médi- 
cos e as irmans da caridade í iada são taes, que põem 
embaraços, desvirtuara, degradam completamente a 
posiçâ ) do professor, com manifesto perigo da vida 
dos enfermos. Essas publicações (dirtjtndu s« para 
o Sr. Jobim) V. Ex. devo ter lido... e, como tem 
entrada na casa , muiloprovavelmenteeslá habilitado 
para poder julgar e expor ao senado a veracidade 
dal!as, o o que devo subsistir do pró e contra; até então 
suspenderei o meu juizo. 

O Sn. Jornu: —Entendo que ha exageração de 
parle a parle. 

O Sh. Visconde de Jeocitinhonha : —O que me 
tem parecido, a fatiar com franqueza, é que o coa- 
tracto que se fez cera as irmans do caridade podia ser 
diflerente, ® que foi demasi damente oneroso ao hos- 
pital. Também me parece que ellas têm aqui sahido 
ura pouco da severidade e ligor a que estavam e 
continuam a estar sujeitas na Europa. 

Si não sou exacto nisto que digo, o nobre senador 
pela província do Espirito Santo e o nnhro senador 
pela provineii da Ceará erclarecer-me-hão sem du- 
vida, e enlão poderei discernir o que ha de bom e 
da máo, na certeza de que nenhuma intenção tenho 
de diminuir em nada o valor dos serviços importan- 
tíssimos que as irmans do caridade lôm prestado no 
hospital da Mise icordia. Eu lá fui e vi a ordem, o 
nsseio, em uma palavra, tudo quanto se pôde desejar 
em nrn estabulocimonto coma aquelle. 

Por emquanto peço licença ao nobre senador pelo 
Ceará para votar contra a resolução; e, si ella passar 
para a 2.' discussão, votarei enlão por alguns de 
seus artigos, mas centra o 1.' ou por emendas. 

Esta discussão fica adiada para se passar á outra 
parle da ordem do d;«. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
PROnOGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE. 

Continua a discussã» da proposição da camara dos 
deputados que manda vigorar o orçamento vigente, 
emquanto não fôr promulgado o qua deve reger no 
seguinte anuo financeiro. 

O Sr. Cândido Borges: — Sr. presidente,conheço 
bom as difíiculdades e as torturas em que se vê o mi- 
nisierio ao approxiraar-se o encerramento da aciual 
sessão legislativa sem ter podido conseguir a lei do 
orçamoato. Este facto me explica saii-.(actoiiamenfo i 

as demonstrações de afirc..ão, o mesmo de desespero, 
man festadas em uma das próximas sessões passadas, 
já pelo nobre presidente do concelho, já pelo nobre 
ministro da_ justiça, na occasião cm que tiveram de 
responder á argumentação concludente do illustra 
senador pela província de Guyaz. 

Conheço também, Sr. presidente, a delicadeza da 
posição era que so acha o senade ro momento em 
que se lhe pede um voto sem discussão o sem exuno, 
um voto cego de approvação para esta resolução, 
que só poderia ser justificada pela occurrencia de 
circumstancias extraordinárias, excepcionass, e tão 
imperiosas que não pnde-sem ser arrostadas e ven- 
ciuas, sem que o paiz ficasse privado dos meios que 
sao indispensáveis á marcha da publica adminis- 
tração. 

Senhores, o que é que se exige de nós ? Ex:ge-sa 
que se decrete a continuação de um orçamento or- 
gan sado o votado sob o império do circumstan- 
cias diversas e mesmo oppostas áa que se dão hoje, 
esem duvida se darão na cpoci era que se pretende 
que elle vigore : exige se que gravemos o povo com 
impostos, que não podem ser justificados jor nccrs- 
sidaies publicas que devam ser satisfeitas pelo p o- 
dueto que delles se arrecadar ; eo que ó mais, para 
cumulo de tudo exigo-se que, preterindo nossos de- 
veres, não entremos no exame do direito com qua 
se póio decretar tal imposição, não examinemos o 
modo e a conveniência com que a renda será dis- 
pendida, não traclemosomfim de regular o que ha de 
mais importante e melindroso na administração do 
todos os paizes, e que a constituição do Estado com 
t nta sabedoria e zelo collocou, do modo o mais po- 
sitivo, s .b a salvaguarda do prudente patriotismo dos 
reprefentanles da nação ! Oh ! Srs. ministres, per- 
doai-mo. porém é exigir do mais. é exigir a que nem 
mesmo temes o direito de conceder-vos, porque não 
é por tal modo que devemos votãr impôs os 1 

Quaes são as causas, s nhores, era virtude das 
quaes se i óde explicar a existência desta lesolução? 
T-mos nós li Io por aca.o uma dessas í irmidavtis 
epidemias,como aconteoui no anno de 183!), em que 
todas as intelligencias furam deslocadas d rs occupa- 
çôes habiluses para se dedicare n quasi exclusivamen- 
te a os deveres impostos pela humanidade ou pela ca- 
ridad» ? Temos nós tido por acaso uma d ssas 
guerras que deslocara «s homens de seus trabalkus 
ordinários para os fazerem ve r em Jefsa da 
patri.) ? II mve emfim qualquer CTCumsiancia ex- 
traordinaiia e imprevista? Não, senhores, nada 
disto se deu; e, para q.e o freto não encontrasse 
uma explicação satisfactoria, para que elle se reti- 
rasse mesmo dos caracteres da ura enigma indeci- 
frável, ahi estão as palavras proferidas de continuo 
pelos nobres ministros, já na tribuna do senado, já 
na camara dos Srs. deputados, dernonslranlo a exis- 
tência de uma maioria numerosa o dedicada 1 

A ests respeito, Sr. presidente, permitia-me V. Ex. 
que leia as palavras proferidas pelo illustre Sr. mi- 
uiitro da fazenls, na sessão da camara dos Srs. de- 
purados de 17 deste rnez, demonsirando, corno disse 
ha pouco, a existência dessa maioria dedicada, p la 
qual, sem duvi la, o governo poderia ter feito p; ssa r 
em tempo conveniente a lei do orçamento , dispen- 
sando portanto a resolução que so discute. [íj] : 

« O ministério, disse o nobre ministro, não tem 
sinão que agraiecer á maioria o empenho que lera 
tido em o apoiar. Ainda não houve ro acàj aqui 
qu' indicasse derreta do minist rio. » 
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Senhores, si o ministério não tem sinão a louvar 
a dedicação de uma mnoria numorosa e dedicada, 
si o ministério reconhece a exisiencia dessa maio- 
ria, « si no paiz não se dá actoalmento nenhuma 
circurastmcia extrao'dinaria como aqu-llas que aca- 
h i le ílgurtr, diga-me V. Ex., Sr. pro idente, cojío 
ha de elie explicar o facto da apteseniação dessa 
losolução? De modo algum, certamente. 

Seja poiém como fòr, senhores, o que é verdade 
é que a lei do (rçamento não pôde passar até hoje; 
o que é verdade é que o ministério se vê cm apuros. 
Examinemos Os factos como elles se passaram, por- 
que deste exame poderemos tirar concluiôes que 
tornem bem definida a situação actual. 

Senhores, nos goveri os n-pres-nialivos nenhum 
rcinhterio pode governar sem o apoio decidido do 
pailament-», isto é, sem o apoio decidido de uma 
maioria dedio da; mas podet-se-ha affirmar que o 
ministério a tual tem esse apoio, tem essa maioria? 

Vejamos os factos, e examinemos o que se passou 
em relação á lei do orçamento na camara dos Srs. 
depuhdos; ex imineraos ainda o que se passou ( eisto 
é notável) em relação ao facto do adiamento da as- 
sembéa provincial do Rio da Janeiro. 

Disse eu ha pouco que nos governos representa- 
tivos nenhum ministério pcíde marchar sem o apoia 
do parlamento, ou, pelo menos, sem o apoio de uma 
maioria dedicada ; mas, senhores, não basta quo esse 
apoio seja dado a toda o ministério, é necessário 
que também assisti a cada ura dos ministros em 
particular; porque do contrario a vida ministerial é 
toda cheia de accidentes, a victoria de um dia é neu- 
traii-ada ou destruída pela derrota do outro, como 
estamos vendo. 

O que é que se passou, Sr. presidente, na outra 
camara relaiivamento ao orçamento ? O que se pas- 
sou. senhores, foi que o ministério ficou reduzido á 
posição mesquinha db simples e impotente especta- 
dor : elle via, traspassado de dôr e cheio de espanto, 
pullularem por todos os ângulos daquella camara 
essas emendas que elevaram o orçamento a mais de 
6,0C0:000i> além daquillo que havia sido pedido, e 
não teve f-irça para fazer cahir essas emendas I Uma 
ou ouira vez um ou outro Sr. ministro tomou a 
palavra, porém para csar dc uma linguagem duvi- 
dosa, de uma linguagem muito cautelosamente es- 
tudada afim de fazer desapparecer as impressões que 
deviam produzir essas derrotas verdadeiramente es- 
magadoras. 

_ Acaso, Sr. presidente, serei exsgerado na apre- 
ciação que faço? Peço a atienção do senado para 
ler dois trpchos de discursos, ura do Sr. ministro 
do império e outro do Sr. ministro da justiça. Tra- 
ctanto da emenda que elevava os vencimentos dos 
presidentas de província, dis-e o Sr. ministro do 
império [lê]: « Nada digo contra esta emenda. Re- 
conheço que não só todos os gêneros alimenticios e 
outros indisprn-aveis á vida, ccmo ainda os de de- 
cenc aedecoro.es ãoporura preço muito alto, eque 
a sociedade exige um certo tractamento nos ho- 
mens públicos, piincipalmente aqmllesque estão na 
primeira categoiia nas províncias; mis emfira a 
emenda imporia um augmenlo de despesa conside- 
rarei. Mas nada digo contra ella, porque poderia 
sunpor se que considero que e tes altos fu icciona- 
nos estão be n aquinhoa ios, quando pelo contrario 
en'eA

n^0 l118 o não esião. » e"Se pois que S. Ex. não queria que passasse essa 
emenda quo augmentava consideravdmenle os venci- 

mentos dos presidentes de províncias; mas, bem 
longo de declarar fr ncamenO' a sua opinião, deix' u 
que a camaia fizesse o q^o entondess". Ora, é para 
mim fora de duvida que, si o m bro ministro enieu- 
d^ssa que tinha a forca sufiicmnte para fazer cora 
que o orçamento não fôsse sobre arr gido com tão 
excessivas e'numerosas d spes<s, por c no não em- 
pregaria essa linguagem, que até não me parece pro- 
pr.a de um ministro, p mque elle deve ser franco 
na exposição de sua opinião, sobretudo em matérias 
desta ordem. 

Tractando agora do augmenlo dos vencitnenlos 
dos juizes de l.a instância, o no re ministro da jus- 
tiça, que não desej.va que passa«se essa emenda, 
que tão consideravelmente sobre anegaria o orça- 
mento, proauncion-sH pela -egumie maneira notá- 
vel, porque me deixa cier q ie o Sr. ministro da 
justiça se tinha cnmbi ado c m o Sr. ministro do 
império para usarem da mesma linguagem. {I.ê}: 
« Não me posso eppôr ao augmenlo dos vencimentos 
desses juizes de t." instância ; d. sejana que esse be- 
neficio fôsse mais completo, isto é, que não se au- 
gmentassera só os ordenados desses juizes, mas que 
também se consultas-e melhor o serviço publico; 
que a par de uma legislação que deferisse, que désse 
a esses juizes encargos que eu entendo que elles de- 
vera exercer, se melhorasse a sua situação pele lado 
dos vencimentos; mas não me opponho a essa 
emenda. » 

Vê pois o senado que o nobre ministro, ao mesmo 
tempo que d'Clarava que se nàooppi.nha á emenda, 
declarava cguavnente que convinha consultar se me- 
lhor o serviço publico, afim de que se désse lambera 
a esses juizes os encargos que elhs devem ex rcer. 
Ora, não se tractande desses encargos naquella occa- 
sião, parece que S. Ex. linha mais razão para impug- 
nar a emenda de um moto claro, do quo de concluir 
que se não oppunha a eüal 

Relativam- nte aos magistrados de 2.11 instância, 
S. Ex. procedeu do mesmo modo. 

O Sr. Ministro d\ Justiça ; — Veja o que eu disse 
a respeito dessa emenda, já que me quer honrar com 
a leitura do discurso. 

O Sn. Cândido Borges {Conlinúa a ler): — «O 
augmenlo me parece um pouco forte. Parecia-me 
que se devia pouco a pouco ir altendendo, ir melho- 
rando os vencimentos desses funccionarios, mas não 
sei si a época é muito própria, etc. » 

O Su. Ministro da Justiça: — Não me oppuz so 
augmenlo dos vencimentos dos ra .gistrados de 1 .• 
instância; oppuz-the ao augmeuto relativo aos de 
2." instância. 

O Sr. Cândido Borges: — V. Ex. concordou cora 
ambos e opp"Z-se a amlios ao mesmo tempo; e levou 
a tal ponto o estadu duvidoso de sua linguagerb, que, 
quando parecia concordar com os augmentos, dizia 
que as rendas do paiz não o perrniiliam, ou que era 
melhor que os s-ldos fossem empregodos nos melho- 
ramomos raateriaes e moraes do paiz, porque taes 
melhoramentos traiiim diag n ais prosperes, e que 
na perspeciiva dessa prosperidade pod* r-se-hia enião 
aitenter á sone d' s funcúonarios públicos, que não 
achava actualraente boa. 

O Sr. Mini-tro da Justiça : — Uso era em relação 
a tolas as e oeadis; são c.msideraçõe-' geraes. 

O Sn. Cândido Borges: — Perdoe-me, V. Ex. não 
fallou em geral; a respeite de alguma! emendas 
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uso de linguagem duTidosa, entretanto que a res- 
po to de outras pr inunc ou-se de modo franco, os 
teosivo, dizendo ; « Não, taes emtndas não de- 
vem passar. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Oppuz-me a emen- 
das do 300 è 400 contoi. 

O Sr. Cândido Borges: —Vô pois V. Ex., Sr. 
presidente, que iriinhi proposição é verdadeira: o 
nónisierio não teve forçi b stante para impedir esse 
augm* nlo prodigioso de nos<a despesa. 

Os facto< que tenho apresentado até aqui, em re- 
lação a lei do onamento, demonstram b°ra que 
SS. EEx. não têm naquella cama a esse apoio com 
que todos os dias nos atordoam os ouvidos. 

Vejamos agora o que se passou em relação ao 
adiamento da assembléa provinciaV do Rio de Ja- 
neiro. Note V. Ex. que eu estabeleci uma these, 
mostrei a necessidade que me parecia existir de ha- 
ver um apoio efficaz não só a todo o gabinete, mas 
a cada um dos seus membros. 

Sinto profundamente, senhores, que, tendo eu 
de tractar de negocies do ministério do império, 
o Sr. presidente do concelho não tivesse a bondade 
de permanecer no seu togar para ouvir as conside- 
rações que desejo subraetter ao seu critério; entre- 
tanto ellas serão impressas. 

(O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.) 
O ministério te n ob igação de ouvir as reclama- 

ções dos representant s da nação. 
Qu n to >6 iracta do negocios especiaes de uma 

repartirão, parece-me que o ministro respectivo 
deve ter polo ni nos a condescendência de ouvir o 
orador que lhe poile a honra de ser por elleatiendi lo. 

Nà i me demorarei, Sr. presidente, acerca do farto 
do adiamento da rssemblea provincial do Rio de Ja- 
neiro. Ltmilo-me simplesmente a dizer que esse 
adiamento me areceu inconveniente e desneces- 
sário; limiiar-rae-het também a dizer que me pa- 
receram injustas as accusações graves e acrimoniosas 
que foram dirigidas cotura o honrado presidente 
daquella província, depois do acto do adiamento de 
que me occupo. 

O Sr. NiColáe Tolentino não é um homem desco- 
nhecido ; t-m prestado iraportames serviços ao paiz 
nas diversas r partições em que tem si lo empregado 
pelo governo imperial, e tem merecido conslante- 
rue ite o e ogio de seus superiores. (Apoiados). O 
faço de haver elle adiado a assembléa provincial do 
Rio de Janeiro pi reco que não auctortsava a acri- 
raottia cora que tem sido tractado, porque a verdade 
ó que a responsabilidade desse acto re -ahe completa 
e absolutamente sobre o governo imuerial. (Apoia- 
dis.) ts pala r .s, Sr. presidente, proferidas pelo no- 
bre ministro do império na camara dos Srs. deputa- 
dos o altestam de ura modo concludento e irres- 
po niivel 

Senhores, os factos der.im-se do seguinte modo. 
Logo depois de reunir-se a assembléa, alguma oppo- 
sicào s-i havia manifestado contra o presidente da 
província.... Eu relato o facto servindo-me das pa- 
lavras do a bre ministro do império. Alguras oppo 
sição se hivia man festado na assembléa contra o 
presidente; mas poucos dias depois essa opposiçáo 
cresceu consideravelmen e (disse o nobre ministro 
do im erio; o apontava-se mesmo ura nome que 
devia substituir o aclud presidente da provin ia. 

E' facto que a opposiçáo da assembléa provincial 
ao presidente da província augmentou cansideravel- 

raente em poucos dias, e então dizia-se em differentes 
grupos, em difTerentes circules que p rte dessa op- 
posição era acoroçoada e benignamente recebida por 
um dos Srs. ministros da corôa. 

O Sn. Ministro da Justiça : — Não ê exacto. 
O Sr. Cândido Borges : — Acceito com prazer o 

aparte dó nobre ministro; creio que não é exacto, e 
nem posso crer na existência de um comportamento 
que, si existisse, revelaria um grão de perfídia que 
reputo incompatirel com o brio e dignidade que 
não posso deixar de reconhecer nos nobres minis- 
tros da corôa. 

O Sr. Souza Ramos ; — Ainda hoje se publicou 
no Jornal do Commercio. 

O Sr. Cândido Borges; — A verdade é que, ao 
mesmo tempo que esse boato corria, a opposição 
ganhava força; e o presidente da proviucia, nã" que- 
rendo tomar a si a resp .nsabilidade de a dirigir 
sem o apoio da assemb'éa, recorreu ao govein i so- 
licitando sua exoneração. O governo porém enten- 
deu, segundo atíirraou o nobre presidente do conce- 
lho, que não devia dar a demissão pedida, que d <via 
cons rvar o presidente, fazendo-o adiara assembléa. 
E' isto, senhores, o que consta do seguinte trecho do 
discurso do n ibre mini-tro do império, que vou ter a 
honra de ler perante o senado. (Lá.) 

« Em conclusão, não parecendo ao governo que 
houvesse motivos uara a demissão do presidente, 
e deliberado a conserval-o na administração da pro- 
víncia, era preciso dar-lhe tempo para justificar os 
s-us actos e prepaiar os esclarecimentos que poderão 
fazer drsapparecer a opcosição manifestada, ^sstm 
o adi imen o era aconselhado, até mesmo, repito, 
como meio da deixar arrefecer os espíritos. » 

Vô pois V. Ex., Sr. presidente, que, segandoo- 
nob e ministro do império, não havia motivo (note 
bem V. Ex.) não ha ia motivo para a demissão desse 
presidente, e o governo estava deliberado a conser- 
vai o. Logo, o governo tinha apreciado todas as cir- 
cumstancias que se podiam dar na existência do 
facto, e dessa apreciação tinha concluído que a de- 
missão do presidente não era conveniente. 

Como parém, senhores, foram recebidas na cama- 
ra dos Srs. deputados essas palavras notáveis do no- 
bre ministro do império, presidente do cunc Iho, pa- 
lavras pelas quaes aproveito a occasião para tecer-lho 
solerane elogio, peque S. Ex. occupou dignamente 
a posição de ministro, assumindo, como lhe cumpria, 
uma responsabi idade que indevidamente se piet-m- 
dia fazer recahir subre ura delegado do governo; 
pergunto outra vez, como foram recebidas essas pa- 
lavras do nobre presidente do concelho? 

Dois discureos os mais acrimoniosos, os mais ve- 
hementes que se lera ptoferido no parlamento na 
actual sessão legislativa, e de que não ha excra lo 
nem mesmo nos Otscurso» da opposiçáo, foram diri- 
gidos contra o nobre ministro do império. S. Ex. 
foi de tal modo accusado, que até se chegou a ver em 
sua permanoiicia no uiinúterio a morte do governo 
representativo. 

E quem eram esses que assim invectivavam o no- 
bre ministro ? Eram membros do pai lamento que 
haviam dado constantemente o apoio mais solemno 
e decidido ao nobre ministro da fazenda 1 

Vô pois V. Ex. que eu tive alguma razão para di- 
zer que essa maioria, com que o ministério nos ator - 
dôa todos os dias os ouyidos, não è a maioria que 
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convém a nm ministério no gorerno representatiro, 
í-to é, não é d ss s maiorias .ue, ao mesmo tempo 
qu^oão deiidido apoio ao mimsterio considerado 
era ^eu lod ', o dão lambem a cada um dos memtiros 
de q ie elle se comi ôe. 

E para maior prova do que acabo de dizer, note- 
se que o nobre ministro do império, segundo suas 
próprias palavras, havia julgado já do facto, havia-o 
apreciado em todas as suas circumsianrias, quan to 
afflrmou que não convinha a d«missão do presiden- 
te ; porém, ao mesmo tempo que S. Ex. assim ma- 
mf-tavaa resolução era qu - estava o gab nete de 
raatuer o seu deleg do, e por isso era o alvo de 
amargas eensuraa, o Sr. ministro da fazenda profe- 
ria as seguint-s e n iiaveis palavras (lé) : « O que 
affirmo é que. !■ go que o governo ostiver co upleta- 
mente hatiilitado pa r a tom r conhecimento deste 
assumpto, ha de dar providencias saiisfactorias, ha 
de ci n-ultar o respeito que deve ás maiorias, nas 
quaes se ap 'ia, não queren 10 tomar decisões que as 
c nfari-m, pois quer »i»er c m ellas. » 

Note bem os nado que o nobre ministro do itn- 
pTio já linha apreciado o facto, elle o declarou da 
maneira a mais expiHta.já tinhi tirado d^sse exame 
a conclusão de que não devia ser deritiitido o presi- 
deme, e que a assembléa devia ser adiada; mas o 
n bre ministro da fazenda aíflrmava por essa mesma 
occasiào que o governo não eslava aindi completa- 
mente habilitado para tomar conhecimento desse as- 
sumpto I 

' orno, senhores? Pois o nobre miuisiro do im- 
pério afíirma um facto terante o pari mento e 
esse mesmo facto é logo contrariado pelo Sr mi- 
nistro da fazenda ? I Pois quando o Sr. ministro do 
império afli ma dcflniiivatnenle quj o jorerno «rio 
tinha motivos para a demissão do presidente e que 
estava deliberado a conscval-o na administração da 
prtvincia, é quando o seu '-o legr da faz nda af- 
flrraa que o governo nm está habilita to para tomar 
conhecimento deste assumpto?!.... 

Sr. presidente, o f eto é muito notável ; o qu» 
porém é certo, é que as palavras proferidas pelo 
nobre ministro da fazenda foram recebidas om 
especial agrado; ellas satisfizeram completamente 
aquelles que haviam invectivado d maneira a mais 
acre ao nobre ministro do inueno ! 

Vê sep os, senhores, que esseapuio, queera minha 
opinião éin i perna vela todo o ministério, nãos xiste, 
forque é cinirariado por dedicações especiaes e 
pessoaes* s o que é mais, vê-se que mesmo entre os 
nobres ministros ha oivergencias profond s, que não 
podem deixar deactuar de um modo drsasiroso s «bre 
a mircha da admin strdi.ão publica 

Depois, Sr. presidente, que toquei neste lopico é 
que tenho a fortuna de ver presente o nobre minis- 
tro rio império. Peço licença a V. Ex. para abrir 
aqui um pequeno parenthesis afim de dirigir uma 
pergunta ao nobre minisiro. Orava na outra carnara 
um honrado e muito distineto deputado pela proviu- 
cia de S. Paulo, o qual disse que o nobre ministro ia 
casualmente errado, que podia encontrar diante de 
si om ahysmo em que se sepultar a, mas que, si S. 
Ei. se visse em apuros e affli 'çõ-s, podia contar 
que elle ir a em s u soccorio. O m bre ra nistro pro 
cur u tr-oquillizir esse illmtre deputado; disse-lhe 
que nã , receiosse cousa alguma, porque não s.hirii 
da terra de christaos, não iria navegar por mares 
nunca dantes navega tos! M s logo d pois o nobre 
miuistro pronunciou e;tas solsmne» palavras [lê): 

Mas, como quer que seja, eu agradeço de todo o meu 
coração o oílerecimento que me faz o nobre depu- 
tado. Conto com a sua assistência, si alguma vez me 
achar em afílicção; assim como cento que o nobre 
deputado nesse caso ha de ser acompai hado da velha 
guarda...n 

Permilta-rae agora o nobre ministro que eu lhe 
pergunte neste momento, e era vista das considera- 
ções que acabei de enunciar, si essa hora da afílicção 
chegou, si os factos que lenho revelado ao senado 
podem deixar concluir que S. Ex. se vê nesses apu- 
ros, si tem diante de si o abysmo em que se pó ie des- 
penhar e si tem necessidade desse apoio do illuslre 
deputado de S. Paulo e bem assim do apoio da velha 
guardai Deixo isso ao juizo esclarecido e á con- 
summada prudência do nobre ministro. Mas não 
fecharei o parenthesis sem ler o reno desse irecho 
do discurso de S. Ex., trecho que o nobre ministro 
ha de perraittir que eu conle-te. No fim dn período 
do discurso do nobre presidente do concelho, a que 
ha pouco me referi, disse br. Ex. : {lê) «Assim como 
conto que o nobre deputado neste caso ha de ser 
acompanhado da oelãa guarda, a qualespero que dia 
haverá em que ha de reunir-se ao grande exercito.» 

Senhores, quem nãe vê que neste trecho do dis- 
curso do nobre presidente do concr-lho, S. Ex. sacri- 
ficou á bellera do esiylo, á redondeza das phrasos a 
verdade da historia ? Senhores, uma divisão separou- 
se, ó verdade do grande exercito, mas Grouchy nun- 
ca fez parte da veiha guarda; a velha guarda, unida 
sempre ao grande exerciio, pe ejou C"m elle, quer 
nos dias gloriosos de M-rengo e de Austetliiz, quer 
nos ho as desesperadoras e desastrosas de Waterloel 
h velha guarda, Sr. presidente do concelho, soube 
morrer, poique não sabia remler-se I A velha guar- 
da, unida sempre ao grande exercito, morreu quando 
elle morreu, viveu t ois e desrrpparrceu com elle; 
mas note o nobre ministro que ella desappareceu 
quanto desappa ecru o Império. 

Ponamo, o nobre ministro, por amor da verdade 
da historia por amor das convic.ões, pela dignidade 
das crenças, não pôde d> ixar de retocar este ptriedo 
inexacto do >eu florido drscuiso. 

Sr. presidente, prosegnindo no fio do minhas 
id-as, notarei ao senado que não posso comprehen- 
der como o governo julga que tem a força indispen- 
srvel para manter-se na po-içâo em que se acha, 
avis a dos (act is que se têm passado relativamente 
a lei do o çarnento 1 

Senhores, no sy-tèma representativo a primeira 
condição do hora-tn político, sob eluio si elle se 
acha a resta do guver .o do paiz.é especialmente que 
tenha fé robusta em suas convicções, e que lenha o 
proposilo delioerado de as r-alizar; e, quando no 
parlamento encontra elle impossibilidade de o fazer, 
ou renuncia a posição que não pôde manter com a 
forçi e o p esligio de que o governo não pó le pres- 
cindir sem graves mdes para o paiz, ou consulta o 
paiz pela eleição do ama nova camara. 

O ministério actual, poiém, não o entende assim : 
derrotado na M do orçamento, sem força para fazer 
cahir o grande excesso de despesa de que fui este 
sobrecarregado, tracta apenas de obter uma reso- 
lução que manda vigorar um orçamento votado ha 
ires annos, o quer que cila passe no senado atro- 
pelladamente, sem discussão e sem exame 1 

Senhores, e é notável o comportamento do go- 
verno em todo este negocio do orçamento! Pare- 
cendo lhe impossível que passasse a vcidadeira lei 
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do .orçamento, fez elle iniciar a resolução que se 
discute ; esta resolução p irém Ci ntr^riava eviden- 
temente as vistas de sua maio i» ; ra s, pa^aque ella 
lhe não puze se eraba g. s, dizia-lhe o miuisierio: 
« Approvai tsla reso.ui.ão, e a aprovai a qu-nio antes, 
e nào receieis que ella sejalei do paiz, poiqueé ape- 
nas uma prevenção ; a ei do orçam-oto, essa li-i 
aoniio estão contempladas toda* essas iraraensas des 
pesas que tão cruelmente nus irapuzest-s, e que nós 
temos duvidas em acceitar, h ) de ser eieculau». » 

Foi por tal modo, senhores, que ni cainara dos 
Srs. deputados pas-ou a resolu ao, tendo até dois 
encenamentos no m srao jii; v^m ella para o sena- 
do e passou em 1 " discussão sem se dizer uma pa- 
lavra; a opposiçào deu mais uma prova de que não 
quer privar o governo dos meios que sao indispen- 
veis á marcha da «dmioin ação. 

Na 2." discussão o nobre senador pelo Ri, de Ja- 
neiro propoz algumas e oend s de accôrdo com o 
discurso proferido pela corôa na abertura da aetud 
sessão. Tractmdo dos geueros alimen icios, do alto 
do ihmno disse a corôa: (^) «O sollrimento do 
povo pela care tia dits generos alimenticios conster- 
na-me profundonenie » 

Pois bern, accedendo a este reclamo da corôa 
para satisfazor a esta necessidade, par.t fazer com 
que os generos alimentícios descessem a^utna cousa 
do alto preço em que so achim e tornasse ri-se ac- 
cejsiveis as classes pobres, foi que o nobre senador 
pelo Rio do Janeiro propoz a diminuição dos direi- 
tos de importação; os auxílios de que necessita a 
lavoura também feram attendidos tanto quanto po- 
diam ser pelu nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
propondo a diminuição dos 2% de exportação. 

Além destas emendas foram apresentadas outras 
polo nobre senador pelo i e.irá, algura-s dasquaes 
ten iiam a fixar o se .tido da lei de 11 de setembro de 
1840. Mas, senhores, como foram recebidas estas 
cmendi s po o ministério? Dizia o nobre ministro do 
império: « Nãoacceiio as emendas, porque ellas re- 
tardai ãn a passagem desta resolujão. » Ao mesmo 
tempo dizia o nobre ministro d justiça : « Havemos 
de ter lei do orçamento, esta resolução é preventiva 
unicamente. » Mas senhores, si o orçamento ha de 
passar, para que tanta soíTreguidão com a passagem 
desta resolução? e si não ha de passar, como parece 
crer o nobre ministro do império, porque impedir que 
os additivos sejam adoptados com a resolução que se 
discute, e que vai ser lei do paiz? 

Dizem porém oa nobres ministros que não ha tem- 
po, que as ementas podara pròvo-ar discussões na 
camara dos Srs. depurados etc. Oh I Srs. ministros, 
então para que servem as prorogaçôes? Onde está 
então essa maioria de que nos f .lliis? Onde es á 
essa maioria que voi afílige na hora da afílicçào, 
que vos abandona n ■ momento do perigo, que vos 
cond' rana na occavião em que tendes mais necesii- 
dade do ser salvos ? I.... • 

Senhores, o que a lógica manda concluir dos factos 
que se tôm passado nu senado a este respeito, é que 
ou os nobres ministros não têm essa maioria que 
alardeam todos os d as, ou tão querem a passagem 
das emendas. O n ibre ministro da justiça disse: 
« Nós queremos as emendas. » Mas qualé o modo 
per que as quereis ? E' possível adraUlir que as quei- 
rais, e não as queirais ao mesmo tempo ? 

Sinto, Sr. presidente, que o nobri min stro da 
fazenda (é verdade uue S. Ex. está o i mpado ni ou- 
tra camara] não venha ajudar-me a sustentar estes 

artigos, para que não soffra, como creio necessá- 
rio, a coh^rencia do deputado pelo Pará em 1852, 
e o mmisrro da fazenda em 1858. Estará o sena )o 
esquecido 'Ias palavras terrninantes pronunciadas 
pelo actu 1 nobre ministro da fazenda na camara 
dos Srs. deputados era 1852? Não cwio quo o 
esteja ; mas eu desejo que essas palavras sejam pre- 
sentes á remiui-ceucia do paiz, e peço permissão 
ao senado para lêl-as. 

Traciando-se da conveniência que havia em re- 
duzir i i postos dizia S. Ex. o seguinte na camara 
dos Srs. deputados, era julho de 1852 [lê) : « Por- 
tanto, senhores, não só é exac o que é mais ben1 ü- 
cio para o paiz o systema de sirRobert Peel, porque 
abivia o contnbuin e, como lambem é o meio mais 
efficaz. mais convenieme para augmentar as rendas 
do Estado. Sir Roberl Peel (noto o smiad ) diminuía 
pfiiicipnlme.nle os impostos que affliqiam as classes 
necessitadas, o- impostas que tendem a embaraçar 
os trabalhos, os impostos sobre os gen ros de primeira 
nec ssidade. Nós, que nos encantamos com a alta a 
que a rend< vai subm ro, não devemos lembrar-nos 
rle que é preciso co iseguir esse fim com os meios 
que sir Robert Peel empregava 7 » 

Isto, Sr. presidente, dizia o nobre depntido pela 
província do Pará (hoje ministro da fazend.) quando 
discuti" era 1852, sendo então nini tro oa fazenda 
o honrado Sr. vi-conde de Itabo ahy. Iloj ■ S. Ex. 
não se encanta simplesmente com o auginemo da 
ronda, S. Ex. diz iodos os dias ao parlament > e a» 
paiz que temos vime mil contos de saldos, graças ás 
sabias admini trações que precederam a actu 1 ; mas 
não são vinte mil cornos, smhore', para alliviar a 
fume dos pobres; nao para dinnnairos imposii s que 
vexrm o povo, a agricultura, o coramercio ou a 
indu-tria; não para q te o nobre mini tro i ite a 
decamada c mdncta d" sir Roba t Peel 1 Uma tal 
conduota, s-mh ires, escapa a todas as explicaçõ;» 
possíveis, é iacompiehensivel ! 

Si porém hoje Sr. presid-mte, o nobre ministro da 
fazenda não pôde fizer-me a honra de juntar su .s vo- 
zes ás mmhas para susteniar a p>s age o d.s emen- 
das na ri-sol cão que se .discute, eu esperava au ma- 
nos que o nob e sen olor por. Mmas-Gernes, o Sr. 
Dias de Caivalho, elevasse sua vnz em favor de-ta 
reducçào de impo-los, e tan o mais quanto S. Ex. 
desta maneira sustenturia a necessária coher ncia 
entre o proceder do deputa lo da provinoia de Mi- 
nas Geraes em 1852, e o proced r do senador h je 
pela mesma provincia. Quando o nobie deputado pelo 
Paiá prop iz a reducção dos impostos, cone u com o 
apoio do nobre deputado por Minas-G ra>s; o nobre 
d pulado pelo Paiá uffereceu ütna emenda que está 
assignada p lo nobre deputado por Mmas-Geraes. 

10 Sr. Dias de Carvalho dá um aparte. 
Sr. presidente, aié aqui se diãa que não havia 

tempo para que a resolução passasse assim emen- 
da ia; porém .agora que os jornaes pub icatu que ha 
prorogação, e o nobre ministro da jnsiit,!), que está v 
presente, pôde dizer nos si do f cto o corpo legisla- 
tivo está proregido atendia 12.... 

O Sr. Misistro da Justiçai —Hoje leu-se o de- 
creto aqui. 

O Sr. Cakdido Bürgfs : — Não ouvi a leitura, 
mas então esse argumento já não proede, não pode 
hiver nenhum rec-i de que a resolução nao passe. 

Eu creio, senhores, que a ki do orçamento ha 
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de seresta resolução, porque os Srs. ministros não 
querem que passe o orçamento com os augmenios 
de despesa que a maioria do governo não lhe con- 
sentiu retirar, e emao o meio que o governo achou 
para sahir da difüculdade foi esta resolução, até ver 
si o tempo e a calma podem fazer desapparecer 
essa má disposição em que está a maioria de não ce- 
der ás considerações do governo. 

Si porém, senhores, esta resolução tem de ser, 
como creio, a lei do orçamento, eu não sei como os 
nebres ministres hão de acudir as despesas que não 
têm verba especial no orçamento; porque ha des- 
pesas novas que foram previstas, mas que não estão 
auctorisadas por lei. 

Os nobies ministros sabem que. mesmo quando 
o serviço tenha sido decretado, não poderá elle ser 
feito ou ord nado si egualmente não furem decrfta- 
dos os fundos necessários, e nem o thesouro podará 
pagir taes serviços, porque lhe é isso expressamente 
vedado em vista da disposição do § It art. 4.° da 
lei de 9 de setembro de 4830. Ora, o Sr. ministro 
do império, impugnando algumas das emendas ou 
artigos addilivos apresentados na camara dos Srs. 
deputados ao orçamento, declarou entretanto que 
concordava com o augmento feito em algumas ver- 
bas. 

Lembro-me, por exemplo , quo em relação a 
cob nias militares, S. Ex. não se contentou com 
lv!0:000?íconsignadosno pmjecto.e adoptou a emen- 
da que elevava essa verba a 200;0009. Ora, esse au- 
gmento foi jusiiíicado polo nobre ministro com a 
creação de uma colonia no Tietê, onde se vai fundar 
uma estação naval; outra entre a província da Pa- 
rshyba e a villa da Constituição,para servir de centro 
que ligue os correios das capitães de S. Paulo e 
Matto-Grosso. 

Disse mais o nobre ministro que era indispensá- 
vel crear uma outra colonia militar na província do 
Piauhy, e outra também indispensável e u gentissi- 
ma na província do Rio Grande do Sul para servir 
de centro ás communicações dessa nova estrada,que 
communica a província de Santa Catharina com a 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Ora, vêV. Ex.jSr, presidente, que a passagem 
desta resolução, tal qual como ella se acha, não 
pôde de nenhum modo acudir a estas necessidades, 
a estas uigencias do serviço; portanto entendo que 
O ministério devia ser o primeiro a rmpregar todos 
os seus esforços, para que esta resolução não pas- 
sasse e sim a lei do orçamento, salvo si os nobres 
ministros entendera que devem continuar a abrir 
cre ntes com manifesta iufracçào da constituição e 
das leis. 

Ainda mais, Sr. presidente, tantos melhoramentos 
importantes de que lemos necessidade, melhora- 
mentos reconhecidos mesmo pelos nobres ministros, 
deixaião de ser feitos; estas necessidades serão to- 
das sufocadas, porque o ministério nau pôde conse- 
guir a lei do orçamento: perguntarei aos nobies mi- 
nistros como é possível que se paguem aos trab i- 
Ihadores do J rdim Botanl o, si o nobre ministro do 
impeiio reconheceu ua cam-ra dos Srs deputados 
que era preciso um aumento de 11:000$ para sus- 
tento e vestuário dos escravos da nação, afiicanos 
livres, etc.7 Como é possiv-1 que se comene por 
mais tempo, no estado de-gra ado em que se achara 
as communicições entre a côrte e os bairros de S. 
Christoyào, Engenho Velho, etc., que estão peifeita- 
mente intransitáveis, o os moradores desses logares 

não são engeitados, pagam impostos como os dos 
outros pontos, além de que o caminhe de S. Chris- 
tovão ó o que dá s^hida paia outras provinci-s? 

Note-se mais que pela resolução se não dão os 
meios de auxiliar a camara municipal no calçamento 
já emprehendido de algumas ruas da cidade ; essas 
obras hão de parar necessariamente, porque a ca- 
mara da côrte já declarou que não linht fundos (e 
não os tem); p irconsequencia os trabalhadores hão 
de ser despedidos e depois não s-rá faciV reunil-os 
ou obtel-os pel i mesmo preço por ■ ue estão engajados 
para grandes obras, e o nobre ministro sabe que o 
engajamento pari as grandes obras não sa faz pelo 
mesmo preço por que se faz para as pequenas. 

Senhores, íu não lenho p-dido a attençâo dos 
nobres ministros com o tira do fazer-lhc-s opposiçâo, 
SS Exs. devem estar convencidos pelo modo i or que 
me tenho exprimido; não tracio smão do facilitar- 
lhes todos os meios que são inuispens veis para a 
satisfação de necessidades que reconheço urg-ntes. 

Tenho receio de continuar, Sr. presidente, porque 
não tardará muito que se me affhme que queremos 
demorar a discussão, que queremos protelar, apezar 
de que tal accusação não n s pode caber I 

Eu tenho documentos em mão para mostrar que 
a protelação não é da opposiçâo, que os Srs. minis- 
tros têm concorrido muito para que o senado não 
tenha trabalhado mais do que tem trabalhado. 

O Sr. Ministro da Justiça : —Vamos ouvir isso... 
O Sr. Cândido Borges ■ — S' V. Ex. e seus com- 

panheiros fossem mais assidm s ás sersoas.,.. 
O Sr. Ministro da Justiça Eu não faltei sinão 

alguns diasemque estive occupado na outra camara. 
O Sr. Ferreira Penna : — Apoiado. 
O Sr. Cândido Borges:— E' noiavel o apoiado 

do nobre senador, quando eu afflrmoque lenho do- 
cumentos para demonstrar a verdale do que afflr- 
mei. 

Sr. presidente, ^xaminando-se os diis em que não 
tem havido sessão por falta de numero, que são 19, 
vejamos si se póle concluir qu ■, si os nobres minis- 
tros fossem mais assíduos, mais teria trabalhado o 
senado. 

Não houve sessão no dia 19 de maio... 
O Sr. Ministro da Justiça: — Quem faltou? 
O Sr. Cândido Borges; —Eu creio que V. Ex. 

estáse incommodando muito com isto. 
O Sr. Ministro da Justiça: —Eu? 
O Sr. Cândido Borges : — Então tenha a bondade 

de me deixar acabar de faltar, e faça depois as re- 
flexõ-s que quizer. 

O senado funcciona com 29 haernbros; ora, era 19 
de maio compaípcerara 28 Srs senadures, faltaram 
os Srs. Souza Franco, Vasconcellos e marquez de 
Oliitda Não houve sessão. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Só esses ó que com- 
põem o senado ? 

O Sn. Cândido Borges:— No dia 11 da junho 
compareceram 27 Srs. senadores, faltando • s Srs. 
Vasconeellos, marquez de Olinda e visconde de Aía- 
ranguape. Não houve sessão. 

O Sr. Ferreira Penna: — O nobre semdorsabe 
que cs ministros são obrigados a comparecer na 
outra camara também. 

O Sr. Cândido Borges : — No dia 15 do junho os- 
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tiveram presentes 27 Srs. senadores, faltando os Srs. 
marquei de Olinda e visconde de Maranguape. Não 
houve sessão. 

No dia 21 de junho compareceram 28 senhores, 
faltando os Srs, Vasconcellos, marquei de Olinda e 
visconde de Maranguape. Não-houve sessão. 

O Sr. Ministro da Justiça 28 o 3, 44!... 
O Sr. Cândido Borges;—No dia 22 havia 28 se- 

nhores, faltando os Srs. Soma Franco, Vasconcellos, 
marquei de Olinda e visconde de Maranguape. Não 
houve sessão. 

No dia 26, havia 28 senhores, faltando os Srs. 
Souza Franco, Vasconcellos, marquei d'Olinda, e 
visconde de Maranguape, Não houve sessão. 

O Sr. Ministro da Justiça:—E então não estive- 
ram na outra camara? 

O Sr. Cândido Borges Eu não quero desconhe- 
cer.... 

O Sr. Ferreira Penna: — Podiam comparecer 
em uma e outra camara ao mesmo tempo? 

O Sn. Cândido Borges : — Estão se incommodan- 
do um pouco. 

O Sr. Ferreira Penna:—Não me incommodo. 
' O Sr. Silveira daMotta:—E' uma estatística mui- 

to importante. 
O Sr. Ministro da Justiça : — E' exacto; e com 

um rigor a.ithmetico nunca'visto!... 
O Sr. Cândido Borges: — Eu acredito, senhores, 

que os nobres ministros tem muito trabalho ; mss o 
que ó verdade é que a maior parte das vezes que 
faltaram não foi por motivo justificado. 

Um Sr. Senador : — Já não ha casa; conte agora 
os que faltam do seu lado. 

(O Sr. ministro da justiça dá um aparte.) 

O Sn. Cândido Borges:—V. Ex. ó o que está 
mais afílicto com o que eu tenho dito. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Eu incommodado 
com isto ? I 

O Sr. Cândido Borges : — Em alguns destes dias, 
depois que se contava a falta, e de já haver o Sr. 
presidente declarado que não havia sessão, os nobres 
ministros compareciam. 

O Sr. Ministro da Justiça: — Era talvez calculo 
para não haver sessão... V. Ei. nunca se retirou da 
casa para não haver votação? 

O Sr. Cândido Borges:—Nunca me retirei com 
esse fim; mas V. Ex. tem razão também, e para pro- 
va trago o exemplo de hontem, relativamente ao ne- 
gocio da chibata; vtja Y. Ex. quem foi que se reti- 
rou para não votar, e para cahir o artigo. Sr. mi- 
nistro, não é bom bulir em certas questões, porque 
as respeitas são desagradáveis... 

O Sr. Ministro da Justiça: — Que tenho eu que 
o senhor dô as respostas que quizer? 

O Sr. Cândido Borges : —V. Ex. exalta-se tanto 
com qualquer cousa 1 

O Sr. Ministro da Justiça ; — Pôde dizer o que 
quizer. 

O Sr. Cândido Borges : — Sr. presidente, eu sei 
que posso dizer o que quizer, mas estou incom- 
modando o nobre ministro da justiça com esta esta- 

tística, e, como não desejo incommodar nem de 
leve a S. Ex.... 

,0 Sr. Ministro da Justiça : —Em nada absoluta- 
mente me incomraoda. 

O Sr. Cândido Borges : — Vou pôr termo ao meu 
discurso, declarando ao senado que hei de negar meu 
voto a esta resolução.emquanto eu vir que ha um meio 
qualquer de haver lei de orçamento; si porém che- 
gar o momento extremo em que o parlamento não 
possa continuar, e o governo tenha de ficar sem lei 
do orçamento, então acho que é do meu dever der 
um voto á resolução, e eílectivamente o darei. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão, e dá para a oídem do 
dia da seguinte sessão a mesma já designada. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 40 minutos da 
tarde. 

Acta do -1." de setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL ICNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

A's 11 horas da manhan, feita a chamada, acha- 
ram-se presentes 27 Srs. senadores, faltando com 
causa participada os Sis. Souza Franco, Paula Pes- 
soa, AVanderleji, Yianna, marquez de Itanhaem, 
marquez de Olinda e visconde de Maranguape; e sem 
ella os Srs. Silva Ferraz, barão da Boa Vista, barão 
do Pontal, barão de Quaraim, barão de Suassuna, 
Baptista de Oliveira, Cândido Borges, Carneiro de 
Campos, Queiroz Coulinho, Souza Queiroz, Paula 
Albuquerque, Almeida e Albuquerque, Mendes dos 
Santos, Sinimbú, Pimenta Bueno, Silveira da Motta, 
Souza Ramos, Fernandes Torres, Fonseca, Nabuco, 
marquez de Caxias e visconde de Uruguay. 

Ficaram sobre a mesa as folhas do subsidio dos Srs. 
senadores, e as dos vencimentos dos empregados da 
secretaria e paço do senado, pertencente ao mez de 
agosto findo. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta do numero para formar casa, e con- 
vidou os Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commissôes. 

Sessão ile S de setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Expediente.— Requerimentos de urgên- 
cia. Discursos dos Srs. Silveira da Moita, viscondes 
de Abaeté, e de Jequitinhonha e Souza Franco.— 
Ordem do dia.— Prorogação da lei do orçamento 
vigente.— Discursos dos Srs. visconde de Muriiiba 
e Souza Ramos. 

A's 10 horas e três quartos da manhan, o Sr. pre- 
sidente abre a sessão, estando presentes 32 Srs. se- 
nadores. 

Lidas as actas do 31 do mez passado e do 1° do 
corrente, são ambas approvadas. 

O Sr 1.° Secretario dá conta do seguinte 
37 
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EXPEDIENTE. 

Uma representada) da assambléajrtegislativa da 
província do Espirito Santo, pediano um auxilio 
para a construcção da ponte que se dirige a Porto 
Velho eltacibá, orçada em 80;0005í. 

Um requerimento d sempregadas subalternos da 
thesouraria de f zenda da província de S. Paulo, pe- 
dindo, em attenção á tlevaçao dos generos essenciaes 
a vida, um augmento em seus vencimentos de 50o/o. 

São ambos remetiiios á commissão de fazenda. 
Fica sobre a mesa a redacção das emendas do 

senad) a proposição da csmara dos deputados so- 
bte o privibgio de lavrar minas de carvão de pedra 
na província de S. Pedro. 

PENSÃO ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS NACIONAES 
MORTOS EM CAMPANHA. 

O Sh. Silveira da Motta pronuncia um discurso 
que publicaremos no appendice. 

E' apoiada e sem debale approvada a urgência pe- 
dida pelo Sr. Silveira da Mona. 

COMPANHIA DE MUCURT. 
O Sh. Visconde de Abaeté: — Levanto-me para 

pedir também a urgência do projecto que veiu da 
camara drs Srs. deputado?, ha mais de um mez, 
auctorisanlo o governo a proporcionar á companhia 
de Commercio e Navegação do Mucury os meios de 
obter por empréstimo dentro ou fóra do Império um 
capital adiicional, nunca maior de mil e duzentos cou- 
tos, e a garantir o? respectivos Juros e amortização. 

Não occuparei por muito tempo a aitenção da ca- 
mara para demonstrar as vantagens deste projecto; 
estou persuadido da que cada um dos nobres senado- 
res, que leram e estudaram o projecto, ha de estar, 
como eu, convencido de qte elle é de summa van- 
tagem.... 

O Sr. Ferreira Penna : — Apoiado. 
O Sn. Visconde de Abaeté qualquer que sejr 

a fice par que elle seja considerado, ou em relação 
á industria e ao cjmmorcio, ou com relação á co- 
loaisaçâo, ou era relação á catechese; porquanto é 
indubitavel que a companhia tem feito grandes ser- 
viços acerca de cadi um deites objectos. 

Quando o projecto se dUcutir, seta essa a occas ão 
mais proptia de se poler apreciar os serviços que a 
companh a tem feito. Agira tracta se unicamente 
da urgência, e esta se justiflra pela obvia considera- 
ção de que, si o corpo legislatho não vier quanto 
antes em auxilio desta empreza cora o empréstimo 
de que ella necessita, acontecerá sem duvida que al- 
guns trabalhos que já estão em começo deixarão do 
continuar, e outros não menos necessários deixarão 
de emp-elisnder-se com grave prejuiio de interesses 
de maior importância para o paiz em geral, e para 
a proviocia de Minas em particular. Portanto, eu 
auimo-moa pedir a V. Ex. que haja de dar este pro- 
jecto pata a primeira parto da ordem do dia. 

O Sn Presidente: — O projecto está na ordem 
do dia, mas não so tem podido discutir. 

O Sr. Visconde de Abaeté : —Eu peço urgench. 
E'apoiado e entra em di-cttssâo o requarimenlo 

de urgência do Sr. visconde de Abaeté. 
O Sr. Vi sconde de Jequitiniionha: — Sr. presi- 

dente, para eu votar por esta urgência, preciso saber 
quantas já ha. 

O Sr. Presidente ; — Duas. 
O Sr. Visconde de .Tequitiniioniu : — Cora uma 

que passou hoje, três. Pergunto a V. Ex. si esta que 
se vai votar c para p elerir as outras? 

O Sn. Presidente; — Isso não sei, é conforme a 
deliberação da casa. 

O Sr, Visconde de Jequitinhonha : — Eu creio 
que, segundo a proposta, é urgência como qualquer 
outra, e. então a urgência posterior não annulla as 
votadas anteriorraonte, porque isso seria illudir as 
votições do senado relativamente ás urgências; uma 
vez que o senado considera urgente um objecto, é 
para ser discutido cora prioridade, porconsequen- 
cia crdo que ó indispensável que esta urgência não 
possa de forma alguma preterir as outras, assim como 
aquePa que acabámos de votar não deve preterir as 
que já se achavam votadas. Este principio foi comi- 
derado verdadeiro, e nem podia deixar de o ser, por- 
que o contrario seria uma verdadeira illmão das 
votaçò°s do senado. 

Além destas observações que acabo de fazer, ha 
outras derivadas da própria empreza ácerca da qual 
o nobie senador requereu urgência. E devo desper- 
tar a attenção do nobre senador relativamente ao 
seguinte, que aquella proposição não pôde ser dis- 
cutida com açodamento; deve ser discutida com o 
maior cui lado. 

■ ... [ Não pudemos ouvir o orador por causa do 
grande sussurro que havia no salão). 

Por isso não se pôde discutir este objecto sinão 
com muito cuidado, e não creio que isto se possa 
fazer no fim da sessão, e quando temos ainda de dis- 
cutir a resolução que dá ao governo, na falta do or- 
çamento verdadeiro, o orçamento do anno que corre. 
De mais a mais devemos ter em consideração que 
não sabemos ainda quaes serão os encargos do orça- 
mento que se está discutindo na caraara dos Srs. de- 
putados. 

Segundo consta (peço ao nobre ministro da fa- 
zenda, que se acha presente, que informe si aquillo 
que vou dizer é ou não exacto). Eu disse que an- 
tes de votar ura empréstimo de 1,200:000^ devemos 
ter em consideração os encargos com que a lei do 
orçamento, no esso da ser votada esto anno ou o 
anuo que vem, sobrorarrega o lhesouro; cons- 
ta-me que só os artigos additivus excedem de 
6,000:000$): e então não me parece que possamos 
crorr novas despesas por meio de uma resolução 
sem discutirmos a lei do orçamento, sem saber- 
mos quaes os encargos que essa lei tem de impôr 
ao thesouro e ao paiz, e si a receita o perraitle. 

Eis, Sr. presidente, as duvidas que eu tenho rela- 
tivamente á empreza, e não entro em maior desen- 
volvimento, porque naturalmente o senado, quando 
discutir essa proposição, ha do entrar em uma dis- 
cussão minuciosa. Agora não é l igur proprio, quiz 
somente despertar a attenção do senado relativa- 
mente áq illo que ó connexo com a urgência que se 
discute. Eu tenho necessidade portanto de votar 
contra a urgência. 

As razões que linha de oílerocer á consideração do 
senado são aquellasquo acabo do expender, as quaes 
se resumem no seguinte. Primeiro, existem já outras 
urgências; em segundo logar, não ternos tempo para 
discutir com todo o cuidado uma proposição dessa 
ordem ; em terceiro logar, não sabemos quaes serão 
os oncargos que sobre o lhesouro imporá a lei que 
se estí discutindo na caraara dos S:s. deputados.. 
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A poder julgar hoje por aquillo que já se tem feito, 
creio que leremos 6,000:000j& de despesa, além das 
despesas ordinárias, conforme consta dos artigos 
additivos; ainda mesmo que esses artigos additivos 
sojam separados naquella camara, todavia creio que 
não devo contar com isto agora, porque não posso 
dizer si elles não farão parte da lei do orçamento de 
1859—1800, porque podem ser votados no anno que 
vem pata fazerem pai te dessa lei. 

Em taes circumstancias, Sr. 'presidente, eu ve 
jo-rne forçado a votar c ntra a urgência proposta 
polo nobre senador por Minas Geraes, a quem aliás 
muito respeito ,o com cuja< opieiões eu desejava 
sempre ir de accôrdo. Porém este objecto lamentavel- 
mente deve ser proposto pata o anno, afim da poder 
ser discutido cempetentemenie, porque éumobjecto 
de gravíssima importância; é prtciso examinar mi- 
nuciosamente o estado da companhia, é preciso vôr 
si acaso ha outro remedio além deste, e si este que 
se propõe é urgente. 

Além disto, iár. presidente, eu não sei também 
por que motivo não se ha de propôr a i rgencia para 
um projecto vindo da camara dos Sis. deputados, 
desde o anno passado; quero fallar do projecto que 
dá á estrada de ferro da Petropolis uma subveiií ão 
que auxilie aquella empreza aliás, segundo ella expõe, 
cm estado muito precário. Este projecto não é deste 
anno, é do anno passado, já estava qussi para ser 
votado no íim da sessão, e o senado prudente e sa- 
biamente pospoí essa discussão, não quiz que ella 
fôsse ftila o anno passado, porque tra objeclo im- 
portante. 

E' um exemplo que trago a cnnsideração do sana- 
do, para justificar o voto negativo que dou á urgên- 
cia que se discute. 

O Sn. Souza Frasco (ministro da fazenda]: — E' 
simplesmente para dizer que não me opponho á ur- 
gência, porque é necessário lomar-se uma resolução 
qualquer a res.oito de-ta empreza, que péde ter 
alguns embaraços por falta de uma decisão daas- 
serabléa geral.* 

Não creio que as razões de uma despesa, que tal- 
vez seja augmentada, sirva do motivo para se não 
tractar de soccorrer em prezas desta ordem, que mui- 
to precisam desse sorcorro. E' uma empreza esta de 
que se tracta, que pode trazer grandes vantagens ao 
paiz ; e despesas productivas deste genero farão tal- 
vez com que o corpo legislativo recue na votação de 
outras que não são de tanta utilidade. Eis a razão 
por quo entendo que se deve approvar a urgência. 

Si se não tivesse pedido outras urgências, eu dei- 
xaria este negocio eulreguo ao zelo com que o 
Sr. presidente do senado distribae os seus trabalhos; 
mas, sendo elle contrariado por outras urgências, 
voto pela que está em discussão. 

O Sn. Silveira da Motta pronuncia um discurso 
que publicaremos no appendice. 

O Sb. Viscoxde de Jequitixhoxha : — Sr. presi- 
dente, não suppuz que as palavras que tive a honra 
do offerecer á consideração do senado haviam de 
merecer as censuras do nobre ministro da fazenda. 
De todas as expressões de S. Ex. resulta o corollario 
de quo eu não procuro attender aos interesses mate- 
riaesdopaiz, mormente aquelles que, no juízo de 
S. Ex., tanta influencia têm e devem ter sobre a 
marcha do progresso de nossa prcsperilade- Eu se- 
rei obrigado a expôr ainda uma vez a micha opi- 
mão. 

Senhores, eu disse que o projecto, cuja urgência 
se pede, devera ser discutido, mas não polia com 
utilidade para o paiz ser discutido cora açodamento; 
era objecto de muita importância para ser discutido 
aos últimos dias de sessão : ou não prssaria ou seria 
mal discutido, o l,2dO:OOOS não podem ser garan- 
tidos pelo thesouro sem que a assembléa geral tomo 
muito minuciosas contas a respeito do interesso 
pubhco ligado a essa garantia. 

Para isto seiit mister entrar no examo munictoso 
do estada da companhia, conhecer o calcular os 
seus atrazos, para so poder concluir si na reali- 
dade existem elles, quaes suas c uasas, si são ollas 
permanentes ou transitórias, o por fira ver si não é 
possível que a companhia possa subsistir tem osto 
soccorro, e si este soccorro devo ser dado pela as- 
sembléa geral cora segurança do thesouro. Ora, 
expi sta assim a questão, eu creio quo facilmente te 
conhece a razão que tive para me oppôr á uigencia. 

Mas, disse S. Ex. que, ti so uãolive-se pedido ou- 
tra urgência, o nobre ministro não apoiaria esta. 
Peço licença a S. Ex. par.» não ver a conclusão na 
premissa que ello estabeleceu. Por so terem, disse 
S. Es., pedido ao senado dilTerentes urgências, en- 
tende elle quo esta também deve ser votada, por- 
que ó de grande interesse para o paiz : S. Ex. limi- 
tou-se áe;ta única obsetvação. 

Sr. presidente, quies são as urgências quo se têm 
penido nesta sessão ultimamente, e quaes são aquellas 
que de otdiuatio se pedem nesta quadra? são justa- 
mente aquellas que são reconhecidas egUílmente por 
todos que devem passar e que, de mais a mais, são 
do fácil discussão, faltando apenas o tempo para po- 
derem s r tomadas em consideração: por exemplo, 
uma pensão, um augmento da. ordenado de diífercn- 
tes empregadfs públicos, cuja ju tiça e urgência já 
foi discutida, já foi reconhecida e averiguala, faltan- 
do só.nente o tempo para ser votada, uma urgência 
da natureza daquella offerecida hoje á consideração 
do senado pelo nobre senador por G iyaz, sobre um 
projecto acerca do qual eu creio, como disse o nobre 
senador, que cão podem haver duas opiniões no 
senado ; ora, póie-se dizer a respeito deste objecto 
que não ha necessidade sinão do t"rapo para so 
votar, que não haverá discussão; e, si houver, será 
apenas sobre ura cu outro ponto incidente acerca do 
qual eu mesmo não posso agora prever qual será 
elle, tanto estou convencido qua o projecto ha da 
passar. 

Demais, pergunto eu, desde quando ó que esto 
projecto, cuja urgência foi proposta pelo nobre se- 
nador por boyaz, está no conhecimento do senado? 
Não é de hoje. Mas é da mesma natureza esta ur- 
gência que requer o nobre senador por Minas-Geraes, 
relativamente á garsníia pedida pela companhia do 
Mucury? Certamente, não. Pode alguém dizer que 
acerca deste objecto não haverá duas opiniões no 
senado, quo todo o senado es^ convencido da utili- 
dade, talvez mesmo da bgalidade com que nós ha- 
vemos de votar a favor desta proposição ? Por certo 
que não. Logo. a discussão ha de ser porfiada, hão 
de so tomar em consideração muitos obj ctos, e o 
resultado ha de ser duvidoso. Quem é que não sabo 
quanto deve o corpo legislativo ser prudento em 
estabelecer este precedente do garantia de emprés- 
timos? Acerca desta objecto eaá todo o senado do 
um só accôrdo? Não. 

Portanto já vê o senado que esta matéria não é 
da natureza daquellas, a respeito das quaes ordina- 
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riamente se pede urgência na quadra em que nos 
achamos, e, por isso, o nobre ministro da fazenda 
não tevo fundamento algum no que disse, quando 
sustentou que, tendo sido approvadas as outras ur- 
gências, entendia qne esta também devêra passar. 

Sr. presidente, peço a V. Ex. licença para obser- 
var ao senado o que achei de mais notável no dis- 
curso do nobre ministro da fazenda. 

Pedia eu que S. Es, informasse ao senado si era 
exacto- aquillo que eu havia proferido, isto é, si a 
lei do orçamento, que actualmente se está discutindo 
na camara dos Srs. deputados, trará ao thesouro o 
encargo de mais 6 mil contos além da despesa ordi- 
nária. S. Ex., que tem assistido áquelh discussão, 
S. Ex., que hontem, segundo disso o Jornal do Com- 
mercio de hoje, falíou toda a hora, S. Ex., em uma 
palavra, que está senhor inteira e absolutamente do 
estado do thesouro, S. Ex. nada disse a este respeito 
ao senado, nem acerca da probabilidade de passa- 
rem taes emendas, e, porconsequoncia, onerarem 
ao thesouro com a despesa enormissima de 6 mil 
contos; e porque? Porque S. Ex. vê bem que a 
força da minha argumentação acerca da urgência 
não pôde ser destruída. 

Ora, pergunto eu ao nobre ministro da fazenda: 
por que motivo não informa ao senado, visto que tem 
o desejo de ver passar esla urgência, do estado do 
thesouro e do paiz, para que essa proposição seja 
approvada ? Será porventura porque o nobre minis- 
tro da fazenda pretende ao depois votar contra a pro- 
posição? E' verdade que vi o nobre ministro decla- 
rar que era urgente que se decidisse logo sim ou não, 
para que a companhia soubesse qual era o resultado 
do seu requerimento, afim de poder tomar suas me- 
didas ; pelo que me pareceu ver que o nobre minis- 
tro tem talvez intenção de votar contra a proposição. 

Mas, senhores, lembrarei a S. Ex., e a todos 
aquelles que sustentam que ó necessário que a com- 
panhia saiba quanto antes a decisão do seu requeri- 
mento, que o governo já se acha auctjrisado com 
o credito de 6,000:Ü00J! para poder auxiliar estas 
companhias. 

Quero fallar daquellas companhias que têm por 
fim também promover a colonisação. Si esse credito 
de 6,000:000S foi dado ao governo para tal Cm, 
como é, senhores, que essa companhia não poderá 
supportar o seu estado, até que no anno que vem 
se discuta profunda e minuciosamente o objecto? 
Como é que se vem dizer que, si a companhia 
não souber de seu destino este anno, si se en- 
cerrar a sessão sem se discutir a questão, ella se 
verá em graudissimos apuros ? Porventura já o disse 
ella? Não estão ahi os seus relatórios? Consta por 
ventura delles este estado de emergencia? Não a 
tem já o thesouro auxiliado ? Não a pôde continuar a 
auxiliar com o credito de seis mil contos? O que 
resta ? 

O que resta, Sr. presidente, é o luxo de re ter um 
credito de 1,200:000$, é o luxo de se dar ao governo 
uma auetorisaçãopara garantir, e depois elle fazer um 
empréstimo, como aconteceu, e já se notou no se- 
nado, que se auetorisou o governo para unicamente 
garantir o empréstimo da estrada de ferro, e foi elle 
quem o fez. É' isso o que se pretende; e ha de o se- 
nado approvar e.-ta medida de chofre, repentina- 
mente, porque c mister que passe ? 

Não entrarei no exame da companhia ; não sei si 
ella, coatrahinlo esse empréstimo, terá grandes van- 
tagens com elle; não sei, ainda não o digo, porque 

não se discute ainda a proposição; digo somente 
aquillo que é indispensável para fundamentar o meu 
voto e desvanecer a impressão que as palavras do 
nobre ministro da fazenda podém produzir no senado. 

Ha um credito, portanto, de seis mil contos, o 
governo o tem, o nobre ministro do império disse 
no principio da sessão que não linha gasto deste cre- 
dito sinão muito pequena quantia; porconsequencia 
pôde-se com toda a certeza affirraar no senado que 
miis de cinco mil contos estão em ser; e, si mais de 
cinco mil contos estão em ser, não sei como,tractan- 
do aquella companhia do colonisação, segundo se 
diz, pôde o nobre ministro da fazenla dizer que ella 
ver-se-ha completamente exposta a uma completa 
ruina, si acaso não se tomar uma deliberação com 
promptidão este anno ; salvo si ella já está arruina- 
da, e então não sei como deve o thesouro ir em- 
prestar dinheiro para psgar as dividas da compa- 
nhia. 

Creio, Sr. presidente, que tenho respondido ás 
observações do nobre ministro da fazenda; o não 
poderei nesta occasião deixar de observar que S. Ex. 
se apresenta constantemente perante o senado sus- 
tentando as proposições mais contradictorias. Si se 
tracta de um augmenlo de ordenado ou de diminui- 
ção de um imposto no valor de 2 ou 3 contos, S. Ex. 
exclama do seu logir: « Vôle bem que o ministro 
da fazenda nunca ha de consentir em que se di ninua 
a renda do Estado. » Que rendi, senhores, de 2 a 3 
contos 1 

Si se tracta porém de uma garantia de emprés- 
timo de 1,200:000^, S. Ex. diz cama maior placi- 
dez : « Senhores, é necessário auxiliar as eraprezar, 
não cuidemos do thesouro, isto'é qucstão á parte; » 
De modo que no juizo de S. Ex., ou segundo se pôde 
inferir de suas palavras, a verdide é a seguinte: 
quando S. Ex. quer proteger uma erapreza parti- 
cular, pouco importa que se arruine o thesouro. 
Quando S. Ex. julgi que é preciso satisfazer as af- 
feições do seu coração, embora o thesouro se ache 
onerado com despesas o encargos extraordinários, 
S. Ex. sustenta que não se pôde deixar de fazer mais 
esse sacrificio; quando porém o caso ó outro, isto ó, 
quando se tracta de alliviar os encargos do contri- 
buinte, S. Ex. exclama : « Eu nunca consentirei que 
as rendas do thesouro se diminuam. » 

Sr. presidente, nem é de admirar isso no nobre 
ministro da fazenda. O senado não tem observado o 
modo por que S. Ex. tem ultimamente avaliado as 
obrigações do banco de Brasil? 

O Sn. Presidexte : — Mas isso é alheio á questão 
da urgência. 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniu : — E' um exem- 
plo ; creio que os exemplos são permittidos, todas as 
vezes que servem para fundamenta- as proposições 
enunciadas relativamente á questão que se discute. 

Mas, como ia dizendo, nem é de admirar esse 
modo ide proceder do nobre ministro, relativamento 
a urgência do que se tracta, porque a respeito do 
banco do Brasil o senado sabe como é que o nobre 
ministro tem procedido. Elle não se tem importado 
com os interesses daquelle estabelecimento, não se 
tem importado com a execução da lei de 1853 que 
creou aquelle banco; não sa importa egualmente 
com o estado em quo se acha o nosso meio circulau- 
le ; as medidas que adopta, as que propõe, as que 
exige, como ultimamente fez, ó uuicaraontoem favor 
de uma casa mercantil. 
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E'sa casa mercanlil precisa de saques a 26 5/8? 
Bem: force-se o banco a pagar em ouro ou dar 
saques a 26 5/8. Pode isso arrastar o banco a pre- 
juízos, a apuros, pode obiigal-o a reduzir seus des- 
contos, a restringir sua emissão, sinão já, d'aqui a dois 
ou trezraezes, com prejuízo do commercio emgera!: é 
cousa com que o nobre ministro da f zenda não se 
importa, e para melhor conseguir o seu Cm manda 
espalhar que o banco faz opposição ao governo. Eis 
aqui o simile que eu queria lembrar para justificar o 
que disse. E' preciso proteger essa empreza do 
Mucury ; o lhesouro poderá soílrer com isso ; mas 
S. Ex. não se importa. 

Creia-me V. Ex. que, referindo-me ao banco, não 
tenho em vista discutir agora essa questão; ella 
ha de ser ainda discutida nesta sessão muito minu- 
ciosamente ; mas, si agora toquei nella, foi apenas 
como um simile para provar como é que o nobre 
ministro proceda abandonando interesses públicos 
importantíssimos, quando se tracta de meros favores. 

Não posso deixar do toimr em consideração o 
que disse o nobre senador pela província de üoyaz 
relativamente ao modo como se deve proceder quanto 
ás urgências. S. Ex. parece que acredita que a ur- 
gência p sterior extingue e annulla a urgência an- 
terior; S. Ex. julga que, votada hoje a urgência, como 
foi a urgência relativamente ás pensõss ás viuvas e 
filhos dos guardas nacionaes mortos em campanha, 
essa urgência ha de preterir todas as outras. Eu 
creio, Sr. presidente, que S. Ex., o nobre senador 
pela província de Goyaz, labora em gravíssimo erro. 

Si fosse exacta a proposição proferida pelo nobre 
senador, estou convencido do que deduzir-se-hia 
delia que o senado, todas as vezes que voti uma ur- 
gência, annulla todas as outras já votadas; quero 
dizer, que uma urgência votada hoje importa a re- 
vogação de todas as urgências já votadas; quando 
não deve ser, nem se pôde jamais entender assim. O 
senado, quando vota hoje uma urgência, não faz outra 
cousa mais do que considerar um objecto mais na 
lista dos objectos urgentes; aquelle que obteve a 
prioridade é o primeiro discutido, o assim por dian- 
te até ao ultimo. 

De outra forma as urgências ficariam inutilizadas, 
muito principalmente na quadra em que nos achamos, 
faltando muito poucos dias de sessão. 

Teremos ainda talvez outra prorogaçâo, porque é 
muito provável que o governo entenda dever provar 
ao paiz que não tem a intenção de encerrar as cama- 
ras sem o orçamento annual prescriptò pela consti- 
tuição. E' preciso que o paiz saiba que a resolução 
offerecida na camsra dos Srs, deputados e hoje 
no senado, pondo em vigor o orçamento do anno que 
corre, não é sinão uma medida inteiramente acci- 
dental, dependente de circumstancias; e estas cir- 
cumstancias resumem-se na probabilidade ou não pro- 
babilidade de se votar a lei do orçamento que temos 
obrigação de votar este anno. Si se pudor provar 
que não foi possível votar esta lei do orçamento, 
então bem, a resolução tem desculpa ; mas é mister 
que se provo que não foi possível votal-a, e para 
isto são precisas essas prorogaçôes. 

A asserabléa geral ha de corresponder ao patrio- 
tismo de verdadeiros representantes da nação; essas 
prorogaçôes hão de ser attendidas tanto quanto fôr 
possível, e muito provavelmente haverá lei do orça- 
mento este anno ; muito mais si o governo tiver o 
bom sonso, tiver o sentimento patriótico de approvar 
as emendas que na camara dos Srs. deputados foram 

já offerecidas, e que no senado egualraente o foram, 
as quaes não podem deixar de merecer a attenção 
daquella camara, porque foram offerecidas alli pela 
própria commissão do orçamento. Si estas emendas 
vierem, provavelmente o'orçamento se discutirá com 
brevidade, e teremos ainda este anno lei do orça- 
mento. 

Ora, contando eu, como devo contar, com mais 
prorogaçôes, ju'go que não é possível dar-se á vota- 
ção das" urgências a intelligencia dada pelo nobre 
senador pela província de Goyaz; e, a não ser as- 
sim, não sei como V. Ex. poderá dar para amanhan, 
si fór ainda preciso, o projecto em favor da Santa 
Casa de Misericórdia, que está na ordem do dia por 
ter sido julgado urgente. Si esta urgência destruo as 
outras, isto é, si as annulla, não sei como V. Ex. ha 
de continuar a dar para ordem do dia esses projectos 
cuja urgência foi votada anteriormente. 

A urgência que se discute, Sr. presidente, tem 
de mais a mais contra si o seguinte: V. Ex. sabe 
que nós discutimos a resolução que manda pôr em 
vigor o orçamento actual ho exercício de 1859 a 
1860, no caso de não passar a lei do orçamento que 
se discute na camara dos Srs. deputados. V. Ex. tem 
já por practica e experiência do senado conhecido 
quanto tempo se perde em divilir as ordens do dia ; 
os objectos não são discutidos seguidamente, e dahí 
resulta serem demoradas as discussões da primeira 
e segunda parte da ordem do dia. Creio que V. Ex. 
mesmo já abandonou esse systema e o abandonou 
com todo o fundamento. Seria talvez para desejar 
que Y. Ex. o abandonasse por uma vez. 

Mas,^ senhores, não desejo sómentí dirigir-me 
por meu voto, quero ainda ouvir o voto do Sr. pre- 
sidente ; já em outra occasião pedi a V. Ex. que 
houvesse de manifestal-o, e V. Ex. o manifestou da 
accôrdo inteiramente com aquillo que acabo de di- 
zer, isto é, que uma urgência votada não tinha por 
fim sinão incluir na lista dos objectos julgados 
urgentes pelo senado mais um, para que por sua 
escolha fossem elles discutidos segundo a prioridade 
dessas urgências. 

Assim, a urgência que agora se propõe e que tem 
de ser votada, creio que será a ultima, e, si se pro- 
puzer outra e fôr approvada, esta de que agora tra- 
ctamos será a penúltima, e assim por diante. Mas 
conheço também que V. Ex. adoptou novamente a 
divisão da ordem do dia, em conseqüência do modo 
como o nobre senador pela província do Ceará pro- 
poz a urgência do projecto relativo a Santa Casa da 
Misericórdia. 

O nobre senador pelo Ceará propoz que essa reso- 
lução fôsse discutida na primeira parte da ordem do 
dia, mas, sendo esta a intelligencia que se devia dar 
á urgência proposta pelo nobre senador, devo toda- 
via lembrar que o nobre senador não podia pres- 
crever a divisão da ordem do dia; porque, primeira- 
mente, não é em virtude de urgências que se ha de 
prescrever o modo por que se ha de dar a ordem do 
dia, e então não é um requerimento de urgência 
que pediria o nobre senador pelo Ceará, era sim es- 
tabelecer o que o nosso regimento não estabelece. 
Em nosso regimento não ha disposição alguma acer- 
ca da divisão da ordem dia; pelo contrario, ha um 
artigo que diz expressamente que, quando um obje- 
cto fôr posto em discussão e principiar a ser discu- 
tido, será continuada a sua discussão até terminar. 
Concluo daqui que o senado não quer a divsão da 
ordem do dia; e, si não quer isto, não podia o nobre 
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sensdor estabelecer em um requerimento o contra- 
lio daquillo que se deduz da letra e espirito do re- 
gimento. 

V. Ex, estava em seu direito dizendo estas pala- 
vras; « Eu não ms considero obrigado a dividir a 
ordem do dia, e por isso a urgência, votada ha de 
ler legar quando se acabar a discussão da resolução 
que manda vigonro orçamento corrente para o fu- 
turo exercício, x 

Entretanto tudo isso está feito, e eu não hei de 
ser aquelle que se opponha ás deliberações de V. Ex. 
Além do respeito que devo ao regimento da casa, 
devo tambt m tantos sentimentos de consideração e 
amizade a V. Ex. que suas doutrinas e opiniões me 
parecem sempre as mais verdadeiras e ajustadas com 
o regimento, estylos e interesses do senade. 

Y. Ex. pensará sobre isso, avaliará do modo mais 
benevolo as obssrvações que acabo de fazer, e deci- 
dirá como entender; mas o que me é indispensável 
saber ó, siV. Ex. julga que a urgência votada hoje 
annulh as urgências passadas, ou si V. Ex. entende 
que a urgência vota Ja hoje não significa nem mais 
nem menos do que a declaração de mais um objecto 
urgente na lista daquelles que forem considerados 
taos pelo senado. Si esta é a intelligencia que V. Ex. 
dá á votação das urgências, o nobre senador pela 
província de Gt>yaz está inteiramente enganado; a 
urgência que acaba de votar-se não tem por fim 
sinão collccar mais um cbjocto urgente na lista dos 
objectos urgentes. 

Não sirvam porém estas minhas reflexões para 
fazer crer á nenhum dos nobres senadores que consi- 
dero o objecto de urgência do nobte senador pela 
província de G tyaz como de pequeno raoraeílto. Eu 
já declarei ao senado que esse objecto é, sem du- 
vida alguma, um dos mais próprios para ser julgado 
urgente na quadra em que nos achamos, porque 
acerca delle não póiem haver duas opiniões no se- 
nado; foi por isso oue votei pela urgência; mas não 
posso votar pela de que se tracta pelas razões que 
acabo de expender. 

E lembre-se o nobre senador pela província de 
Minss Geraes que a urgência proposta por S. Ex. 
provavelmente passará, mas é em pura perda, por- 
que estou convencido de que o senado não terá 
tompo suíficiente para discutir esse objecto com o 
cuidado que ordinariamente emprega em taes dis- 
cussões. Será votada a urgência por mera conside- 
ração ao nobre senador, para que se não diga que 
se'não approvou a urgência, mas não se deduzirá 
dahi cousa algurça. 

Sirva-se V. Ex., Sr. presidente, visto que é o or- 
gão da casa, de pedir ao nobre senador por Minas- 
Geraes que releve eu dberepar da sua opinião nesta 
occasião ; é co.n profundo sentimento que o faço ; e 
somente o fiz pela nocci-idade em que estava de ex- 
plicar o meu procedimento relativamente a um ob- 
jecto que me parece de gravíssimo momento. 

O Sr. Visconde de Abaeté : — Pedi novamente a 
palavra unicamente pela consideração que me merece 
o nobre senador pela província da Bahia, que acaba 
de oppor-se á urgência que requeri. 

Si o nobre senador estivesse na posição em que me 
acho, não deixaria, sem duvida alguma, de requerer 
a urgência e de votar por cila. 

Eu esteu convencido da vantagem do projectoqne 
veia da outra camara, e a minha conviccào funda-se 
nas razões que já expendi a primeira vez que fallei, 
isto c, enteado que esteprojectoó eminentemente fa- 

vorável, não sé ao desenvolvimento da agricultura e 
da industria de uma parte da província de Minas- 
Geraes, como a outros interesses de múqr impor- 
tância para o paiz, como sqatn a colonisação e a ca- 
techese. 

Ora, tendo eu esta convicção, e tendo a honra de 
ser representante pela província de Minas Geraes, 
não podia deixar de pedir esta urgência e de inte- 
ressar-me por ella. 

Não discutirei agora minuciosamente as vantagens 
desta projecto, porque a oc;asião não é propria e 
não desejo tomar ternp > ao senado; nesta occasião 
tracta-se unicamente de discutir a urgência, e a isto 
me limitarei. 

Não me parece procedente o argumento em que 
se fundou o nobre senador para declarar-se contra 
o requerimento. O nobre senador disse que não jul- 
gava proprio discutir-se projectos desta ordem no 
fim da sessão. Ora, eu lembro ao nobre senador pela 
província da Biliia que é justamente no fim da 
sessão que se discutem as Lis mais importantes do 
paiz, as leis anrtuas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhomiu : — Perdoe-me 
V. Ex., é um abuso. 

O Sn. Visconde de Ab.veté:—Não duvido que 
não haja tempo, mais eu desejo que este projecto 
entre em discussão. Depois ver-se-ha si pode, ou 
não ser approvado. (.ipoados.) Si porventura se 
offerecsrem con-iterações taes que nos conven- 
çam de que o projecto não deve passar, nós nos 
subraetteremos á decisão do senado; mas o que 
desejo e peço é que o senado tome era considera- 
ção a matéria, e sobre ella enuncie o seu voto. 

Eis o que me cumpre por ora dizer, e faço-o por 
conside ação ao nobre senador. 

Não havendo mais quem peça a palavra encerra-so 
a discussão, e approva-se a urgência. 

O Sn. Presidente; —Havendo quatro urgências 
vencidas para entrarem em discussão varias maté- 
rias, parece me quo estas devem sor discutidas pela 
ordem da antigüidade das urgências; porque não sei 
qual deva ter a preferencia ; e assim estou resolvido 
a proceder, excepto si o senado entender que as ur- 
gências posteriores prejudicam as anteriores. Tam- 
bém om conseqüência das urgências não so pode 
deixar de dividir a ordem do dia, porque do contrario 
não se discutiria o orçamento que a constituição 
manda votar todos os annos. 

Compareceram no decurso da sessão mais seis 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. 

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VICENTE. 

Continúa a 3.a discussão da proposição da camara 
dos deputados que manda vigorar a lei do orçamento 
vigente em quanto não fôr promulgada a que deve 
reger no, anuo financeiro de 1839—GO. 

O, Sn. Barão de Muritiba : — Não pretendo re- 
tardar a discussão da resultçào que se acha sobro a 
mesa. Votei por ella na 1.' e 2 a discussão ; mas te- 
nho receio de continuar do mesmo medo na discus- 
são de que sc tracta, si porventura fõr tomada como 
medida provisória, e não como substitutiva do or- 
çamento que so acha na camara dos Srs. deputados. 

Eu entendo que o orçamento a que me tenho re- 
ferido não pólo ser escoimado dos arhgcs dograndej 
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despesas que foram approvados por emendas; penso 
que o governo não conseguirá da caraara dosSrs. de- 
putados uma votação revocaloria destes artigos, ou 
que mesmo não quer por sua parte que esses artigos 
sejam revogados; em qualquer destes casos creio que 
aquelle orçamento ó um verdadeiro mal para o paiz; 
porcoosequencia julgo que a resolução deve ser ap- 
provada pelo senado e adoptada pelo governo como 
melhor substitutivo. 

Neste sentido estou prompto a votar por ella 
era 3.a discussão, com a condição porém de que 
seja acompanhada dos artigos additivos que foram 
ap'esentados em 2." discussão pelo nobre senador 
pela província do Rio de Janeiro; isto é, a emendr 
relativa á abolição dos 2 o/0 de exportação, emenda 
que foi acceita pelo governo; a outra a'respeito dos 
direitos de importação sobre certos generos alimen- 
tícios e alguns outros; e ainda a que se réfere á re- 
vogação da lei de 1846. Estas emendas, não tendo 
sido 'empugnadas pelo governo, não vejo motivo 
plausível para que não sejam agora adoptadas. 

Sr. presidente, o projecto em discussão não pode 
ser adoptado como disposição provisória para o fim 
de se esperar pela discussão do orçamento de que se 
tracta na camara dos Srs. deputados. Invoceu-se 
para a apresentação desta resolução precedentes ha- 
vidos em annos anteriores; mas, si eu mostrar que 
esses precedentes não auctorisam a resolução, tenho 
também mostrado que não ha necessidade alguma de 
que ella seja adoptada. 

O primeiro precedente que apparece nos nossos 
annaes parlamentares é, segando creio, de 1843... 

O Sr. Dias de Carvalho : — Em 1834 já houve. 
O Sr. Barão de Murixiba: — Não pude consultar 

esse precedente a que allude agora o nobre senador 
pela província de Minas-Geraes, mas os que pude 
colher foram os seguintes. Primeiramente o de 1843; 
este precedente, assim como os outros de que depois 
farei menção, não abona a resolução que se discute. 
Quando se' propoz era 1853 que prevalecesse o orça- 
mento do 1851—42, emquanto se não approvasse o 
orçamento do 1853—45, linha havido a dissolu- 
ção da camara de 1842, e então não se tinha podido 
fazer o orçamento que devia reger no anno se- 
guinte; más em que tempo foi proposta esta re- 
solução? Não mediava por certo o considerável es- 
pcço que tem de decorrer desde este momento em 
que tractamos da que se acha era discussão até o dia 
cm que deve começar a ter execução. Aquella re- 
solução ó do 7 de junho de 1843 devendo começar 
o anno financeiro do 1.° de julho desse mesmo anno. 
Não havia portanto espaço sufflcienle para se poder 
approvar o orçamento proposto, que foi promulgado 
cm outubro; era pois urgente, para que o governo 
íôsse auctorisado a fazer as despesas publicas, tomar 
a providencia a que me hei referido. Agora porém 
o caso não c o mesmo, porque não houve dissolução 
anterior, o estamos na distancia demais de 9 raezes 
para dar-se execução á resolução do que nos occu- 
pamos. 

O outro precedente é de 1853 ; mas a resolução 
provisória dessa época passou e foi approvada em 
ipaio desse anno o promulgada como lei a 24 do 
dito mez para reger o exercício de 1843— 1846. 
Ksle precedente esta na razão do outro do 1843. 

Também a outra resolução de 1816 acha-se em 
iden ticascircumstancias ás de 1853 ede 1853; assim 
como se acha lambem a de 1850 para 1851. Nunca 

resoluções similhantes foram exigidas e approvadas 
sinão um ou dois mezes de diíTerença dos em que 
deviam começar os exercícios para que ellas foram 
feitas. 

Hoje estamos em uma distancia muito conside- 
rável em relação ao anno financeiro a que deve ser 
applicada a medida proposta  

O Sr. Ferreira Penna E a de 1847 para 1848 ? 
O Sr. Barão de Murixiba: — Perdõe-me o nobre 

senador; não ha pariiade alguma. Gomo se tinha 
feito o orçamento de Í846 depois de começado o 
anno financeiro de 1846 para 47, fez-se cora que o 
orçamento votado para 1846 a 47 servisse também 
para 1847 a 48; não ha porconsequencia, já não 
digo paridade, mas similhança no caso lembrado 
pelo honrado membro; o que houve foi aiopção 
do mesmo orçamento para dois exercícios: não se 
tractou de medida provisória^ 

O nobre senador pole verificar como quizer as 
leis a que me tenho referido; não achará sinão a 
verdade do que acabo do expender, 

Não ha puis necessidade alguma da resolução de 
que se tracta para prevenir a eventualidade de não 
passar desde já o orçamento. Si acontecer que o 
orçamento que se discute na caraara dos deputados 
não possa passar na sessão era que estamos, será 
fácil fazer-se o que se fez em 1839; então, demorada 
a discussão da proposta do governo, convocou-se a 
assembléa geral extraordinariamente para approval-o 
em abril. 

Este precedente é que mo parece inteiramente 
applicavel ao caso de que se (racta. Não tinha nessa 
época haviio dissolução da caraara; mas, como não 
se podesse fazer o orçamento que tinha de reger no 
anno de 1850—1841) eo governo não pôde proro- 
gar segunda vez a assembléa geral que tinha funccio- 
nado até aos fins de setembro, julgou conveniente 
convocal-a exyjaordinariamente em abril de 1840; 
continuou nesse mez a discussão do orçamento que 
passou em maio desse anno e foi sanccíbnado e re- 
ferendado pelo Sr. José Anlonio da Silva Maia para 
reger no anoo de 1840— 1841. Nenhum motivo 
portanto tem o governo actualmeote para nãoadop- 
tar ura precedente que tem toda a applicação. 

Si o governo quizesse prevenir o orçamento de 
1859—1860, porque tencionasse dissolver a camara 
dos Srs. deputados, eu coraprehenleria muito bem 
a necessidade de similhante medida ; mas porque o 
orçamento talvez não passe 9 meies antes daquelle 
em que ha de ser posto em execução, não posso por 
maneira alguma comprehender similhante procedi- 
mento. 

Si em maio futuro não fôsse possível obter o or- 
çamento que ora se discute na camara dos Srs. de- 
putados (permitia o senado que eu repita), seria en- 
tão bem cabido approvar-se tal resolução, porque 
ninguém ha que pretenda deixar sem orçamento o 
anno de 1839—4860. E' isto o que mo parece mais. 
razoavel, o conforme aos citados precedentes. 

Acredito pois que o governo quer substituir com 
esta resolução o orçamento que so discute na outra 
camara; e eu adhiro inteiramente a este pensa- 
mento, porque vejo que o governo não se acha suf- 
ílcientemente habilitado para tornar normal e re- 
gular esse orçamento. Acompanho pois nesta par- 
te os nobres ministros, mas desejara que ás dis- 
posições que estão consignadas na resolução so jun- 
tassem as que me parecem convenientes,' isto é, as 
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das emendas do nobre senador pela província do Rio 
de Janeiro. 

Senhores, eu disseque o ministério havia acceilado 
essas emendas; o Sr. ministro da justiça declarou 
comtudo que o govtrno as não adoptava agora; umas 
porque somente no orçamento permanente é que 
poderiam ser consignadas, outras porque o governo 
se achava auctorisado a fazel-as effectivas. Ora isto 
mc parece questão de pura formula. 

Si o governo entende, como não pode deixar de 
entender, que as emendas são convenientes, não sei 
por que quer fazer disso questão de formula; não sei 
por que quer tirar á representação nacional, não di- 
rei a gloria, mas a satisfação de ter concorrido para 
que medidas tão necessárias passem na presente 
sessão legislativa, mormente quando algumas dellas 
foram recommendadas no discurso da coiôa. 

Agora, Sr. presidente, recordo-me de que o nobre 
ministro da justiça oílereceu um argumento contra 
a resolução que se discute no sentido de se a tomar 
como provisória. Disse o nobre ministro : «O governo 
tom a convicção de que o orçamento de que se tracta 
na camara dos deputados ha de passar em tempo de 
poder ser posto era execução no principio do anno 
financeiro proximo futuro. » Ora, si o governo tem 
esta convicção, por que razão deseja que a resolução 
passe na presente occasiào ? E' pois o proprio nobre 
ministro quem melhor nos convence de que a re- 
solução é escusada. 

S. Ex. permiltirá que eu, a respeito de uma das 
emendas a que me referi ha pouco, recorde a opinião 
do nobre ministro da fazenda em um anno que não 
esta' muito longe de nós, quando o nobre ministro 
era já membro desta casa. Dizia S. Ex. era 16 de 
maio de 1836 : (lê) 

« Em occasião próxima talvez discutamos quaes os 
impostos pesados, e que principalmente se tornam 
entre nós pelo vicio da percepção, assim como que o 
governo, que mais lhes aggrava o pgso tomando da 
noite para o dia medidas, é demorado em todas as ou- 
tras que se pedem para allivio dos contribuintes...» 

Estas ultimas palavras de S. Ex. parece-me que 
tem particular applicação no que diz respeito ao 
allivio de impostos pedido pelas emendas sobre al- 
guns genoros alimentícios; parece-me justamente 
que S. Ex. se mostra tão demorado em tomar essas 
medidas que mais aggrava o peso desses impostos 
por causa da demora. 

S. Ex. dizia também. [Lê.] «Todos os governos fa- 
zem muito alarde do augmento das rendas, sem que 
ao mesmo tempo expliquem si ellas são percebidas 
satisfactoriamente; quando se tracta de despesas, é 
lambem regra que quasi todos os governos, querendo 
ter a maior somma de meios para largas despesas, 
fogem com todas as suas forças do modo com que 
fazem as despesas.» 

Me parece também que isto tem uma applicação 
muito particular ao Sr. ministro da fazenda, que não 
tem cessado de alardear o augmento de renda. Ape- 
zar, porém, desse augmento de renda, não obstante 
os saldos consideráveis que S. Ex. todos os dias nos 
diz existem no thesouro, não quer que o corpo le- 
gislativo diminua certos impostos vexatórios á la- 
voura e ás classes pobres: quer que isto se d fixe ao 
sou arbitrio. 

Tenho dito em poucas palavras minha opinião acer- 
ca do projecto, pelo qual votaria ainda na 3.a discus- 
são com a condição que já expuz; resta-me (e foi 
principalmente para isto que pedi a palavra) fazer 

uma breve declaração sobre o que ha dias foi dito 
pelo meu nobre amigo senador pela província de 
Goyaz, relativamente á colonisação. O senado sabe 
que eu immerecidamente acho-me á testa de uma 
associação importante, que se occupa desse objecto; 
por isso tenho obrigação de dizer alguma cousa acerca 
da arguiçào feita pelo nobre senador. 

S. Ex. disse que os colonos inttoduzidos neste paiz 
pela associação central ou pelo governo, eram homens 
dados a bebidas espiriluosas).,.. 

O Sn. Silveira da Motia: —Degradados. 
(D Sn. Bauão de Muritiba :—... ladrões tirados das 

cadoas, facinorosos; emfim que essa colonisação não 
podia servir ao nosso paiz. Concordando com a con- 
clusão do nobre senador, peço todavia licença para 
dizer que S. Ex. foi mal informado pelo que respeita á 
morigeração dos colonos. Si S. Ex. se referiu áquel- 
lesque têm sido introduzidos pela associação central, 
posso afiançar ao nobre senador que por ora não ha 
razão nenhuma para se os acoimar dessa maneira. 

Nem podia ser de outra fôrma, quando é certo 
que nos paizes onde se fazem embarques de colonos 
para o Brasil, os nossos cônsules tôra instrucçôes 
muito formaes do governo imperial e pedidos" da 
Associação Central para que não deixem vir colono 
algum que não esteja nas condições de morigera- 
ção exigidas pelos estatutos da associação. Com ef- 
feito, nanhum indivíduo tem vindo sein os compe- 
tentes attestados do moralidade, passados pela aueto- 
ridade dos logares a que pertencem e pelos nossos 
cônsules naquelles paizes. 

Si porventura um ou outro indivíduo não esti- 
ver nessas condições, o nobre senador sabe que 
por essa excepção não se deve julgar da generalidade. 
Em geral se pôde dizer que os colonos introduzidos 
até hoje, sinâo são das classes que trazem para o 
paiz alguns capitães em dinheiro, são daquelles que 
trazem em seus braços valiosos capitães. Si não são 
da mais completa moralidade, também não são da- 
quelles a quem se referiu S. Ex. 

Peço pois licença para repetir ao nobre senador 
que foi certamente mal informado por alguém, que 
não tracta de examinar devidamente esse negocio. 

Também devia dar uma pequena resposta ao no- 
bre senador pela província do S. Paulo, que disse 
algumas palavras a respeito de colonisação; mas me 
parece que não é occasião opportuna de ventilarmos 
esta questão. Somente direi a S. Ex. que a Associa- 
ção Central de colonisação não está por ora nas con- 
dições e circumstancias de incumbir-se das opeiações 
a que o nobre senador se referiu. Concordando 'era 
grande parte com as idéas que o nobre senador 
expoz, torno a declarar a S. Ex. que só com pru- 
dência e tempo se poderá entrar no caminho que 
S. Ex. indicou. 

Em conclusão, Sr. presidente, voto pela resolução, 
na esperança de serem adoptadas as emendas a "que 
alludi, porque entendo que ella deve ser o nosso orça- 
mento permanente, e que cumpre abandonar inteira- 
mente o orçamento que se acha na camara dos Srs. 
deputados. ' 

O Sr. Souza Ramos : — Não sa me pôde attri- 
buir a intenção de protelar esta discussão; o senado 
viu que na l.a discussão não fallei, e na 2.a cedi a 
palavra para se votar; ainda agora parece-me que 
já não ha casa, epor isso nenhum inconveniente ha 
em que por alguns momentos occupe a attenção do 
senado. 
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Si tivesse do votar contra a resolução, não teria 
necessidade de explicar-i e; são obvias as r-zões, 
que justificam esse procedimento; mas tenho de 
dar meu voto á resolução, e ponanlo devo expôr os 
motivos por que o faço e o sentido em que o faço. 

Comn o nobre senador pela província da Bahia, 
que acaba de fallar, observou, não ha precedente 
algum que auctorise a resolução de que se tracia. 
Sempre que se tem prorogadó a lei do orçamento 
anterior, tem isto acontecido nas proximidades do 
exercício em que a nova lei tem de vigorar, pela 
razão exposta de não se ter reunido a assembléa 
geral no anno anterior em tempo de se poder con- 
feccionar a leiannua: não me recordo que em cir- 
cum t uici is ordinárias, sem a precedência de uma 
dissolução que interrompa os t;abalhos legislativos, 
se tenha lançado mão desse expediente. Si porven- 
tura existe algum precedente nesse sentido, de que 
me não recordo, não deve fazer regra, é umabuso 
contra o qual a representação nacional se deve pro- 
nunciar. 

Ileferindo-me á própria lei do orçamento que se 
quer fazer vigorar no futuro exercício, são obvios os 
inconvenientes deste expediente. A lei do orçamento 
que rege o actual exercício foi votada em circumstan- 
cias muito diderentes daquellas em que nos achamos. 
Quanto aos ministérios da marinha e da guerra, por 
exemplo, estávamos então debaixo deuma impressão 
quehnjotem inteiramente desapparecido. Quanto 
aos aos outros ramos do serviço publico, também as 
circurastancias de hoje são muito diílerentes. Já se vê 
pois a inconveniência de se prorogar esta lei e ap- 
plical-a a ura anno financeiro em circumslancias 
muito diversas daquella em que a lei foi votada. 

Accresce, Sr. presidente, que no nosso parlanun- 
lo vai tomando consistência a opinião de que na dis- 
cussão das leis annuas, e particularmente na do or- 
çamento, ó a occasião opportuna de entrar-se no 
exame dos actos do governo. No senado esta opinião 
como que está fumada. Ainda este anno na 1.Í3- 
Cussão do voto de graças, alludiudo-semuitoperfunc- 
toriamenle a um ou outro acto da administração,suf- 
freu esto procedimento o reparo de algums nobres 
senadores qno apoiam o ministério, e que pondera- 
ram a inopportunidade de similhante discussão. 

E por certo é na discussão do orçamento que os 
representantes da nação podem com mais proveito 
entrar no exame dos actos da administração. N ^sta 
occasião se procede por partes, considera-se o servi- 
ço de cada uma das repartições separadamente, e na 
presença do respectivo ministro, que tem obrigação 
de dar as informações exigidas, e que ordinariamente 
costuma cxp icar seus actos com a largueza que en- 
tendo conveniente. Sendo assim, já se vê que a vigo- 
rar o precedente de suppiimir-se a discussão minu- 
ciosa o detafiiada da lei do orçamento, substituindo-a 
pela de uma reiolução similhante á esta, em circuras- 
tancias ordinárias, tem uma razão ponderota que 
justifique sua necessidade, além do inconveni nte 
rnanifesio de fazer-se uma lei que não se accommeda 
ás necessidades da actualidade, e que por i so não 
satisfaz ás justas exigências do serviço publico, se 
abrirá a porta a abusos graves, illudindo por simi- 
lhante modo o direito que têm os ropresentantes da 
nação de examinar os actosdo governo, eserem com- 
pletamente informados do estado da administração. 

Entretanto, Sr. presidente, comu já disse," voto 
pe!a resolução que se discute, em vista de uma rir- 
cumstancia panicular que exporei, e tem muita for- 

ça sobre meu espirito; animado como estou do dese- 
jo oe que na lei do orçamento que votarmos sejam 
do melhor modo altendidas as conveniências e ver- 
dadeiras necessidades do paiz, a primeira das quaes 
sem duvida consiste na economia e discreta applica- 
ção dosdinheiios públicos. 

Não nego, Sr. presidente, ao ministério sobeja ca- 
pacidade para bem comprehender as necessidades 
do paiz; creio mesmo que teria força bastante para 
fszec prevalecer nas camaras suas opiniões; mas não 
sei que estranha fatalidade pesa sobre os nobres mi- 
nistros de modo que os vejo transidos do temor todas 
as vezes que se têm de pronunciar na camara dos 
Srs. deputados! Os nobres ministros têm receio de ex- 
pôr de um modo positivo, como convém, a opinião do 
governo. Parece que, não tendo consciência da con- 
fiança que inspiram á maioria que os apoia, receiam 
ser contrariados na votação, dando assim logar a que 
se allegue a necessidade da sua retirada do poder. 

Discutindo-se o orçamento do império alli, afflui- 
ram emendas que elevam consideravelmente as des- 
pesas publicas. Como procedeu o nobre ministro do 
império? S. Ex. não acceitava essas emendas, não 
queria o accrescirao das despesas que ellas trazem; 
mas, em vez de emittir com franqueza sua opinião, 
para não se expôr ao perigo de, por uma votação con- 
traria, descobrir-se a falta deapuioao pensamento da 
administração, julgou melhor pronunciar-se de 
modo a auctorisar qualquer votação, ficando em 
todo o caso salva sua posição. Assim vimos o nobre 
ministro do império declarar que as obras, para que 
essas emendas consignavam fundos, eram de reco- 
nhecida utilidade, mas que não sabia si o Estado 
poderia com essa despesa. Depois de uma similhante 
declaração todas as emendas foram, como era de 
esperar, approvadast 

Conte-to, Sr. presidente,» exactidão da proposição 
enunciada pelo nobre ministro, de que as despesas 
auctorisadas por todas essas emendas fossem de re- 
conhecida ulüidade publica, só porque se referiam a 
meltioramentosmaleriaes, a obras publicas. Traclan- 
do-se do dispendio dosdioheiros públicos neste ramo 
de serviço, porque o Estado não pode de uma só vez 
e ao mesmo tempo attender a todas as necessidades, 
que são muitas e variadas, devem ser preferidas 
aquellas obras que forem mais urgentes, e que olíere- 
cerem um interesse mais geral; a riqueza publica, 
escravisada ás vistas estreitas do interesse local, sees- 
terilisa em vez de fructificar em grandes emprezas, 
que augmentara o bem-estar o a consideração da 
nação. 

Deve-se também terem attenção a inconveniência 
de se começar ao mesmo tempo muitas obras, que 
logo depois são abandonadas, ou porque o Estado 
não poderora a despesa, ou porque sua utilidade 
não fora bem estudada, disperdiçando-se assim os 
dinheiros públicos. 

As breves reflexões que ficam expostas parecem- 
me sufücientes para mostrar que o nobre ministro 
do império não estava habilitado para proclamar a 
utilidade de todas essas obras, e o seu merecimento, 
para serem attendidas no orçamento. 

Quanto á possibilidade de carregarem os cofres 
públicos com esse augmento de despesa, o nobre 
ministro devia exprimir-se com toda a franqueza. 

Si o governo não sabe si a despesa pôde ser feita, 
quem ha de saber ? Convinha que o nobre ministro^ 
ou acceitasse essas emendas, si porventura reco- 
nhecia a necessidade de serem altendidps as obras 
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dequeellas tractam, ou de uma maneira positiva se 
pronunciasse contra ellas, declarando que simi- 
Ihanta despesa não podia ser feita. Mas o nobre mi- 
nistro, recoiando ser contrariado na votação (não sei 
si é parlamentar a expressão) ladeou a questão, e em 
resultado foram approvadas todas essas emendas, 
que elevou consideravelmente a despesa da repar- 
tição á seu cargo. 

A respeito da repartição da justiça aconteceu o 
mesmo. O nobre ministro, dando a entender a incoa- 
veniencia do augmento de certas despesas, expri- 
miu-se comludo do mesmo modo dúbio por que se 
exprimiu o nobre ministro do império, e o resultado 

•foi ougmentar-se consideravelmente a despesa com 
o pessoal de sua repartição, resultando desse aug- 
mento e do que houve na repartição do império, 
apparecer ne:te orçamento, segundo os cálculos do 
Sr. ministro da faz nda, um déficit de perto de cinco 
mil contos. 

Em vista disto, e ainda tendo-se de traclar da ul- 
tima parle dessa lei, em que ó de costume augmen- 
tar-so ainda mais as despesas publicas, receio que o 
ministério, que não tem animo de emittir com fran- 
queza a sua opinião e farel-a prevalecer, apezar do 
apoio cora que deve contar naquella cantara, possa 
conseguir um orçamento que s ja conveniente ao 
paiz; e por isso voto por esta resolução, convencido 
de que o orçamento que se quer fazer vigorar não 
tem tantos defeitos como o que se está discutindo na 
camara dos Srs. deputados. 

Si o ministério mostrasse disposição de expôr 
com franqueza sua opinião e sustental-a, eu lhe 
pederia que retirasse da discussão esta resolução, 
para discutir-se o orçamento que está na camara 
dos Srs. deputados; e' desde já lhe oíTerecerir meu 
fraco apoio para, no inteiesse do paiz, tffeotuar-se 
a suppressão de todas essas despesas que ehe nào 
sabe si o estalo dos cofres pub.icos poderá com- 
portar. 

Não sei, Sr. presidente, si esta resolução que es- 
tamos di cutindo terá ou nào de substituir o orça- 
mento. O nobre ministro da justiça disse : « E' 
uma medida simplesmente preventiva, o orçamento 
ha de ser votado este anuo. » Si assim íôsse, des- 
necess-irio era tomar tempo com esta discus-ão ; 
mas, desle que o ministério se empenha pela passa- 
gem desta resolução, é sem duvida porque não es- 
pera que a lei do orçamento seja votada esto anno 
no senado. 

A este respeito permilta-se-me uma obsorvação. 
Contando o g verno, como deve contar, com uma 
maioria decidida na camara dos deputados, só não 
conseguirá que este anno seja ainda votada a lei do 
orçamento si nãoquizer. Faça o governo eliminar-se 
todo esse augmento de despesas, acceite ali as emen- 
das que já foram reproduzidas no senado pelo nobre 
senador pela província do Rio de Janeiro, e me per- 
suado que, adoplada assim a lei na camara temporária, 
sprá aqui votada sem discussão. Persuado-me disto, 
porquo um dos illustres oradorrs que mais fre- 
qüentemente costumam tomar a palavra nesta casa, 
e gozmi de merecida infhnnua, já o declarou. Du- 
vi ío porém que o ministério acceite este alvi re. 

Tenho notado, Sr. presidente [e é também uma 
das razões por que voto por esta resolução) que os 
nobres ministros, e desigradameme o nobre minis- 
tro da fazenda, nào acceitam observações ainda as 
mais razoáveis que partam daquelles que SS. Exs. 
matricularam como seus adversados. 

A lei do orçamento é sem duvida a mais impor- 
tante que costuma ssr votada annualmento nas ca- 
raaras legislativas. Seria para desejar que entre nós 
ella se simplificasse, limitando-se a fixar os im- 
postos e consignar fundos para satisfação dos ser- 
viços votados em leis especiaes. Deste modo os di- 
nheitos públicos seriam applicados com mais dis- 
crição. 

fraclando-se de uma lei-tão importante, quizera 
também que o ministério não olhasse para as notas 
feitas na matricula das opiniões dos membros das 
caraaras legislativas, e que acceitasse ou rejeitasse 
suas observações segando o merecimento dellas, 
sem ter altenção á opinião de seus auetores, favorá- 
vel ou contraria á conservação do mini-terio. Mas o 
minisierio aclual entende que as conveniências de 
sua posição exigem que não sej^m admissíveis sinão 
as suas opiniões ou as daquelles que estão matri- 
culados como seus amigos. 

Não falh, Sr. presidente, sem fa. tos que abonem 
esta asserção. Tractandu-se na camara dos Srs. de- 
putados da abolição dos 2 % na exportação, o no- 
bre ministro da fazenda, tmdo de acceitar a alter- 
nativa da abohçào deste imposto, quando não po- 
desse impôr sua conservação a pretexto de obras 
provinciais, foi logo declarando que essa idéa par- 
tiu da maioria, que seus amigos queriam que se de- 
liberasse nesta sessão a respeito da abolição deste 
imposto. 

Tractando se nesta casa da reducção dos direitos 
do importação sobre os generos alimonlicios, depois 
de demonstrada da maneira mais evidente a neces- 
sidade e a conveniência dessa providencia, o nobre 
ministro da justiça veiu declarar quo o governo já 
linha deliberação tomada sobre isso ha mais tempo; 
que já linha resolvido fazer essa reducção de própria 
auetoridade. 

Estes fados demonstram a proposição que ha pou- 
co tive a honra de sujeitar á comideração do senado : 
que o govomo nàoaccaita qualquer providencia que 
parta do lado que elle julga seu adversário. Ora, 
uma lei importante feita com essa prevenção nunca 
pode chegar a satisfazer de um modo completo es 
necessidades do p iz. 

Depois que o nobre senador pela província do Rio 
de Janeiro oíhreceu emenías na 2.4 discussão desta 
resolução, e depois da discussão que houve na casa 
a seu respeito, o governo, recuando diante da grande 
responsabilidade de rejeitar medidas reclamadas por 
urgentes necessidades, serviu-se daquelle expediente, 
em vez de declarar com franqueza, que lhe seria 
rauiio h uvavol, que acceitava as medidas propostas 
sem o har para sua origem. 

Nào posso acreditar, sem fazer injuria ao minis- 
tério, que ha mais tempo cuidasse em alliviar o» 
impostos sobre os generos alimenheios, não o tendo 
feito átó agora. Os soílrimenlos da população, e es- 
peciahnEnie das classes menos favorecidas* da fur- 
tuna, pela carestia dos generos alimentícios, são 
antigos ; delks se fallou m sessão do anno passado; 
sobre elles osppcialmente chama a altenção dis ca- 
madas o discurso cora que a cotua abriu a sessão 
deste anno. Fois si o ministério entendia que estas 
providencias convinham, e cabiam era sua alçada, 
para que as demorou ató agora?- E' que o minis- 
tério agora, depois de offerecidas as emendas, atten- 
dendo á grande responsabilidade em que incorreria 
perante a opinião do paiz rejeitando as providen- 
cias indicad-s, quiz se tornar auetor dellas. 
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de nossa riqueza, que caminha para a decadência, 
cora grave prejuízo do Estado. 

Todos sabem que no nosso paiz a iniciativa que 
não paríe do governo é esteril, improflcua, e direi 
mesmo imprudente. 

O Sr. D. Manuel: — Imprudente? 
O Sr Souza Ramos :— Sim, imprudente, peque 

pódeatrazar provilencias, que, sendo iniciadas pelo 
governo, se conveneriam logo em lei, e produziriam 
seus resultados. 

As providencias, por exemplo, que o nobre minis- 
tro do império indica em seu relatório, como neces- 
sárias para regular as relações entre os colonos, e os 
agricultores que os tomam"a salario, ou de parceria, 
são de manifesta conveniência; mas seja-me licito 
perguntar: iniciou-se alguma cousa a este respeito? 
foi offerocido algum projecto nV-ste sentido ? 

Nada se fez, e si algum membro das cama'as, sem 
o apoio forte do governo, oíferecesse um projecto 
nesse sentido, serviria isso para retardar o atrazar a 
adop ão dessas ptevidencias, que, sendo propostas 
pelo governo, ou pelos que o apoiam, seriam acceilas; 

A pretexto de favores á agricultura tôm-se dis- 
pendido, é verdade, sommas consideráveis, mas 
nem sempre a agricultura tem tirado proveito; ou- 
tros são os que lucram. 

O Sr. Ferreira Penna : — Com a agricultura 
directamente? 

Quanto porém á exlincção do imposto sobre as 
carnes verdes, não servindo o mesmo expediente, na 
camara dos Srs. deputados se apresentou uma emenda 
ao orçamento, assignada por illustres membros que 
o ministério considera seus amigos. Assim fica sa- 
tisfeito o propósito do ministério de fazer acreditar 
que os seus adversários são impotentes para qualquer 
beneficio do paiz. 

Mas o orçamento só tem do vigorar de julho de 
1839 em diante; a necessidade de acudir á fome que 
flagella a população é urgente, ó palpitante, não ad- 
mitte similbante demora ; entretanto o ministério, 
para que não pasro ura beneficio que possa ser at- 
tribuido aos que ello matriculou como seus adver- 
rios, se contenta com este expediente, e obstina-se 
em não adrailtir emendas nesta resolução, que co- 
meçariam a vigorar desde já. 

Sr. presidente, si me persuadisse de que discu- 
tiriamos o orçamento este anno, poria aqui fim ao 
meu discurso, ou antes á exposição dos motivos por 
que voto por esta resolução, sem todavia acceitar o 
precedente que com similhante ex;ediente se pode 
estabelecer; mas não sei si o ministério trará este 
anno para a discussão do senado a lei do orçamento, 
e receio ficar privado de fazer algumas observações 
sobre matéria que me parece muito importante. 

O Sr. D. Manuel : — Já sn que vai começar pelo 
orçamento do império, e acabar pelo da fazenda. 

O Sr. S uza lUars:—Qurro fallar da desveladr 
protecçã) que a agricultura do paiz deve merecer 
dos poderes do Estado. 

O Sr. D. Manuel ;—Venha essa dissertação. 
O Sr. Scdza Ramos .—Da pouca altenção com 

que o governo tem olhado para um objecto tão im- 
portante... 

O Sn. D. Manuel :—Quando V. Ex. era ministro, 
o governo prestava mais altenção a esse objecto? 

O Sr. Sousa Ramos: — ActuTmenteas circums- 
tancias da nossa agricultura são muito diversas, por- 
que já ella começa a luctar com difficuldades que en- 
tão ainda não eião sentidas. Hoje pesa sobre os po- 
deres do Estado a obrigação rigorosa de attender mui- 
to particularmente aos interesses da agricultura, 
fonlé principal da renda publica. Essa altenção a 
agricultura não tem até hoje obtido; ella tem passa- 
do por muitas decepções. Muitas pretenções de in- 
teresses de uma ordem muito diversa vão sendo apa- 
drinhadas cora o nome da agricultura; os dinheiros 
públicos se dispendem com o pretexto de Lvorecer- 
sc essa fonte principal de nossa renda, sem que en- 
tretanto d'ahi lhe venha todo o beneficio a que tem 
direito. 

O cralito de 6 mil contos votado para colonisação 
não tem de modo algum aproveitado á agricultura ; 
algumas doisas obras publicas quo pesara aos cof.es 
públicos não lhe aproveitam, e ás vezes até lhe 
servem de vexame; outras pretenções de que não 
quero tratar agora se tôm acobertado com os inte- 
resses da agricultura, sem que ella tire dahi a menor 
utilidade. 

Sei que o governo não podia, e nem pó lesem 
muita pausa e de vagar fazer á agricultura os bene- 
fícios de qno ella precisa ; mas quizera que alguma 
cousa se propozesse, ou que pelo menos alguma 
cousa se dissesse de modo a dar a entender que se 
estudam as necessidades desta classe importantíssima, 
e au-5 ba o proposito do favorecer á fonte principal 

O Sr. Souza Ramos : — Com a agricultura. 
O Sr. Ferreira Penna : — Exemplo.... 
O Sr. Prssidente: — Attençãol 
O Sr. Souza Ramos : — Não entro nesse detalhe : 

dizendo que essas quantias foram dispendidas a pre- 
texto de benefn lar a agricultura, sem que ella tenha 
ti ado vantagem a'guma, dou a entender que o inte- 
resse individual, com todos os seus recursos, com a 
tenacidade e perspicácia que lhe é própria, tem-se 
substituído á agricultura e tomado os proveitos que 
a ella eram destinados; e o nobre senador quer pôr- 
me eraconflicto com o potentado dó dia, o interesse 
individual? Declaro que não me acho com forças 
para luctar com elle. 

[O Sr, D. Manuel dá um aparte.) 
Este apar e do nobre'senador pelo Rio Grande do 

Norte obriga-me a a'guraas expressões quo talvez 
sejam inconvenientes. Visto que não se dá licença 
que alguém pense e obre sinão em virtude de um 
interesse qualquer, direi ao nobre senador que te- 
nho interesses na agricultura, e por isso desejo que 
seja protegida. 

O Sr. D. Manuel : — Faz muito bem. 
O Sr. Souza Ramos: —E senhores, o abandono 

em que tem esta lo a agricultura do paiz era relação 
á efficaz protecção que lhe é devida, é causado em 
grande parte por culpa dos mesmos lavradores, que 
em sua boa fé não comprehenderam ainda a época 
era que viverno5. Isolados em suas fazendas, tractan- 
do somente do seu trabalho, com o qual se accrescenta 
o rendimento dos cofres públicos, difficilment a po- 
rtem ser attendidos nesta época om que o espirito pu- 
blico se acha amortecido ... 

O Sn. D. Manuel ; — Dois tome V. Ex. a bandeira • 
da agricultura. 

O Sr. Souza Ramos: — Não tomo hauleira algu- 
ma, vou fazendo minhas obseryaçõos; e ar que acabo 
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de fazer são bem cabidas, porque despertam a con- 
veniência que têm os lavradores de não dormirem 
tranquillos sobre a justiça que lhes assiste. Fdles 
têm nec ssiJade de ver como se dispendem os di- 
nheiros públicos que se diz serem applicados a favo- 
recel-os; elles tên necessidade de se combinarem, 
de se entenderem e reclamarem. 

Senhores, não temos visto que os interesses de 
alguns negociantes da praça do Rio de Janeiro são 
aitendidos da maneira mais'satÍ3factoria? E' porque 
faliam e escrevem  

O Sn. D. Manuel: — E porque os agricultores 
também não faliam, não escrevem? 

O Sr. Souza Ramos : —Eu os estou convidando 
a isso; porque me pe.suado que, eraquanto se con- 
servarem silenciosos, eu.quanto não reclamarem, 
não hão de ser aiteadidos, si durar o espirito que 
domina a actualidade. 

O Sr. D. Manuel; — Qual ó? 
O Sr. Souza Ramos : — Das conveniências parti- 

culares  
O £r. D. Manuel: — Isso é de agora ? 
O Sr. Souza Ramos:—.... e do abandono dos 

interesses públicos. 
O Sb. D. Manuel:—Desde quando data isso? 
O Sr. Souza Ramos: —Estou que esse facto nunca 

esteve no proposito de alguém ; por ninguém é ali- 
mentado; ó um desses factos desgraçados que acon- 
tecem como as epidemias. 

O Sr. D. Manuel:—E' uma epidemia mesmo 1 
O Sr. Souza Ramos : — Coavém que pelo menos 

os representantes da nação que são lavradores, vão 
despertando a attenção desta classe, que, quando 
quizer, tem muitos meios de influencia para fazer 
prevalecer sua justa causa, tão estreitamente li- 
gada ao bem-estar e prosperidade do paiz. 

Votou-se um credito de seis mil centos, quantia 
arultada; e vctou-se este credito para acudir as 
difficuldades em que a nossa lavoura ia entrar pela 
falta de braços; deve estar quasi esgotado, pois e^tá 
a findar-se o prazo de três annoi de sua duração, 
e a lavoura até agora não tem tirado delle proveito 
algum. Entretanto conversemos com qualquer la- 
vra íor, e veremos que não se importam com isso; 
não prestam attenção a esse facto  

O Sr. D. Manuel:—E por isso V. Ei. os quer 
tirar do lethargo... 

O Sr. Souza Ramos : — Não tenho a pretensão de 
o> tirar do lethargo ; vou filiando pela miaha parte 
e por m iiha conta. Quando o mal chegar a certo 
ponto, visto que vai crescendo t dos oi dias; quando 
o lhesouro publico se achar em apuros pela dimi- 
nuirão oe sua renda, em conseqüência da drminuição 
^os prnduatos da lavoura, então haverá muitos que 
fallera e reclamem providencias tendentes a auxiliar 
a agricult ira; mas por ora não se cuida disso. Pela 
minha parte aproveito a occasião para fazer algumas 
observações polindo que, ou se adoptem medi- 
das verdadeiramente úteis á agricultura, e que lhe 
aproveitem, ou então que se a deixo no abandono 
em que reõlmente se acha, não servindo de pretexto 
a muitas prutenções de iuleresse individual apadri- 
nhadas com seu nome. 

E à proposito permitia V. Ex. que emitta minha 
opinião sobre a reducção dos 2 °/0 addícionaes na 

exportação. Não ha razão nenhuma para a conser- 
vação desse imposto, creado debaixo da impressão 
de um déficit que não se verificou. 

Quando á agricultura não se faça outros beneficies, 
tem ao menos direito ao allivio dessa impos:ção; si o 
governo não qusr acceitar a idéa da abolição deste 
imposto, melhor é que [e como lavrador reclamo 
neste sentido) o conserve tal qual, do que conver- 
tel-o em imposto provincial, e a razão é clara. 

As assembléas provinciaes têm o direito da im- 
pôr para as despesas das províncias, não necessitam 
dessa esmola do governo geral, em troca da qual 
ellas, que melhor conhecem as obras mais conve- 
nientes ás suas províncias, se devem sujeitar á con- 
dição que o governo quer impôr de ser quem as 
designe. Depois, a igricultura não é enteada; lera 
direito ás obras publicas necessmas para facilitar as 
communicações, tem direito a esses melhoramen- 
tos ; e odioso seria que, em troco de um tal benefi- 
cio, si lhe exigisse uma contribuição especial. 

Pois, senhores, oíS % que ficam na exportação, 
e que supponho rendem por anno mais de doz mil 
contos, e uma grande parte dos i npostos de im- 
portação que recahem sobre os lavradores, não dão 
á agricultura o direito de exigir esses melhora- 
mentos que se lhe quer dar agora era troco de 
uma contribuição particular? Seria uma injustiça. 
Si se pôde abolir o imposto, seja clle abolido ; _e, 
si não póle ser abolido, seja conservado; mas não 
se illuda por essa maneira os lavradores, não se 
conserve o ônus com outro nome, não queiram que 
a agricultura passe por mais uma decepção. 

Sr. presidenlo, propondo-me a fazer algumas ob- 
servações em beneficio da lavoura, eu desejo que se 
me entenda bem. Não tenho a pretensão de que as 
rainhas idéasnão possam ser contestadas, e levem o 
cunho da exac idào; minha pretenção se limita aos 
termos de uma modesta reclamação, para ser atteu- 
dida como mais justo parecer. Quando se discutir o 
orçamento do império, talvez tenha occasüo de dar 
mais largueza ás minhas reflexões; agora limito-me 
aabservações muito perfunetorias Ainda assim, não 
posso deixar de fallar em uma necessidade da la- 
voura, que não sei como não tem merecido a atten- 
ção dos poderes do Estado. 

A maior difficuldade com que lueta a lavoura, e 
que ameaça o seu futuro, éa falta de braços. Só pela 
colonisação em larga escala poderia ella ser vencida : 
bem fracas porém são as esperanças que podemos de- 
positar na colonisação, porquanto todo o dinheiro 
dispendido serve apenas para nos convencer que não 
devemos, polo menos tão cedo, contar com o suppri- 
mento de braços livres. Similhanto difficuldade pode 
porém ser altenuada admittindo-se marhinas e ins- 
trumentos que facilitem o trabalho ; admiuindo-se os 
processos aperfeiçoados da lavouraetn uso era outros 
paizes. 

Para isto ó indispensável o estabelecimento de 
uma fazenda normal, onde os lavradores possam ir 
conhecer a utilidade dessas machinas e instrumen- 
tos, e o modo de fazer uso dollas. Continuamente 
se annunciara essas machinas e instrumentos, mas 
os lavradores prudentes não se animara a compral-es 
e admitti-las na sua lavoura, porque não conhecem 
practicamente sua utilidade, nem sabem usar dellas, 
tendo ja por vezes sido victiraas de seu açodamento 
em admittir esses inculcados melhoramentos. Em 
certa occasião o presidente da província do Rio de 
Janeiro, seduzido pelas inculcadas vantagens de uns 
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moinhos americanos, mandou-os comprar e dtstri- 
buiu por seu custo aos lavradores. 

Eslou informado de que taes moinhos não offe- 
receram as vantagens que eram inculcadas. Si a au- 
ctoridade, que tem tantos meios de informação a seu 
alcance pôae enganar-se. grande deve ser o receio 
dos lavradores, guiados sóraente pelos annuncios dos 
que são interessados em vender as suas machinas. 

O estabelecimento de uma fazenda normal, onde os 
lavradores practicamente conheçam a utiddade das 
raachinas e o uso dos processos aperfeiçoados da la- 
voura, e uma necessidade urgente, e que cumpre sa- 
tisfazer-se, mas de que entretanto nem ao menos vejo 
fallar-se, como de muitas outras de que agora não 
me occuparei. 

Aproveitarei a occasião, visto que estou cora a pa- 
lavra, para fazer uma observação que se pode dizer 
de política geral, som que comtudo eu queira entrar 
na apreciação delia. Já se fallou na casa sobre o 
procedimento do govorno no adiamento da assem- 
bléa provincial do Rio de Janeiro. Eu não discuto a 
conveniência ou inconveniência do acto ; entendo 
porem que em matéria desta gravidade seria conve- 
niente que os nobres ministros se entendessem antes 
de se exprimirem sobre ella, para não ap areccr um 
notável desaccordo que prejudica a força moral 
que lhe compre conservar. 

Fallandosobre o adiamento da asserabléaprovincial 
do Rio de Janeiro, o nobre ministro do império deu 
como motivo desse acto, de um lado a exaltação dos 
ânimos, e por outro asem-razão, o pouco funda- 
mento das accusações que se faziam ao presidente 
da província, tomando a responsabilidade do acto, 
e manifestando a intenção de conservar o presidente. 
Nodia immediato ao em que se pronunciou assim o 
Sr, presidente do concelho, o Sr. ministro da fazen- 
da, era vista do pronunciamento de alguns deputados 
da maioria contra o adiamento da asssmbléa e con- 
servação do presidente, o contradiz, e, proclamando 
o principio da co npleta submissão do governo ás 
maioriis ainda em objecto de mera administração e 
do sua exclusiva c mpetencia, colloca o presidente 
da provittcia do Rio de Janeiro sob o peso de um 
inquérito e ameaça do demissão ; e as im têm con- 
tinuado as cousas. 

Este estado é altamente inconveniente. Melhor se- 
ria que o geverno não aconselhasse o aliamento o 
demiuisse logo o presidente, si não estava convencido 
da conveniência de sua conservação, ou si não se 
julgava com forças para sustental-o, avisia da dou- 
irina de completa subserviência ás maiorias, apre- 
goada pelo Sr. ministro da fazenla. 

A proposito, julgo do meu dever chamar a stten- 
ção do governo sobre um acto similhante, practicado 
ha pouco em uma pequena e remota província, mas 
a quem sou grata, porque já lhe mereci a honra de 
a representar na camara temporária. 

Na província do Piauhy a assembléa provincial, 
tendo silo installada no 1.° de julho proximo pas- 
sado, foi adiada no dia 6 do mesmo mez, sem que 
nas actas que os jornaet publicaram appireça acto 
algum que pod-sse dar logar a essa medida. Entre- 
tanto talvez tivesse para isso o presidente da pro- 
víncia boas razões, que eu ignoro: eu não entro 
mesmo na apreciação da administração actual da- 
qualla província; contra ella reclamam algumas 
folhas publicas e pessoas que ali pertencera ao 
partido do nobre ministro da fazenda, si ellas têm 
ou não razão, o nobre ministro da fazenda melhor 

saberá. Formo jnizo favorável da illustração e tino 
do actual presidente, o Sr. Junqueira, de quem 
tenho ouvido fallar com vantagem; mas nesse acto 
se dá uma circumstancia sobre a qual entendo que 
o governo deve dirigir sua attenção. 

Concedo que o presidente tivesse boas razões para 
adiar a assembléa provincial, mas adiou para o dia 
6 de maio de 1839, de modo que vem a ficar unidas 
duas sessões, e este anno a assembléa não funccio- 
nará. Creio que isto é contra o acto addicional; é 
uma questão que merece ser examinada. E' preciso 
que o nobre ministro do império se pronuncio a 
este respeito, e eu desejo que nisso haja accôrdo 
prévio entre os diversos Srs. ministros, para não 
acontecer o que es.a acontecendo na província do 
Rio de Janeiro. 

Limito aqui as observações que tinha a fazer. 
Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr. 

presidente declara adiada a discussão, por não haver 
casa para se votar; e dá para ordem do dia da se- 
guinte sessão : 

Primeira parle. 

Discussão da redacção que se acha sobre a mesa. 
Continuação da l.a discussão da proposição da ca- 

mara dos deputados, alterando o subsidio dos vinhos 
arrecad dos na alfandega em beneficio do hospital 
geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja- 
neiro. 

2.a discusião do projecto oííerecido pela commis- 
são de iuslrucção publica sobre a matricula dos es- 
tudantes Ramiro José de Assis Athayde e Francisco 
Basilio Duque. 

1." e 2.a discussão da proposição da camara dos 
deputados, fazendo extensivo o beneficio do meio 
soldo ás viuvas, filhos menores de dezoito annos, 
filhas solteiras e raãis dos officiaes da guarda nacional 
que morrerem em combate. 

l.a e 2.a discussão da proposição da mesma ca- 
mara, autotisando o governo para proporcionar á 
companhia de commercio o navegação do Mucury os 
meios de obter por empréstimo um capital addicional, 
nunca mai r de mil e duzentos contos de réis. 

Segunda parte. 
Continuação da 3.a discussão da proposição da dita 

camara, man lando continuar em vigor a actual lei 
do orçamento, eraquanto não fôr promulgada a que 
deve reger no seguinte anno financeiro, e as outras 
matérias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da 
tarde. 

Sessão de 3 dc setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sdhmario. — Expediente. — Redacção da proposição 
sobre minas d', carvão de pedra. Observações dos 
Srs. visconde de Sapucahy, Dantas, barão de Qua - 
raim, e visconde de Jequüinhonha. Votação. — 
Recli/icação do Sr. Sousa Ramos.—Primeira parte 
da ordem do dia.— Santa Casa di Misericórdia, 
Discurso do Sr. marquei de Abrantes.— Segunda 
parte da ordem do dia.— Prorogação da lei do or- 
çamento vigente. Discursos dos Srs. visconde de 
Albuquerque, e Miranda. 



302 SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO. 

A's 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. presi- 
dente abi o a sessão, estando presentes 32 Srs. se- 
nadores. Lida a acla da anterior, é approvada. 

O Sr. I.0 secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do 1.° secretario da cam-ra dos depu- 
tados, participando que a mesma cara ara adopiou 
o dirigiu ásancção imperial a proposição do senado, 
approvando a peesão annual de 600$ concedida a 
D. JM8"1 Secunda Fernandes. — Fica o senado in- 
teirado. 

Uma representação da assembléa legislativa da 
província do Espirito Santo, pedindo o pagamento 
da quantia de Sõ:961$910 de suiprimentos que o 
thesouro nacional deixou de satisfazer nos annos de 
1839 á 1845.—A' commissão de fazenda. 

O Sr. presidente diz que se vai ofliciar ao Sr. 
ministro dos negocios do império para se saber a 
hora e logar em que S. M. o Imperador se dignará 
de receber a deputarão que tem de ir felicitar ao 
mesmo augusto senhor no dia 7 do corrente, anni- 
versarioda independência do Brasil; e em segmdi 
são sorteados para a mesma deputação os Srs. 
Fonseca, Souza e Mello, visconde do üruguay. Cân- 
dido Borges, Silveira da Moita, visconde de Abaeté, 
Miranda, marqurz de Abrantes, Pias de Carva- 
lho, visconde de Sapucahy, barão de Quaraim, 
barão de Pindaré, Souza Ramos, e marqnez de Monte 
Alegre. 

Compareceram no decurso da sassão mais 4 Srs. 
senadores. 

CAR ÃO DE PEDRA. 

O Sr. Visconde de Sapucahy : — Apresento a 
rodacção das emendas feitas pelo senado á proposi- 
ção da camara do senhores deputados que appro- 
vou as condições annexas ao decreto n. 1583 de 12 
de Outubro de 1857. A redacção está exactaraente 
conforme se venceu na casa, mas julgo do meu dever 
observar, por parle da commissão de redacção, que 
entre a emenda 3.a da commissão deemprezâs privi- 
legiadas e a emenda do nobre senador o Sr. barão 
de Quaraim parece não haver toda a coherencia. 

Dessas emendas uma dispunha que a desapropria- 
ção do terreno só tivesse logar depois de verificada 
a existência dos produetes mineraes, e a outra deter- 
minava que tal desapropriação se fizesse ainda antes 
dos trabalhos de sondagem e outros quaesquer ten- 
dentes a verificação da existência dos mineraes. Ac- 
cresce que a emenda do Sr. barão de Quaraim não 
se conforma com a idéa dominante do projecto, por- 
quanto neste se decreta que a desapropriação tenha 
logar na porção de terreno concedido por datas, e só 
nelle se verifique o privilegio (condições 5.a e 6.a); 
mas a emenda ordena a desapropriação, sem declarar 
a porção em que eBa se deve realizar, o qua seria 
difficil fazer, não se sabendo a existência dos mi- 
neraes. 

A comrrissào de redacção ofLrece o alvilre de 
suppiimir a emenda do Sr. barão de Quaraim para 
harmenisar as disposições vencidas. Esta suppressão 
não prejudica o pensamento do nobre senador, visto 
como existem na legislação vigente providencias ade- 
quadas a salvar o direito de propriedade neste caso, 
por exemplo, o § 2.° do regulamento das minas de 
15 de desgosto le 1C03, que não está revogado nesta 
parte, como não está em muitas outras disposição. 

O Sr. Presidente:,— Então a commissão nota 
absurdo ou contradicção no vencido? 

O Sn. Visconde de Sapucahy: —A redacção foi 
feita conforme o vencido ; parece porfm que entre 
essa emenda do Sr. barão de Quaraim e a outra 
emenda da commissão não ha perfeita harmonia; e 
neste caso, como o pensamento do Sr. barão de Qua- 
raim fica preenchido, parece que se podia sup- 
primir essa emenda. 

O Sr Presidente: —O regimento determina, no 
art. 86, que, quando o projecto for taxado de envoU 
ver absurdo ou contradicção, a camara deliberará 
primeiro, sem discussão, as vezes quo se deve fal- 
lar; o foi por isso que perguntei— si a commissão 
entendia que as emenlas votadas se achavam neste 
caso. Antes, po ém, de consultar o senado si existe 
contradicção no vencido, vou consultal-o primeiro 
si a este respeito só se deve fallar uma vez. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — O que o re- 
gimento diz não se põe a votos. 

O Sr. Presidente : — O regimento é que o 
manda. 

O senado, sendo consultado, resolve que não srji 
p^rmittido a cada smador fa lar mais de uma vez 
sobre a matéria. 

O Sr. Dantas: —Sr. presidente, respeito muito 
as opiniões que o meu nobio collega emittiu; mas 
peço permissão para fazer-lhe algumas observações. 

O nobre senador disse que acha contradicção entre 
o ai t. 2.° e o art. 3 0, ou que acha este desoecessa- 
rio em conseqüência de haver disposições a respeito 
em leis anteriores. Sr. presidente, eu creio que este 
artigo que foi ofierecido pelo Sr. barão do Quaraim 
contém uma disposição garantidora do direito da 
propriedade. 

Este artigo tracta dos trabalhos preliminares para 
descobrirem-se os jazigos, e o art. 2.° tracta dos 
trabalhos posteriores á descoberta dos jazigos. Si 
acaso não houver essa disposição determinando que 
os trabalhos preliminares serão feitos com permis- 
são do dono do terreno, eu acredito que muita vio- 
lência apparecerá. 

Como é possível quo o emprezario entre era um 
terreno allv io com uma tropa do homens, armando 
barracas, fazendo escavações, como que causa certa- 
mente grandes damno', sem consentimento do dono 
do mesmo terreno ? Eis-aqui pois o que o meu nobre 
collega julga desnecessário. 

O art. 3.° d z quo o emprezario, para descobrir os 
jazigos, entrará nos terrenos ou com permissão de 
seus donos ou com desapropriação; no art. 2.° se diz 
que se façam as explorações por um destes meios; que, 
quando o emprezario' não puder obter consenti- 
mento do dono do terreno, faça a desapropriação ; 
esta disposição ó garantidora do direito de proprie- 
dade. Eu peço a V. Ex. que deixe o parecer sobre a 
mesa para ser melhor examinado. Nem se diga que 
nas leis anteriores ha disposições a respeito, porque 
eu acho que esta disposição não se refere a leis an- 
teriores. 

^0 Sr. Visconde de Sapucahy; — Sr. presidente, 
pôde ser que cu esteja enganado, por isso não Unho 
reraedio sinão ainda expôr as minhas razões. 

Diz a emenda 5.a da commissão: « Dapoisde ve- 
rificada a existência dos mi eraes, e depois de con- 
cedidas cs dalas que manda a lei, ür-se-ha a des- 
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vem todo da commissão não ter riscado do proje'- 
cio a idca á qual eu fiz a emenda. 

O Sr. Viscosok de Sapücahy: —Parece-me que 
a coramissão procedeu como devia ; não eslava na 
sua jurisdicção fazer o que acaba de dizer o nobre 
senador; nem se podia fazer a redacção que elie 
exige, porque isso iria intender com o syslema do 
projecto e não com esse artigo só. 

O art. 3.° diz que, depois de feitas as explorações 
e de verificada a existência dos mineraes, far-se-ha 
a concessão de datas. Como é que antes de fazef a 
exploração, sem se saber ainda si ha mineraes, se 
pôde saber o numero de datas que se ha de conce- 
der ? 

O Sr. Jobi5I : — Como se ha de fazer uma des- 
apropriação sem se ter certeza de que o terreno 
serve ? 

apropriação. » Diz a emenda do Sr. barão de Qua- 
raim : « Anter da sondagem e de todas as outras 
diligencias necessárias para a verificação dos mine- 
raes, faça-se a desapropriação. » Parece que ha 
contradicção. 

O Sr. Dantas Não é obrgatoiii. 

O Sr. Visconde de Sapücahy:—A redacção está 
feita conforme o vencido; cumpre porém examinar 
si ella assim f íta envolve ou não contradicção. 

Parece portanto que a primeira cousa que o se- 
nado deve resolver é si com effeito existe essa con- 
tradicçã'1. 

O Sr. Dantas : — Sr. presidenta, nós não po- 
demos votar siha ou não contradicção, sem p'evia- 
mento examinarmos o negocio; portanto peço a 
V. Ex. que deixe ficar sobre a mesa o parecer." 

O Sr. Presidente; — Só no caso de adiamento. 
O Sr. Barão de Qüaraim ; — Me parece que ha 

a'gama incoherencia nesta redrcção. 
O projecto quo veiu da camara dos Srs. deputa- 

dos quena que houvesse a desapropriação, depois de 
verificada a existência dos mineraes, dep -is de feitas 
as explorações. Ora, como para isto ter logar era 
necessário haver a occupaçâo do terreno, era preci- 
so entrar nos terrenos sem consentimento de seu 
dono,, podia daqui resultar alguns conflictos, e ao 
mosmo tempo não ser respeitado o direito de proprie- 
dade garantido pela constituição; por iiso propuzessa 
emenda, para que não podessem ser feitas as explo- 
rações, desde que trouxessem comsigo a occupaçâo 
da propriedade contra o-consentimento do seu dono; 
cu para que tivesse logar a desapropriação prévia... 

O Sr. Dantas : —Ou o consentimento. 

O Sr. Barão de Qüaraim: —.... no caso de que 
não houvesse consentimento da parle do proprietá- 
rio. Ora, já se vê que ha uma contradicção palpavel: 
o projecto queiia que a desapropriação fosso poste- 
rior á exploração ; eu quiz o cont'aiio, que a desa- 
propriação fôsse anterior á ex loração, para evitar, 
como disse, esses conflictos que necessariamente ha- 
veria entre o proprietário s o emprezario da com- 
panhia. 

Concedendo-se esta faculdade, como eu estabeleci, 
a companhia não soffria prejuízo algum, porque ella 
tom o direito de fazer os exames em todos os terrenos 
devolutos, ao mesmo tempo tem o direito de fazer 
esses exames nos terrenos de propriedade, com con- 
sentimento do dono: ma», como pó !e acontecer que 
o dono so oppnnha, e dah' resulte ao publico pre 
juizo do não so podet verificar a existência de um 
mineral importante, eu quiz que nesse caso houvesse 
a desapropriação. Creio que desta maneira oslão 
combinados os interesses da companhia com o respei- 
to que é dovido ao direito de propriedade. 

Todu o embaraço em que nos achamos provém 
da ommissão, porque, sendo esta idéa que propuz 
contradicloria com a de projecto, a commissào o 
quo devóra ter feita era eliminar aquella parte do 
projecto quo tractei de substituir : e não designei 
o logar em quo devera ser collocada a emenda: 
era rssa trabalho que a commissào devôra ter. 

Porconsequencia, lirando-so essa parte do pro- 
jecto e obsetvando-se o que foi vencido, isto é, que 
a desaproptiação deve ter logar antes da exploração, 
não existe contradicção alguma; o inconveniente pro- 

O Sr, Visconde de Iequitinhonha : — E' somente 
para dizer que não é possível fazer-se a desapropria- 
ção antes de se saber si existe o mineral: é esta idéa 
que faz peso no meu espirito. 

Desejava harmonisar a emenda da commissào" 
com a do nobre senador pela província do Rio Gran- 
de do Sul. Quo nós temos o direito de harmonisar 
estas duas emendas, não se nega ; perque o nosso 
regimento permítte que se harmonise nesta occa- 
siào o que estiver em desharmonia; porque deve-so 
entender que o senado teve em vista votar uma 
proposição harmônica, sem contradicção, sem ab- 
surdos ; ora, existindo esta contradicção, necessaria- 
mente na occasião de se approvar a redacçãe ha do 
se cuidar de harmonisar as duas emendas. Creio 
que se harmonisa perfeitamente conforme a illustre 
coramissão entende e propõe ; por esta raane<ra 
fica o projecto proprio para ser votado. 

Lembrarei ao senado que, sendo este projecto fi- 
lho de um contracto, e e.-te contracto tendo já tido 
começo de execução por parte dos emprezarios, 
lendo elles feito grandes despesas cincoenta o 
tantos contos de réis.. ,. 

O Sr. Barão de Qüaraim : — Nenhuma. 
O Sn. Visconde de Jjiquitinhonha : — Recebi estas 

informações hoje por boca do Sr. deputado Bsllo... 
O Sr. Barão de Qüaraim : — Posso asseverar que 

não existe tal despesa. 
Q Sr. Visconde de Jeouitinhoniia : —• Digo isto, 

porque acabei de ser informado que as despesas ti- 
nhim já montado de 40 a 50 contos de reis. 

O Sr. Barão de Qüaraim : — Será ura calculo das 
despesas; mas assevero que ellas não têm sido feitas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia :—Porconse- 
quencia este contracto, devendo ter execução, é 
muito prejudHal á companhia quo se veja na ne- 
cessidade de embaraçar a marcha da empreza até o 
anno que vem. E' por isso quo eu julgo que o objecto 
é de absoluta urgência. 

O Sn. Barão de Qüaraim: — Estou persuadida 
de que o projecto não dá resultado, e que nãò é mais 
do que uma especulação mercantil. 

O Sn. Visconde de Jequitinhoniia :—Em genl 
ó assim mesmo, porque eu não vou entrar era uma 
empreza sem esperar lucros delia; mas que a em- 
preza é util eu estou convencido, e o senado já de- 
clarou. Creio também que á urgente que se não es- 
pere para o anno, que fique assim suspensa a entr 
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preza imicaraente porque ha dcsharmonia entre um 
pensamento, que aliás ó o mesmo. Direi mais, Sr. 
presidente, que me psrere que o nobre relator da 
commisíão já fez ver ao senado quo não era 
preciso fazer esta dec'araçâo, porque a nossa legis 
lação antiga já previne quanto ó indispensável para 
salvar o direito de proptiedade dos donos nos terre- 
nos, obrigando á indemnizarão todas as vezes que, 
feita a exploração, não se conseguir achar o mine- 
ral. Faz-se a exploração, não se consegue aquillo 
que se pretende, mas escavou-se o terreno, indem- 
niza-se o dono; acha-se o mineral que se preten- 
de, então tem legar a desapropriação. 

Eis-aqui como eu creio que a legislação antiga e 
moderna tinha conspirado em favor do direito de 
propriedade dos donos dos terrenos, sem ser neces- 
sário mesmo entrar nestas minuciosidades, aliás muito 
dignas de elogios, porque sei dar o devido valor ás 
observações d» nobre senador pelo Rio Grande do 
Sul; mas digo que nsste caso não é de absoluta ne- 
cessidade. Pode o nobre senador ficar certo, eu faço 
estas observações unicamente porque estou int ma- 
mente possuído da necessidade de tomarmos uma re- 
solução a este respeito; não é porque queira discutir, 
creia o nobre senador, tal é o respeito que eu sempre 
lhe prestei. 

Encerrada a disc-tssâo, resolve o senado que existe 
a contradicção notada, e que seja por isso suppiimi- 
da a matéria da emenda do Sr. barão de Qaaraim, 
sendo por üm com esta suppressão approvada a re- 
dacção. 

RECTIFICAÇÃO 

O Sr. Souza Rajios : — Nunca fiz rectiôcações 
sobre as opiniões que os jornaes me aitribuem como 
emittidas na discussão, mesmo porque entendo que 
não é regular reclamar-se na casa contra publica- 
ções pelas quaes os oradores não são responsáveis ; 
entretanto, os jornaes de hoje, dando conta da 
sessão de hontera, extractaram uma parte do meu 
disntrso relativamente ao adiamento da assembléa 
provincial do Rio de Janeiro de modo que dão a 
perceber uma opinião que não foi emittida por mim, 
e que talvez não fèsse a minha. 

Pelo modo por que se exprimem estes jornaes, 
J parece que expuz uma opinião favorável ao acto do 

adiamento da assembléa provincial do Rio de Janeiro; 
mas, quando toquei neste objecto, muito incidente- 
mente, por occasião de fallar-se sobre o adiamento 
da assembléa provincial do Piauhy, declarei ex- 

, pressamente que não emitlia juizo algum sobre o me- 
recimento do acto, e apenas fiz algumas considera- 
ções sobre o modo inconveniente por que o governo 
se houve nas explicações dadas na camara dos Srs. 
deputados ; mas sobre o merecimento da acto não 
emitti opinião alguma. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

HOSPITAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 

Continua ai.5 discussão da proposição da camara 
dos deputados alterando em 'avor da Santa Casa da 
òlisericordia do Rio de Janeiro o imposto arreca- 
dado pela alfandega sobre vinhos e bebidas espiri- 
tuosas. 

O Sr. Marqiiez de Abrantes: —Sr. presidente, 
a estreiteza do tempo força-me a ser mais breve do 

que desejava na explicação que preciso dar ao no- 
bre senador pela província da Bahia, que impugnou 
a passagem da resolução que se discute. 

Começarei agradecendo cordialmente em meu no- 
me e em nome da Santa Casa ao nobre senador a ma- 
nifestação que elle fez de ser favorável áquelle pio 
estabelecimento e a confiança quo lhe inspirava a 
actual administração do mesmo estabelecimento. 

Passarei agora a fazer algumas observações sobre 
o allegado pelo nobre senador contra a resolução. 

Tanto quanto pude alcançar, as principaes razões 
que o nobre senador produziu contra a resolução 
foram as seguintes: l.a, que nãoachava amplamente 
justificados os soccorros que a Santa Casa pedia; 2.a. 
que não se tinha demonstrado que por outros meios 
não podesse a Santa Casa remover as duíiculdades 
com que luctava. 

Quanto a primeira razão, o nobre senador ha de 
permitlir que lhe diga que se acha sobre a mesa a 
representaçã > que foi dirigida pela Santa Casa ao 
corpo legislativo. Esta representação, instruída com 
documentos authenticos, exlraliidos dos balanços 
impressos e das contas prestadas pela Santa Casa, 
demonstra que a receita, quer ordinana quer ex- 
traordinária daquelle estabelecimento, é muito infe- 
rior hoje á sua despesa ordinária e extraordinária. 

_ Seria longo si repetisse agora todas as demonstra- 
ções contidas nessa representação; limitar-rae-hei 
ao que se le no lúcido parecer das commissôes da 
camara dos Srs. deputados que formularam ou ini- 
ciaram a presente resolução, á saber: que a receita do 

oíl?0™,^0'S6ndo u,na ^ maiore3, não excedeu d« i91;ÜOO?5, o que a despesa chegou a 333:000j!); que 
na 4 annos a Santa Casa da Mizericordia soííre um 
déficit do 20 a 49 contos: que o augmento da renda 
ordinária oa Santa Casa já não depende delia, por- 
que, quanto á provenienio dos alugueis de seus pré- 
dios, está elevada a um ponto que nào ha esperança 
de poder fazel-a crescer ainda mais. 

Todos os prédios pertencentes á Santa Casa si- 
tuados nas ruas do commercio, creia o senado que 
já pagam alugueis elevados, e que não será muito 
possível augmental-os; e, quanto aos prédios pe- 
quenos, situados em outras ruas, e que em regra 
são occupados por pessoas menos abastadas, o se- 
nado presente quo nào seria dado á Santa Casa 
elevar o respectivo aluguel ao mesmo ponto cm 
que se acha o das casas occupadas pelo com- 
mercio. 

Pelo que toca á outta parte da renda da Santa 
Casa, a extraordinária, proveniente d- 'gados e soc- 
corros pubticos, é evidente que não pode a adminis- 
tração da mesma Santa Casa promover o seu aug- 
mento. 

A respeito da despesa ordinária, é certo lambem 
que nào pôde ser diminuída na parte em que é inal- 
terável, na pane que se compõe do culto religioso, 
suffragios, encargos pios, e legados onerosas. Pro- 
vém tudo isso de instituições antigas que convém 
respeitar, eera cuja despesaanuual não se pode fazer 
o menor cerceamento. 

A outra parte da mesma despesa ordinária, quo'^ 
compõe de ordenados e gratificações aos empregados 
nos diversos serviços da Santa Casa, e na alimentação 
e curativo dos enfermos, não é também possível 
cerceal-a, por ser notorio que, avista da exiguidade 
do taes ordenados e gratificações, impossível seria 
diminuil-os. 

Quanto á despesa extraordinária proveniente da 
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continuação das obras do novo hospital, parece-me 
evidente que seria muito prejudicial que essas obras 
parassem, e não empregássemos todos os esforços 
para augmenlar o numero das enfermarias, e pre- 
parar os commodos indispensáveis para os enfer- 
mos que recorrem á Santa Casa. 

C'eío, portanto, que está justificado o soccorro 
que a Santa Casa pede ao corpo legislativo. Estou 
persuadido quo cada um dos nobres senadores, ao 
ler a representação da Santa Casa, ficará convencido 
do que acabo de informar. 

Passemos á 2,a razão de não se haver demons- 
trado que por outros meios não se poderia remover 
essas difficuldades. Declaro ao nobre senador que 
essa questão foi discutida. 

Tractou-se de verificar si não se poderia lançar 
mão de outros meios, e conveiu-se em que os pro- 
postos na representação eram os menos onerosos ao 
Estado o os mais vantajosos á Santa Casa. 

O nobre senador lembrou a venda dos prédios da 
Santa Casa. Foi esse arbítrio também lembrado e to- 
mado em considerarão pelos administradores actuies. 

A Santa Casa acha-se já auctorisada por lei a ven- 
der os seus prédios arruinados e converter o seu 
producto em apólices da divida publica. Em execu- 
ção desta lei foram já vendidas lo propriedades que 
eslava no caso de o serem. Mas, de certo tempo para 
cá, tom a administração da Santa Casa entendi lo. 
avista de averigusções feitas, que mais lhe convém 
conseivar o seu patrimônio aclual, do que alienal-o; 
fazendo por sua conta os concertos pequenos e ajus- 
tando os maiores com os próprios inquilinos, me- 
diante arrendamentos de 6 a 9 annos e as garantias 
necessárias. 

Por outro lado, é uma questão grave para o? es- 
tabelecimentos pios essa de converter em bens 
moveis os seus bens immoveis. Ella está sendo agora 
ventilada na França, e não sei como será resolvida; 
mas, até aqui, creio que a razão está di parte da- 
quelles que impugnam a conversão. E' sabido que 
os prédios e outros immoveis têm um movimento 
ascendente, quer no seu valer, quer na sua renda; 
entretanto que os fundos públicos, e bens moveis em 
geral, têm ura movimento em sentido opposlo, isto 
é, tendem sempre a diminuir de va'or, e a diminuir 
de renda. 

Parece pois que um estabelecimento pio qus ca- 
rece ter, para preencher es seus fius, uma renda 
certa e permanente, deve antes conservar aquelles 
bens que promottem augraento progrersivo, do que 
outros qusH^dem a diminuir de valor, e a cercear 
a renda. Mas emfim, não é esta a occasião opporlu- 
na para liquidar esta grave questão. Por emquanto 
o que julgo mais prudente é o que a administração 
da Santa Casa tem resolvido; isto é, não usar 
sinão em casos muito excepcionaes da auctorisação 
de converter os predi is em apoli.es. Cieio mesmo 
que muito prejudicial seria que a Santa Casa vendes- 
se agora os seus bens de raiz, fonte de sua renda or- 
dinária, quer para pagar suas dividas, quer para oc- 
correr ao seu déficit. 

Além destas razões, que o nobre senador produziu 
para negar seu voto á resolução, f-z elle outras 
observações ou reparos sobre a administração da 
Santa Casa. E' do meu dever dar-lhe também bre- 
ves explicações sobre esses repares. Duvidou elle, 
ou pelo menos mostrou-se incerto sobre o facto de 
serem as rendas da Santa Casa e suas despesas, ou 
antes a sua gerencia, bem fiscalizadas pelo governo. 

Posso asseverar ao nobre senador que ha muito 
tempo acabou a especie de mysterio com que era 
administrada a Santa Casa pela sua irmandade, mys- 
terio devido ao seu antigo compromisso e ás antigas 
leis que a regiam. Ao contrario, ha allihoje a ne- 
cessária publicidade. A escripturação e contabilidade 
da Santa Casa, si não é uma das mais perfeitas, não 
ó de certo inferior a nenhuma outra que exista nas 
repartições, quer publicas, quer de confrarias, quer 
de companhias; está sempre em dia. Organisa, e pu- 
blica pela imprensa os seus trabalhos s.bre as contas 
e documentos que as justificam. 

Essas contas são revistas e glosadas por commis- 
sões nomeadas pela mesa, compostas cada uma de 
ties membros, balisfeitas todas estis formalidades, 
a Sinta Casa remette ao governo um relatório, e o 
bilanço do anoo findo, e o dislribue impresso pelos 
membros das caraaras legislativas. 

Assim pcis, si apezar de fornecer a Santa Casa to- 
dos os meios do poder ser fiscalizada a sua gerencia, 
essa fiscalização não t'm logar, nos termos em que o 
nobre senador a deseja, não é certamente por culpa 
da administração da mesma Santa Casa. Ella faz o 
seu dover. 

Também mostrou-se o nebre senador duvidoso, ou 
antes desejou saber si existem ainda na administra- 
ção da Santa Casa os defeitos que em 1848 foram 
aqui censurados. 

Não traclarei de todos os defeitos então notados, que 
foram muitos, si bem me recordo; limitar-me-hei aos 
principaes, segundo a minha memória. Accusava-se 
a Santa Casa pela grande mortalidade no hospital, e 
na casa dos expostos, e pela sua má administração. 

Quanto a essjes defeitos, (tirei em geral que de facto 
alguns existiam, não por falta de zelo ou por culpa 
do provedor, nem por deleixo m gerencia da admi- 
nistração da.Santa Casa. Alguns dclles eram talvez 
conseqüência necessária dos principios orgânicos da 
antiga adminhlraçào, da falta do edifícios mais ade- 
quados ao tractamento dos doentes o dos expostos, 
e ao aferro a certas practicas e regras anachronicas, 
que já não pod;am caber em nossos dias, Com as re- 
formas que se fizeram, começou a melhorar a admi- 
nistração, que vai em progresso, e tem cessado 
grande parte dos defeitos que existiam. 

Quanto á falta de edifícios adequados, o senado 
sabi quo o que servia antigamente de hospital não 
era conveniente; mas isso foi remediado pela con- • 
strucção do novo hospital. 

Avista do mappa da mortalidade, vê-se q.e no 
hospital ygjho, antes de 1852, a mortalidade dos en- 
fermos regulava por 27 a 28 %, e que depois que 
começou a funccionar o novo hospital, a mortali- 
dade baixou a 16, 17 e 18 %, que tem sido o má- 
ximo. 

Este fa"to indica que a grande mortalidade que se 
attribuia á falta de zelo e cuidado, provinha princi- 
p Imonte da falta de um novo edifício mais apro- 
priado. 

0 mesmo tconteceuna casa dos expostos. Com a 
mudança desta para outra localidade, e para casa 
mais commoda, diminuiu muito a mortalidade que 
se imputava á administração. 

Antes dessa mudança a mortalidade era superior 
a 80 0/

0, e hoje é inferior a 40 d0, havendo esperança 
de que se reduza a muito menos, quando os expostos 
passarem para o novo edificio, quo se está prepa- 
rando, e que tem as condições necessárias para 
esse fira. 

39 
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Outro reparo fez o nobre senador, a que me julgo 
obrigado dar também explicação. S. Ex. observou 
que muitos médicos notáveis existentes no Rio de 
Janeiro não pertenciam á Santa Casa. Não direi que 
todos os médicos notáveis do Rio de Janeiro perten- 
cem á Santa Casa. Com effeito alguns não perten- 
cem ; e nesta parte tem razão de lastimar o, nobre 
senador, assim como eu lastimo, que isso aconteça, 
Digo porém, que, aberto o almanack, reconhtcer- 
se-ha que aclualmente a Santa C sa tem por faculta- 
tivos clínicos homens mui o notáveis, médicos de 
merecida reputação. E aproveitarei a occasião para 
louvar, e agradecer mesmo, o zêlo e a caridade com 
que tractam os enfermos ; assim como apromptidào, 
e boa vontade com que têm acudido a todos cs meus 
reclamos, e desemptnhrdo algumas commissôesde 
que os tenho encarregado, afim de ir melhorando o 
serviço do hospital. 

O faclo de existirem médicos notáveis que não per- 
tencem a Santa Casa deve ser explicado por outras 
occupaçôes que tenham, e que lhes tira o tempo; e 
não pela exigua retribuição que a Santa Casa offe- 
rece aos seus facultativos. Longe estou deattribuira 
similhante motivo a sua ausência... 

O Sr. Jobiji : — Apoiado. 

O Sr. Mauquez de Abrames; —... porque os 
médicos que se prestam a servir á Santa Casa, traba- 
Ihirn antes por amor á sciencia e por espirito de ca- 
ridade, do que por interesse pecuniário. 

O Sr. Jobiji : — Apoiado. 
O Sr. Marquez de Arrastes: — Outro reparo fez 

o nobre senador a respeito das dietas dos enfermos, 
e alludiu á novar tabella. Antigamente accusava-se 
a Santa Casa por não tractar devidamente os enfer- 
mos, e por ser defeituosa a tabella das dietas. Por 
mais de uma vez foi alterada esta tabella ; e apezar 
disso alguns defeitos lhe eram notados. Depois da 
minha entrada para a administração da Santa Casa, 
tractei de averiguar o que nisso havia, e reconheci 
que na verdade existiam na tabella algumas lacunas 
e disposições que deviam dar logar a conflictos entre 
os clínicos e as irmans da caridade. Tractei de no- 
mear uma commissão composta de facultativos, 
tendo por fim supprir as lacunas e emendar as dis- 
pcsieõas defeituosas. Foi pois orgaaisada uma nova 
tabella, e com ella, e com o novo regimento dado ao 
hospital, ficaram removidas as causas dos conflic- 
tos havidos, e ainda ninguém reclamou Cjnlra a eíli- 

' cacia da mesma tabella. 
Assim creio, que estas providenciaspozeram termo 

á maior parle das pequenas desavenças, g, dirri mes- 
mo, a algumas sensaborias de que fui lestimunha. 

Perguntou o nobro senador si eram fundadas ou 
não certas correspondências que têm silo publicadas 
a respeito de alterações e substituiç es febas pelas 
irmaus de c cidade nas prescripções dos facultativos 
o das invasões queellas têm f ito ms altribuições de 
outros agentes da administração, etc. A este respeito 
direi ao nobre senador que todas essas conespon- 
dencias têm sido mais ou menos fundadas nesse es- 
pirito de divergência e natural conflicto que ha 
sempre entre o velho e o novo regimen. 

O antigo regulamento do hospital havia si io feito 
para um pessoal determinado, e prescrevia regras 
econômicas e administrativas, adequadas a esse 
mesmo pessoal. 

0 Sr. Visconde de Jeqiutiniionha : — Mesmo na 
parte cirúrgica ? 

0 Sr. Marquez de Abranxes ; — Não senhor  
Entregando-se porém a administração econômica ás 
irmans da caridade, sem que fossem completamente 
alteradas aquellas regras, seguiu-se dahij como era 
natural, que houvesse discordancias e conllictos 
entre o antigo e o novo pessoal, cujas altribuições 
não tinham sido bem definidas. 

O nobre senador também se persuade, ou pelo me- 
nos não duvida que o contraclo feito com as irmans 
da caridade tenha dado logar a esse estado de cousas. 
Não exporei agoia todas as cláusulas desse contraclo, 
porque bastará fallar da unici que tem provocado 
algumas censuras, isto é, da que entregou ás irmans 
da caridade a policia interisc do hospital. Sobre esta 
cláusula direi que era ella indispensável, porque sen- 
do as irmans incumbidas do serviço interno, e fican- 
do responsáveis pela ordem e moralidade que devem 
reinar naquelle estabelecimento, e peloexacto cum- 
primento dos seus deveres, forçoso era não prival-as 
dos meios necessários para desempenharem taes en- 
cargos. Mas não foi da policia que ellas exercera que 
proveiu alguns dos conflictos ou desavenças que ti- 
veram logar, a respeito de alteração de dietas, impo- 
sição de castigos, etc. 

Isso proveiu autes di labella das dietas, e do re- 
gulamento provisorio que estavam em vigor. Esse 
regulamento prohibia que as dietas marcadas na ta- 
bella fossem alteradas pelos facultativos; e, como es- 
tes as alterassem em casos graves, as irmans, respon- 
sáveis pela execução do mesmo regulamento, fnziam 
reclamações. Por outro lado, reclamavam os facuí- 
tativos contra a diminuição das dietas a que as irmaus 
sujeitavam os doentes recalcitrantes, como me o de 
castigal-os. Com a organisação da n jva labella de 
dietas, feita com o concurso, e pelo voto dos facul- 
tativos, e com o nosso regulamento dado ae hospi- 
tal, cessou esse motivo de discórdia e conflictos. 
Reconheceu-se o direito que têm os facultativos de 
alterarem as dietas, quando o julgarem necessário; 
o estabeleceram-se regras sobre os castigos e dimi- 
nuição de dietas aos enfermos indóceis. Não se deve 
portanto attribuir as contestações e conflictos que 
oocorreram ao contraclo celebrado comas irmans do 
caridade, nem a descomedimento dellas. 

Ellas têm sido aqui o meirao que têm sido em 
toda a parte; cheias de zelo e caridade, tractaudo 
com desvelo os enfermos, e mantendo a maior or- 
dem e regularidade do serviço dentro do hos- 
pital. Em qudquer parto em quo ma ache, não 
deixarei de louvar o comportamento que ellas têm 
tido, o os serviços que eatam pi estando á Santa 
Casa • 

Eis aqui as explicações que posso dar ao nobre 
senador, A tstreiteza do tempo obrigou-me a ter 
omiitido muito do que podia dizer a respeito da 
m teria em discussão. Sou pois f rçado a pôr termo 
ao meu discurso, e a declarar a V. Ex. que não 
tomarei mais a palava era defesa desta resoluçã •. 
Entrego-a d justiça e d sabedoria do senado. O se- 
nado resolverá como bem lhe apptouver. 

Uma única considtrsção final farei, e vem a ser 
que, sem os soccorros concedidos por esta resolu- 
ção, a administração actual da Santa Casa terá de 
luctar com sérios emb<raços, E pôde bem aconte- 
cer que o governo se veja obrigado a soccorrer com 
outros meios, que não os indicados nesta resolução. 
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j pio es'^)elecimenío de que se tracta. Eis o que 
tinha a dizer. 

O Sr. D. Manuel Votos I vot s ! 
• O Sr. Visconde de Iequitiniioniia : — Peco a pa- 
lavra. 

Esta discussão fica adiada para se passar á se- 
gunda parle da ordtm do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE.M DD DIA. 

PROROGAÇÃO DA lei. do orçamento vigente. 

Continua a 3.a discussão da proposição da camara 
dos deputados que manda visorar a lei do orça- 
menlo vigente, emquanto não fôr promulgada a que 
deve icger no seguinte anno financeiro. 

São apoiadas as seguintes emendas : 
« Ficam reduzidos a 5 «/o os direitos de exporta- 

ção do 1.° de janeiro de 1859 em diante. 
« A tarifa actual continuará a ser executada 

com as seguintes alterações, que teião vigor do 1.° 
de jandro de 1859 em diante : 

« 1As carnes salgadas, peixe secco ou salgado, 
bacalhdo e farinha de trigo de qualquer qualidade 
pagarão 3 °/o Pelo preço da tarifa. 

« 2.' As bdêias e baetõss pagarão 10 '/„ compu- 
tidos timbam pelo preço da tarifa. — S. Vt— Ba- 
rão de Muritiba.— Almeida e Albuquerque. » 

O Sr. Visconde de Albuquerque;—Principiarei 
pelas palavras do nobre presidente do concelho ; 

« Vou impatar um poucachinho a marcha dos 
mssos trabalhos. » Na verdadade, Sr. presidente, na 
minha opinião a resolução que se dis ute é uma 
espocio de empalaraento dos nossos trabalhos, 
eu a julgo inteiramente desnecessária, mis reconhe- 
ço lambem que o que eu julgo não é o que esta em 
praxe. 

O desejo, porém, que tenho de que muitas cou- 
sas que estão em praxe sejam abandonadas, que nés 
nos approximemos mais da constituição, esse de- 
sejo é que me move a tomar um pouco de tempo 
sobro esta questão , declarando lambem que, 
apezar de não julgar necessária a resolução, 
hei de votar por ella, não tanto por querer conti- 
nuar com os estylos estabelecidos, porem para dar 
mais uma prova (si é necessário) do quanto de- 
sejo ir de accôrdo com os nobres ministros. 

Hu julgo desnecessária esta resolução, mas os no- 
bres Srs. ministros a querem, f.-ço-ihes a vontade, 
vetando por ella; mas peço permissão para allegar 
os motivos que tenho para julgarinulil tdresolução, 
e mesmo pira fazer algumas reílexòss sobre muitos 
incidentes que têm havido na discussão, incidentes 
que eu receio que sejam reduzidos a obras, que não 
fiquem só era palavras. Primeiro vamos ás piovas da 
inutilidade da resolução. 

Eu desejava que os nobre? ministros me rnes- 
tt assem um art go da constituição que diga que, 
qusndo não forem fixadas as despesas publicas, o 
governo não pode cumprir com o seu dever. A 
constituição diz no art. 15 § Ifi: « Fixar annual- 
monle as despesas publicas e repartir a contribui- 
ção direcia. » A assembléa geral algum dia já re- 
partiu a cenlribuiçâo directa? Ainda não. 

O Sr. Dantas: — E" muito difícil entre nos. 
O Sn. Visconde de Albuquerque: — M<s note 

que a repartirão da contribuição directa eilá juneto 

com a fixação das despesas: si a constituição diz que 
é preciso annualmente fixar as despesas, eu digo 
que ó necessário annualmenlB repartWa contribui- 
ção directa. A assembléa geral diz : « Não, hão de se 
fixar as despesas, quando não o governo fica sem 
meios do marchar.» 

O art. 171 diz o seguinte: « Tolas as contiibuições 
directas, á exespção daquellas que estiverem appli- 
caias aos juros e amertização da divida publica, se- 
rão annualmente estabelecidas pela assembléa geral, 
mas continuarão até que se publique a sua deroga- 
ção eu sejam substituídas per outras. » 

O que diz pois a constituição, senhores? E' que as 
contribuições applicadas para despesas de divida pu- 
blica, emquanto não forem substituídas por outras, 
continuaiào; eis em que eu fundo minha opinião: 
agora mostrem os outros arliges da constituição que 
apoiara a vossa. 

(f/a um aparte.) 
Mas, quando não houver, continuarão as contribui- 

ções, pois si ellas têm de continuar para que é ? Para 
que o governo desempenhe aquillo de que está ei- 
carregado pela constituição. 

Portanto, senhores, ogov no deve abrira assem- 
bléa geral, ella deve trabalhar tolos os annos duran- 
te quatro mezes, na férma da constituição ; mas, si 
por qualquer incidente não se fizer a fixação da des- 
pesa, porventura a administração fica acephala? E* 
preciso esta resolução ? 

Sr. presidente, quão louvável não é o procedi- 
mento daquelles es'adist3s quo muito estudam e me- 
ditam sobre as fôrmas de governo do mundo civili- 
sado; mas eu peça a esses grandes estadistas que. 
com esse estudo não queiram applicar ao Brasil 
aquillo que não tem nenhuma relação com as nossas 
instituiçõe?. A Inglaterra tem e estylo de pedir a 
continuação do subsidio sem a lei especial do orça- 
mento, "quando quer dissolver as camaras ; uma das 
garantias do parlamento inglezé sem duvida o sub- 
sidio ; todos os annos o rei, no seu discurso de encer- 
ramento, agradece os serviços que foram franquea- 
dos ; ó isto de instituição ingleza não escripta: eu peço 
peidão si disser alguma cousa inexacta, não porque 
não tenha estudado, mas porque não sou forte na 
legislação estrangeira; prouvera a Deus que eu fôsse 
na de meu paiz. Mas a votação do subsidio na-In- 
glateira é a base do seu parlamento, e, como tal, 
exige-se todos os anno? a votação do subsidio ; mas 
entre nó? não é a base da nossa constituição, porque 
a nossa cooslituição escripta tem determinado bem 
e previsto todas est s circumstvncias; mesmo quando 
não for fixada a despesa, as contribuições contiona- 
rão, até que sejam revogadas por outras. 

Como pois se quer fundar esta resolução na não 
passagem da lei do orçamento.? a passagem desta 
resolução (perrailta-se-me dizei] empata muitos dos 
nosso? trabalhos ; ^odiámos dispensal-a e tractar do 
outras cousa?. 

E1 minha convicção ao menos, Sr. presidente, 
que nós estamos ainda muito longe daquilloquea 
nossa constituição exige; que temos sinda de commet- 
ler grandes erros, porque essas instituições não se 
estabelecera e não se praciicam como um /iat divinal ; 
é o tempo, ó a experiência, são os esforços o os es- 
tudos sobre a boa administração e sobre as conve- 
niências do nosso paiz, que hão de trazer os nossus 
trabalhos de harmonia com as nossas necessidades. 
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Vou estabelecer uma proposição, quonão sei si desa- 
gradará a alguém. 

Sr. presidente, estou persuadido de que a actual 
sessão é a mais importante que tem havido no pair. 
Esta sessão, que muita gente chama esteril e im- 
proflcua, eu digo que, bem estudada, bem exami- 
nados todos os incidentes que tòra havilo, é um 
objecto de mais merecido estudo para os nossos 
estadistas; bem longe do nosso governo me- 
recer censuras, eu digo que é uma prova do seu 
elogio 

Perseyere a administração no principio do tole- 
rância, isio é, fuja dessas allianças que tendem a ti- 
rar a justiça e a des ruir os princípios do governo; 
estude as necessidades do paiz, não falte á justiça a 
ninguém, qualquer que seja a côr política que esse 
indivíduo tenha; e, como eu disse, quando fallei na 
discussão da resposta á falia do throno, confle mais o 
governo em si; esse phantisma das maiorias não vos 
assuste, as minorias, ainda que apparentemente tur- 
bulentas e empatadoras, não vos forcem a recuar de 
vosso proposito. 

As leis annuas não passaram. Que pode vir daqui 
ao ministério ? Está em melhor posição do que si 
ellas passassem. E nem o ministério, tendo por nor- 
ma o principio da justiça, poderia emb raçar, sinão 
com muito tempo, os disperdicios, os conluios indivi- 
duaes, o abandono dos interesses públicos que por- 
ventura teriam de prevalecer, si passasse precipita- 
damente a lei do orçamento como está-se discutindo, 
e como talvez lenha passado nos outros annos. 

Sr. presidente, vou fazer um elogio lambem á op ■ 
posição.... 

O Sr. Miranda ; — Venha isso. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — si a esta 

chamam atrapalhadora e ompatadora, bem hajam 
os que embaraçam que passem cousas más... 

O Sr. Miranda : — Apoiado. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — ... porque 

entre as couias que eu vejo, o numero dis más é 
maior do que o das boas. 

O Sr. Miranda : — Apoiadissimo. 
O Sr. Visconde db Albuquerque: —Oxalá, Sr. 

presidente, que, á excepção das pensões ás pobres 
viuvas, tudo o mais que V. Ex. tem dado para ordem 
do dia fôsse rejeitado. 

O Sr. Miranda: — Não apoiado. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Não apoia- 
do?.... São negocios de interesse pequenino. 

O Sr. Miranda;—Esse da guarda nacional? 

O Sr. Visconde de Albuquerque: —Sim, da 
guarda nacional... .eu não quero matar o augmento 
do soldo dos reformados, a que o nobre senador pre- 
teriu .... 

O Sr. Miranda : — O que ? 
O Sr. Presidente ; — Atterição I 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — O augmento 

do soldo dos reformados, que não passou por causa 
do nobre senador. 

O Sr. Miranda .-—Protesto contra isso. 
O Sr. Visconde de Albuquerque : —Proteste... 

Nao me importo com os outros, contentava-me com 
esse das viuvas. 

O Sr. Miranda :—Eu quiz ampliar ranis. 
0 Sr. Visconde de Albuquerque Agradeço o 

seu favor, e ellas lambem lhe hão de agradecer; 
assim é que se faz mal... 

O Sr. Miranda :—Nunca fiz mal a orphãos nem 
a viuvas. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :—Sim, senhor... 
Sr. presidente, osnossos erros são mui grandes.... 
O Sr. Miranda : — Peça urgência. 
0 Su. Visconde de Albuquerque:—Nunca pedi 

urgência a'gura.a, que é outro abuso que nós temos 
introduzido e outra matéria digaa de estudo na pre- 
sente sessão ; o Sr. presidente do senado tem sido 
coarctado nas suas attribuiçôes, e a marcha dos 
uossts trabalhos parece ser anarchica. 

O Sr. Barão de Quaraim:—E'do regimento, 
O Sr. Visconde de Albuquerque:—E' do regi- 

mento! As urgências são para dispensar o interstí- 
cio, mas a ordem do dia, quem dá é o presidente, não 
éa casa. Está-so todos os dias: «Votai comigo, que 
eu voto comvosco. » Istoé uma anarchia, isto é con- 
tra o regimento. Eu nunca peço nem voto por ne- 
nhuma dessas urgenems. 

O Sr. Barão de Qüaraui; — Desses ajustes ain- 
da não houve comigo. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — Esse ajuste 
não é só para as urgências ; eu reclamo contra elle, 
para que nossas instituições possam marchar era har- 
monia, para que a causa publica não seja abando- 
nada, para que não se desacreditem inslituições que 
foram feitas para a felicidade do meu paiz. Si se qui- 
zesse de proposito desacreditar as instituições, não se 
faria melhor do que se tem feito; 'parece-me 
que ha um p^no para derrubal-as, para mostrar a 
inutilidade dollas, mas eu digo que estão enga- 
nados. as instituições são excedentes: si ha erros, 
espero que se corríjam, espero que sejam elucida- 
dos; e por isso também ó que presentemente, 
no estado de nossas cousas, é da primeira necessi- 
dade do poder executivo aconselhar a veto a muitas 
de nossas leis; de outra maneira o interesse publico 
dasapparece e o parlamento torna-se uma carreira 
para os indivíduos que aspiram fazer fortuna. 

O Sr. Barão de Quaraim:— Estão aqui dizendo 
que V. Ex. quando foi ministro não aconselhou o 
veto. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — V. Ex. não 
tem motivos para saber disso, mostre as provas, pe- 
ço-lhe que prove isso; mas também saiba que, quando 
fui ministro, não havia esta fornada de leis concedendo 
favores e privilegies. O que se pas;ou ha 10 ou 12 
annos não é o mesmo que se está passando actual- 
mente; de dia em dia os ioteresses iudiãduaes são 
que prevalecem, com prejuúo da causa publica. 

0 Sr. Barão de Pindabé ; — Isto é uma verdade 
eterna. 

O Sr. Barão de Quaraim :—Contra isso não ha du- 
vida. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E' minha 
opinião ; e, portanto, si havemos de fazer cousas 
más, é melhor não fazermos nada ;1 agradeço muito 
a nobre opposiçâo empatadora (riso), agradeço-lha 
e peço-lhe que continue. 
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0 Sr. DasXas : — Não empata e^tas cousas que 
V. Ex. aeaba de dizer. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Agora o go- 
verno que medite sobre as nossas circumstancias. Se- 
nhores, ainda que não pasmasse lei alguma no parla- 
mento agora, taes reformas, dignas da occupar os 
maiores talentos, o cujo trabalho exige a maior as- 
siduidade, tudo isso está simplesmente na acção exe- 
cutiva. Dizem-me : » Vós não quereis leis, logo não 
quereis parlamento.» Quero o parlamento para a dis- 
cussão, para a censura, para a accusaçào dos minis- 
nistros. Dizem-me que a lei da responsabilidade é uma 
chimera, é irapraclicavel 1 Não se fiem muito nisto ; 
Eu quero parlamento, quero a discussão mesmo para 
esses empatameu os. 

Senhores, as emendas apresentadas na 2.a discus- 
são estão reproduzidas nesta 3.'; e, ainda mesmo 
que ellas não passem, cuida V. Ex. que não tem 
alguma cousa do perigoso a sua discussão? Eu d;go 
que tem, porque receio muito pelas doutrinas dos 
emendadores e pelas doutrinas que vêm aqui. Acaso 
presumem os nobres ministros que se têm remediado 
nossas necessidades uma vez que se alterarem as ta- 
rifas e se abulam os impostos sobre os generos de 
primeira necessidade? Esta é a doutrina dos emen- 
dadores ; e pelo que disseram os nobres minis ros, 
isto c, que lambera essas eram as suas idéas e que 
estão auctorisados paia alterarem a tarifa, estou 
vendo que já ama.;han abolir-se-hão mais impos- 
tos; m«s da minha pai to protesto contra isso ; pro- 
testo contra taes remedios á carestia dos generos; 
vai-se fazer um mal maior ao paiz. 

Senhores, quando vejo aqui os Srs. economistas 
estabelecerem as suas doutrinas de economia política, 
estou me lembrando dos mappas dos juizes de paz. 
Eu tremia, quando aqui se apresentavam rs bellezas 
da instituição de juizes de paz, e assim também, 
tremo da doutrina dos Srs. economistas, porque essa 
doutrioa tom feito, está fazendo, e Deus queira que 
nâi continue a fazer grande mal ao nosso paiz. 

Dizem elles: « Ah! cs economistas inglezes, o 
grande homem que elernisou o seu nome abolindo 
os impostos sobre as cereaes! » Em que se parece a 
Inglaterra com o Brasil, Srs. economistas? como que 
róis appdcar para o nosso paiz aquillo que os econo- 
mistas applícaram para a Inglaterra? Sr. presidente, 
peço a estes senhores, que estudem e vejam. . 

Toda a Inglaterra é, por assim dizer, uma só 
cidade; hoje cora os caminhos de ferro, com as fa- 
cilidades de comraunicações, o Ueino-Unido é uma 
população reunida; e o Brasil o que é, senhores ? 
Uma cidide muito populosa como o Rio de Ja- 
neiro, algumas outras cidades, e depois u.n ter- 
reno immenso onde está disseminada a população 
sem nenhum meio de communicação. 

A riqueza da Inglater/a provém da industria fabril 
do carvão de pedra e do ferro; ha, creio, algumas 
vaccas que lhe dão alguma manteiga, plantam farinha 
de trigo e algumas batatas; mas á Inglaterra não 
convém proteger a industria agrícola, protege a in- 
dustria fabril; ella compra o pão donde lhe vem, os 
seus irmãos (e hão de ser sempre irmãos) dosEstados- 
Unidos, que têm a fertilidade de seu solo, levara-lhe os 
generos alimentícios, e ella vende seu ferro, seu 
carvão, seus produetos fabris, ao passo que seus 
homens se espalham por todo esse mundo como en- 
genheiros, como artistas. Portanto foi, certamente, 
muito conveniente allia abolição desse imposto, ella 
facilitou ás classes pobres os meios do vida. 

Mas entre nós acontece a mesma cousa? quere- 
mos abolir o imposto sobre as carnes, mas não nos 
lembramos de que temos uma província cujo pro- 
dueto único ó a carne. Si não derdes alguns favores 
a essa industria, ella ha do cahir, hão de soffrer 
muitos dos nossos conciíadâos. « Mas fez-se isto 
na Inglaterra, o grando homem... » 

S-. presidente, são Catões estropiados osapregoa- 
dores des-as doutrinas que querem imitar a torto e a 
direito aquillo que se fez em outros paizes. 

O nobre senador por S. Paulo, quede tão boa 
fé fallou a favor dessas emendas, disse que no 
logar onde elle mora o feijão está a ÍOJl. Oh! 
Sr. presidente, com que prazer não pago o assucar 
a 101$, e prouvera a Deus que o pagasse a 205), 
assim como também o café. Que me importa pagar 
mais, si os meus parentes, os meus amigos, os 
meus patrieijs ganham tão consideravelmente com 
o assucar? 

O Sr. Dantas : — E a c: rue ? 
O Sn. Visconde de Albuquerque ;-r-Está enga- 

n' do: eu direi a causa, causa da qual se quer fugir, 
lia uma causa, Sr. presidente, que predomina em 
muitas das nossas calamidades; mas eu vejo que se 
quer fugir de.la, e para isto inculca se como neces- 
sária a abolição dos direitos sobre os generos alimen- 
tícios para favorecer á classe pobre. Senhores, não 
illulais á classe pobre. Diga-me V. Ex.; nos 
paizes donde vem esíes cereaes, v. g., o arroz, 
o feijão, o milho, a farinha de trigo, esses paizes são 
mais farteis do que o nosso? 

Nesses paizes nem as terras são mais ferieis, 
nem os caminhos, pelo menos do litoral, são mehos 
difdceis; mas os homens que habitam o litoral, a 
classe pobre, tem o direito de se augmentar o 
salario, de dizer; « Quereis que vos carregue este 
fardo? haveis de me pagar o dobro », como já acon- 
teceu no Rio do Janeiro. « Quereis que vos sirva a 
jornal ? haveis de me pagar lauto. » Essa classe tem 
o direito de se augmentar o salario em propor- 
ção dos comertiveis. Mas a gente do interior que 
planta sua mandioca, seu milho, seu arroz, quando 
tiver um concurrente que o exclua do mercado, o 
que ha de fazer? 

(O Sr. Dantas dá um aparte.) 
E' o systeraa de WakefielJ, que já aqui amaldi- 

çoei. Senhores, os outros paizes não se podem com- 
parar comnosco. Peço aos Srs. ministros que antes de 
alterarem a tarifa relativamente aos generos alimen- 
ticios, reflictara bem, porque em vez de fazerem um 
beneflf io á classe pobre, fazem um grande mal, e so- 
bretudo diflicultara as communicaçôes. 

Disse o nobre senador que se compra feijão a 
105); mas qual é a industria em sua terra? 
Plantai feijão, em três ou quatro mozez o podereis 
colher em abundancia ; mas por causa da falta que 
ha hoje, não procureis medidos que hajam de trazer 
a concurrencia dos generos de vossa producção. 

O que mais me affligiu foi ver os Srs. ministros 
apoiarem essa proposição ; mas, como também vejo 
quo está nas suas mãos não procederem desse modo, 
faço este protesto. Não é da reducçào ou abolição 
dos direitos sobre as carnes e mais generos alimen- 
ticios que ha de vir allivio ás classes pobres; outras 
são as camas, outras são as necessidades, para as 
quaes chamo a altençâo do governo e dascamaras • 
temos fugido dessas causas. 

Diga V. Ex., Sr. presidente, digam os nobres 
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senadores economistas e não economistas, quando 
as nossas transacções se fazem sem um valor defi- 
nido, quando o credito se acha em tal estado que 
ninguém sabe si amanhan pagará 10, 15 ou 20 % 
de juros por qualquer capital que tome, quem é 
que scllre ? E' principalmente a classe pobre. 

O Sr. Souza e Mello: —E cs Israelitas são que 
ganham. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — E' a grande 
questão. O taverneiro vai comprar a farinha, o fei- 
jão ou o milho; elle não tem dinheiro, porque nem 
todos o têm ; é o credito quem o sustenta. Ora, si o 
juro é maior, elle ha de carregar no consumo para 
poder pagar esse juro. E não é só o juro: si a moeda 
ó hoje na razão de 4S por dtava de ouro, como 
ninguém sabe si amanhan será de 55?, o negociante 
toma suas medidas, e o risco é por conta do consu- 
midor ; o negociante é atilado, por causa das duvidas 
encarece seu genero, e o consumidor é quem vem a 
pagar o risco. 

Eis, senhores, qual é o esttdo das nossas transac- 
ções, eis o estado do nosso credito, tâoinculcado, tão 
afamado pelos nossos economistas que nos promet- 
teram a época de ouro, a época de Saturno; mas 
nos trouxeram o que? Em que época estamos nós? 
Por que não curamos destes negocios? por que fu- 
gimos delles ? 

Eu apresentei aqui um projecto depois de muito 
esperar pelo governo e pelos auctores dos requeri- 
mentos; esse projecto, que tinha por fim chamar a 
questão á discussão, foi para a commissão; mas 
esta, que não é do governo, porque até um dos 
seus membros é o chefe da opposição, não deu 
ainda parecer alg-iia I Evindespropôr o alliviodos 
generos alimentícios 1 Não, Sr. presidente, protesto 
contra taes medidas, isso é uma illusâo, não se quer 
curar das verdadeiras necessidades publicas. 

A questão da circulação, Sr. presidente, eu a re- 
puto tão séria, que não receio fazer algumas profe- 

cias, que peço a Deus não sejam cumpridas. Mas, 
segundo os meus estudos de economia política, ape- 
zar de não ser economista, vejo a posição difficil 
em que se acha o Brasil relaiivaraente a circulação. 
3á outro dia dei aqui um aparte ao uobre ministro 
da fazenda ; não sei si se lembram. S. Ex. faltou no 
estado de vigor que tinha o banco para cumprir seus 
deveres, e quando acabou de dizer tão bonitas cuusas, 
eu lhe perguntei: E o augmento de juros? Pois, 
senhores, como é que o banco, estando em tão boa 
posição, augmenta o juro? E entretanto, isto é para 
nós 'cousa muito indiííerenle. Vejam agora como 
entendo o negocio. 

Sr. presideme, a liberdade que se dá a essas as- 
sociações de credito para imporem o juro que jul- 
garem mais conveniente, não é errônea; porque 
estou persuadido de que é do inieresse dessas asso- 
ciações o juro razoável; ellas cão podem alargar o 
juro sinão em prejuízo seu ; ó do que estou conven- 
cido, e por isso disse que o facto do augmento de 
juros é a preva dç que o banco não está em boas 
condições. Vejamos si encaro as cousas com alguma 
praclica. Nunca fui banqueiro, mas lenho estado em 
meu paiz e visto estas cousas todas. 

Por que é que o banco augmenta o juro? Será para 
retirar da circulação os seus títulos? Não sei como o 
possa fazer; porqueem verdade,augraentando o juro, 
tem mais renda e com esse augmento de renda pode 
retirar da circulação alguns de seus títulos; mas a 

quantidade é muito pequena, isto não pôde servir 
par si só, é necessário algum outro recurso, alguma 
operação de credito; énecessario algum fundo dis- 
ponível para porventura retirar da circulacâo os tí- 
tulos que em época mais feliz podem ser emitlidos, 
mas que pela sua superabundancia têm de compro- 
metter o credito da mesmo banco; ora isso.cão se 
consegue com o augmento dos juros, o qual poderá 
augmentar os dividendos ; mas a verdade é que a 
maior parte das catastrophes desses estabelecimentos 
annunciam-se pelo augmento de dividendos. 

O banco tem emiltido seus titulos em virtude de 
contractos que tem feito com differentes devedores; 
esses devedores, ou são solvaveis, ou estão embara- 
çados em seus negocios; si estão embaraçados ha 
muito risco em augmeutar-se o juro, porque este 
augmento, era vez de facilitar o cumprimento de seus 
contractos, vem aggraval-os, vem obrigar esses indi- 
víduos a entregarem seus bens aos credores, o que traz 
uma perda para o banco, e ura transtorno considerá- 
vel nas transacções commerciaes, porque, quando 
quebra uma casa, quasi sempre arrasta comsigo 
algumas outras. 

Mas si ha também devedores solvaveis, esses de- 
vedores ou soffi em com o augmento do juro, e por 
conseqüência fazem maior sacrifício, ou vão procu- 
rar a outros credores que o alliviem das importuna- 
ções de similhante usurario, pemitta-se-me a pala- 
vra, usurario privilegiado pelo governo, e então o 
banco tem de perder esse rendimento; mas o nego- 
ciante não ha de achar nunca quem lhe empreste 
por um juro menor, e sempre fica prejudicado. 

Portanto, o augmeiito de juro é um indicio do 
máo estado em que se acha esse estabelecimento do 
credito; o augmento de juro prejudica todo o estado 
coramercial da sociedade; o augmento de juro tom 
de encarecer todos os generos; e a desconfiança so- 
bre a estabilidade da moeda continua, de sorte que o 
comtaercio não pôde marchar por falti de credito e 
de boa fé. Si pois não estou engauado, em pouco 
tempo o banco ha de accanelar grandes desgraças ao 
paiz, salvo si o governo vier em seu apoio. 

E o governo virá em auxilio do banco ? Não está 
aqui o Sr. ministro da fazenda. Eu digo que é dever 
do governo auxiliar esse estabelecimento. Si eu visse 
o governo abandonar o estado da circulação, deixal-o 
a Deos e á ventura, cruzar os braços sem fazer cousa 
nenhuma, eudiiia que era muito máo governo. Mas 
que arbítrio vós deixais ao Vesso governo! que erro! 

Hauve nesta sessão grau lediscussão a respeito dos 
saques do bsneo Maná, grande vozeria se levantou; 
mas por tr ais que so Dllasse e discutisse, por mais 
que se gritasse, confesso que ainda não posso fazer 
juizdsobteessaoperaçã'-". A discusâo foi má; discu- 
tiu-se o effero, e eu quero quo se discuta a causa, 
por isso apresentei o projecto. Quem deu causa 
áquillo? essa causa ainda existe? Primeiramente re- 
mtdiemos a origem, para depi is então altendermos 
a quaesquer erros que porventura tenham havido. 
Mas nós não nos importamos com isso; estamos muito 
contentes, o nobre chefe da opposição suppõe obter 
um grande triurapbo,mandando á mesa suas emendas 
sobre os generos alimtnticios. 

Eu porém, senhores, estou muito trhte, ponjue 
isso deixa o governo em graves embaraços, deixa-lho 
ura arbítrio muito perigoso. Eu ctiminaria o mi- 
nistério que, vendo conílagrar-se o estado do cte- 
dido, o abandonasse; mas isto ó muito perigoso, 
porque, comquanto ou diga que o governo deve au- 
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xiliar um estabelecimento de credito da natureza 
daquelle, dadas certas ciicumstancias, entenda tam- 
bém que desse modo elle póle comprometter o seu 
proprio credito. Eu já disse em outra occasião que 
o credita do banco coroproraelte o credito do go- 
verno, porque, quando o governo acoberta as ma- 
zellss do banco, é sempre em detrimento da causa 
publica. 

Essa questão ficou porém em pé, o parlamento 
não cuidou delia, 

O Sn. Souza e Mello :— V. Ex. devia ler en- 
trado na discussão em tempo. 

O Sn. Visconde de Albuquerque ;— Mandei o 
meu piojecto. 

O Sn. Souza e Mello :— Foi tarde. 
O Sn. Visconde de Albuquerque ; — Nem ao 

menos o chefe da opposição se dignou dar ainda seu 
voto de censura sobre esse projecto. 

Essa que-tão, que era a mais importante desde 
que se abtiu o parlamento, lera sido tractada de 
cbofre e com prevenção individual; as cousas fica- 
ram no mesmo estado, e agora discutimos sobre 
esta lei annua, quando a constituição tem tudo 
providenciado. 

Muito estimarei que eu seja visionário, que os 
meus receios sejam filhos de uma imaginação exal- 
tada... 

O Sn. Souza e Mello: — Tem muita razão. 
O Sn. Vt conde de Albuquerque : — O que digo 

é que o governo fica com uma attribuiçâo eminen- 
temente difflcil, e porconseguinlc muito perigosa ; 
pôde na melhor boa fé commetter erros muito 
graves. 

O banco elevou o juro e aqui ninguém disse uma 
palavra. 

Uma voz : — Esteve ali %. 
O Sn. Visconde de Albuquerque : — Ali sómen- 

le? Prouvcra a Deus que agora estivesse a 15; isso era 
para a reforma de suas letras ; ninguém sabe o que 
será no dia do araanhan. Entretanto dizem que o 
banco tem quatro mil contos na caixa da amorti- 
zação..., 

O Sn Souza e Mello Que milagre 1 
O Sr. Visconde de Albuquerque:—São os cálcu- 

los que vejo. Senhores, é necessário um exame para 
interesso reciproco : paralisara-se todas as nossas 
transacções, a rendi publica ha de diminuir, have- 
mos de ter graves embaraços. 

Tem-se dito.« E' necessário uma lei das hypo- 
thecas. ))ObI senhores, que é d'essa lei das hypo- 
thecas ? Vos que acreditaes tanto nella, cquefallais 
nella ha tantos annos, porque não procurais eífecluar 
a sua adopção ? Eu não creio em leis de hypo- 
thecas, creio em moralidade publica. Fazei quantas 
leis de hypothecss quizerd s ; si por outros meios 
proraoverdes a desmoralisação, essa lei não servirá 
de nada. 

A verdade é que se fazem hypothecas sem lei; a 
maior parte da emissão dos bancos ó sobre bypolhe- 
cas; não ha hypoiheca escripta, mas as letras de 
cambio que não são pagas, tem a acçâo decendiaria, 
que é a verdadeira hypotheca: o banco e os capita- 
listas, antes de datem dinheiro, indagam; e o que é 
verdade é que, si não houvesse essa especia de hy- 
potheca, não havíamos de ver todos os dias anaun- 

cios de propriedades vendidas em praça para paga- 
mento de letras. O tratante, por mais que inculque, 
ninguém o acredita. 

Quando os banqueiros não averiguam bem a natu- 
reza de seus contractos, são victimas; mas, quando 
bem averiguam, essa lei de hypothecas não é tão ne- 
cessária como se suppôa; tanto mais que já temos 
lei, e não ha lei possível quando não ha moralidade 
publica ; quando o homem que hontem sahiu da casa 
de correcção apresenta-se entre nós, e é bem accei- 
to; quando o fallido fraudulentamente é tão bsm 
acceit ) como qualquer homem de probidade.... 

O Sr. Dantas : — Dá-se-lhe um emprego publico. 
O Sn. Visconde de Albuquerque : — E muita es- 

tima. 
E' bem engraçado o salva terio das baetas e bae- 

tões para ura paiz quente como o nosso. Isso se- 
ria bom para algum paiz frio, onde se precisasse 
de baetas e baetões. E, senhores, não se fazem 
em Minas boas baetas e outros panoos de lan ? 
Acaso nas províncias do Norte precisamos nós deste 
favor ? 

O Sn. Barão de Quaraim : — As do Sul pre- 
cisam. 

O Sn. Visconde de Albuquerque As previucias 
do Sul têm tantos carneiros merinos e não me- 
rinos! Dizem-me que em Minas se estima mais um 
carneiro pela pelle do que pela carne. 

O Sn. Souza Ramos Não temos fabricas. 
O Sn. Visconde de Albuquerque : — Para baetas 

e baetões ? E' uma maquina tãp tosca ! Não se ü- 
ludam com esses ouropéis, isso não vem fazer bene- 
ficio algum. 

Ha aqui porém uma emenda que votarei por ella, 
si o governo votar. Desde que se abriu a assembléa 
geral, não ouço fallar sinão em muitas sobras, das 
quaes duvido muito: mas, si ha sobras, então os 2 % 
devem ser abolidos; esta é a conseqüência necessa - 
ria. Portanto vejam lá os Srs. ministros como se 
entendem : eu digo que não ha sobras; si elles vota- 
rem contra, é prova de que taes sobras não existem; 
e, si votarem a favor, é prova de que ha sobras, e 
então votarei com elles. 

Senhores, si houvessem sobras, eu quizera também 
applical-as a outras cousas, isto é, que se applicassem 
para o exercito, porque a maior contribuição que 
existe para o paiz ó a do recrutamento; não conheço 
contribuição mais onerosa. 

Pelos meus calcules digo qne nós temos déficit; o 
a prorosito direi que o presidente do Rio de Janeiro, 
quanto a mim, fez um grande beneficio revelando o 
déficit que havia na província. Quando houver algum 
nigromanle que vá escravalar o lhesouro, talvez que 
o resultado seja o mesmo. 

Repito, senhores, si ha déficit, hão voto pela abo- 
lição do imposto, porque isso de imposto não ó brin- 
co de crianças, não se está todos os dias tirando e 
pondo, esta*incerteza causa grande perturbação nas 
relações commerciaes. E' bom averiguar o estado 
era que nos achamos, consultar nossas verdadeiras 
necessidades, para então allivíarmos os contribuintes; 
mas estarmos aqui procedendo sem exame, dizetnío 
n'um dia : « Crêe-seo imposto » e no outro; « Abu- 
la-se o imposto, » não vou por ahi. 

Quanto ás outras emendas, ainda que o governo vo- 
te por ellas, hei de votar contra, porque estou intoí- 
ramente convencido dequesâo prejudiciaes» Quem 
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sabe si tantis alleraçôes feitas na tarifa não tôm já 
produzido grandes prejuízos? Outras são as minhas 
reformas das alfandegas. Esse poder discricionário 
que tem o governo de pôr e tirar todos os dias, eu 
julgo muito prejudicial e susceptível de alimenlar 
muitos abusos. 

O nobre senador pelo Uio Grande do Sul acha 
que é conveniente a emenda relativa ás baStas e 
baetões por causa do frio que ha nas províncias do 
Sul. Veja S Ex. que, si acho bom uãj abolirmos o 
imposto das carnes, é por causa da província do 
Rio Grande, e assim sou ccherenle quando não quero 
que por causa dessa proviaoia e das outras do Sul, 
onde ha frio, se aggrave o resto do Império; tanto 
mais quanto nessas províncias ha a matéria prima 
necessária para o fabrico desses estofos que não 
exigem machinas complicadas. 

Assim pois, Sr, presidente, o meu Dm era mos- 
trar que esse allivio que se quer fazer a pobreza é 
uma illuslo, que outras são as nossas necessidades; 
que o estado de nossar circulação é o que nos deve 
merecer maior attençào; e que, si o governo en- 
tende que temos sobras, então podíamos abolir os 
2 % mesmo nesta resolução, o que não seria ex- 
traordinário, porque ella á uma ve dadeira lei do 
orçamento, e lei muito m-lhor do que aquella que 
se está fazendo. Peço ao senado que, quando essa 
lei vier para cá, reflícta, discuta, córte ou sub. ti- 
tua, afim de que o orçamento não passe como tem 
passado nos outros annos. Si havemos de fazer 
uma lei de orçamento má, ó melhor não fazermos 
nenhuma ; é 'necessário que o senado tome parte 
nossa discussão. 

O Sr. Barão de Pindare' : — Mas o senado não 
trabalha; entramos ás tl horas e sahimos á 1 hora. 
V. Ex. não grita contra isto? 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não desejo 
grilar, mais desejo fallar, e digo que este comporta- 
mento que nós temos é também objecto de estudo o 
de meditação. Senhores, nem por procedermos assim 
a causa publica ha de ir á revelia ; os bens do even- 
to sã) do fisco; quando aassembléa geral se rela- 
xa no cumprimento de seusdeveres, a causa p iblica 
não fica em abandono; o governo tem suas attribui- 
ções para governar, e os povos saberão melhor esco- 
lher seus representantes. 

Sr. presidente, não sou pessimista, e a prova é que 
applaudo a opposição, applaudo a maioria, applaudo 
o governo. O governo não se deve assustar com estas 
cuusas. O habito em que estamos de dividir o paiz 
em duas matilhas de cães é que géra e^sa abandono; 
o principio de partidos daqui e d'scolaé que justifica 
quanta iDjustiça, quanto crime, quanta immoralida- 
do ha. üm governo é forte quando firme em suas 
opiniões e escudado com a sua rtsponsabilidade, 

Uma voz ; — Existe ella? 
O Sr. Visconde de Albuquerque : — Em um dia 

cahe a casa, 
Mas, quando o governo quer fazer maiorias, adeus 

instituições, tudoé permittido, e quanto mais crimi- 
noso ó o sujeito melhor servidor é do Estado. 

Esta minha opinião é antiga, é filha da practica e 
do estudo. Assustam-se com a responsabilidade, e 
eu digo que quem quer governar sem responsabili- 
dade não é outra cousa sinão eunucho, é incapaz de 
governar. Não é fazendo maiorias, não é dividindo 
o paiz em dois bandos, cançando um e vindo outro, 

que havemos de moralisar o paiz; assim havemos do 
cahir nos maiores horrores. 

Portanto, voti com o governo. Veja olle o que 
quer; quer a resolução? voto por ella, comquanto 
a considere inteiramente desnecessária; quer a abo- 
lição dos 2 0/

0? voto pela abolição. Não quer? 
voto contra. Mas quanto ás outras emendas, não. 

V. Ex. permitia que eu ainda proteste contra os 
pedido) de urgência. V. Ex. também aíUonte a res- 
ponsabilidade, a ordem do dia é da responsabilidade 
do presidente, que a respeito delia pode entender-se 
com o governo, ou então alterem o regimento, por- 
que o que vej) no regimento ó somente dispensa do 
instersticio; a ordem do dia ó de atlribuição do 
Sr. presidente. 

Já disse tudo quanto queria. Pode ser que atrapa- 
lhasse um pouco, mas quem sibe si a atrapalhação 
não é um bem? Entretanto julguei necessário mani- 
festar estas minhas opiniões sobre a inutilidade da 
resolução, sobre a inutilidade das emendas, e Subre o 
grande pesadello que me afíligc, que é o estado da 
circulação e a responsabilidade em que estão os mi- 
nistros, em que estamos todos a este respeito. 

Não sei si estive na ordem; sou niuito obediente 
ao Sr. presidente; mas, como me parece que nesta 
questão se pôde traclar de re ornni scibüi, por isso 
aproveitei a occasião para fazer estas considerações. 

O Sr. Miranda: — O nobre visconde de Albu- 
querque me chamou á discussão. Eu não pretendia 
fallar.... 

O Sr, Dias de Carvalho [rindo-se]: — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — .... não desejava que se disses- 

se que eu também sou ura dos atrapalhadores, a 
quem S. Ex. dignou-se refarir; não desejava que 
se dissesse, que eu procuro obstar a votação da re- 
solução que se discute; mas o Sr. visconde de Albu- 
querque fez-me a injustiça de dizer que eu havia 
impedido a passagem da proposição relativa aos 
soldes dos ofíiciaes reforma tos, mandando emendas, 
cujo fim era impedir que a proposição fôsse votada. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não era essa 
a sua intenção, mas foi o eíleito. 

O Sr. Miranda : — Emão já seretracta? Quando 
mesmo fôsse essa a minha intenção (o que não está 
no meu proposiio) principalmente quando so tracta 
da classe dos militares, ou de negocies que se pren- 
dem a seus interesses, de suas viuvas, ou de seus 
filhos) então o nobre visconde de Albuquerque, que 
tanto se afíligiu com o obstáculo que eu tinha opposlo 
á approvação dt-sse projec o, tinha em suas mãos o 
direito de pedir urgência, o que não fez, incorrendo 
porconseguinte na mesma culpa de que me accutou. 

O Sn. Visconde de Albuquerque Nunca poço 
■urgência nenhuma. 

O Sr. Miranda : —Demais, essa proposição foi 
remeltida á comruissào de marinha e guerra, da 
qual creio que S. Ex. é digno membro, e então, si 
a commissão de marinha e guerra não tem dado o 
seu parecer a respeito da matéria, disso resulta gravo 
culpa ao nobre visconde de Albuquerque também. 

Tendo assim explicado o meu procedimento a 
respeito deste objecto, me aproveitarei da palavra 
para dar uma resposta ao nobre ex-ministro pleni- 
potenciario, o Sr. Paranhos, que teve a bondade do 
honrar-me na camara dos Srs. deputados com algu- 
mas observações em referencia ao que eu havia dito 



SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO. 313 

na casa em relação ao tractado celebrado ccm o Pa- 
raguay. 

ü meu desejo, visto que eu não queria fallar e 
apenas o faço porattenção ao nobre visconde de Al- 
buquerque, seria examinar esta falia do throno (mos- 
trando um papel] e ver a maneira por que o ministério 
tom procedido em conformidade com as recom- 
mendaçcns delia constantes. Então eu podia, prin- 
cipiando a conveniente analyse, dizer antes do tudo 
que ó muito para maravilhar o procedimento mys- 
lerioso com que o governo marcha em todos os ne- 
gócios que aclualmente s'e discutem, procedimento 
que não pdde deixar de suscitar da parte da opposição 
os mais bam assentados reparos. 

Ao passo que os amigos do ministério proclamam 
na casa qao a opposição trabalha por impedir a vo- 
tação dos assumptos mais importantes; ao passo que 
os amigos do ministério não querem discussão de 
qualidade alguma nesta casa, na camara dos deputa- 
dos elles têm um procedimento contrario. 

Emquanto o ministério foge aqui da discussão, 
deixando que o debate relativo a uma matéria tão 
importante, como aquella que nos occups, seja 
mantido apenas entre os membros da minoria, elle 
dedica-se com o maior interesse nacamara dos depu- 
tados em discutir questão idêntica I Deste modo pa- 
rece que o ministério o que deseja é que o orça- 
mento não venha para o senado, sinão justamente 
quando o senado tiver votado a resolução que discu- 
timos. 

Si pois o ministério entende que deve empe- 
nhar-se em uma discussão larga e esclarecida na 
camara dos deputados relativamente a todos os as- 
sumptos de que se compõe o projecto da lei do or- 
çamento, ha de permittir também que nós tenha- 
mos egual direito discutindo nesta casa todas as 
questões que se podem prender a um egual as- 
sumpto em referencia á resolução de que nos occu- 
pamos. 

Não ó só nisto, Sr. presidente, que o governo 
mostra myslerio ou tactica em seu proceder. Y. Ex. 
havia de notar, e o senado também deverá ter co- 
nhecido -o modo com que o ministério se houve no 
negocio relativo aos castigos corporaes na guarda 
nacional. O ministério pretendeu ao principio fazer 
passar na camara dos deputados a resolução qu-» 
abolia os castigos corporaes na guarda nacional; 
mas, vendo depois que a opinião lhe era adversa, ou 
não podendo deixar talvez de ceder á presmo de 
força maior, que o impellia a não adoptar similhante 
medida, todos virão como eile começou a recuar, e 
então foi quo elle proprio se encarregou de pedir a 
separação desse artigo da lei de fixação de forças de 
terra para ser discutido em projecto independente. 
Todos nós sabemos que no senado o ministério não 
deu um passo para que triumphasse essa medida, a 
que se ligava ao principio tanta ioaportancia, medida 
tão reclamada por Ioda a campanha no Rio Grande 
do Sul, a ponto de que alli se preparavam grandes 
festejos para quando chegasse a no ticia do ter sido 
deíruiiivaraenie adoptada a resolução. 

Alguns amigos do ministério, que ainda se acha- 
vam cm boi fó, entenderam que com eíTeito o mi- 
nistério queria que esra medida fôsse adoptada; mas 
todos viram como as cousas se passaram, a tal ponto 
que alguns amigos dedicados se mostraram summa- 
raente resentidos pelo procedimento da m ioria, por- 
que viram que o ministério era o primeiro a abandonar 

aqmlla resolução porque tanto se tinha empenhado 
na camara dos deputados. 

O Sr. Barão de Pindaré . — Si muitos da oppo- 
sição tivessem votado a favor, o projecto tinha pas- 
sado no senado. 

O Sr. Miranda : — A opposição votou conforme 
a sua consciência; alguns membros delia votaram 
pela resolução, outros votaram contra. Não digo 
que a maioria deixasse de votar conforme a sua 
con-ciencia, pois também delia alguns membros se 
destacaram para votar a favor, e outros contra ; 
mas o que eu sffirmo. sem medo de pod-r ser con- 
testado por quem quer que seja, é que, si o minis- 
tério quizesse que a medida passasse, ella teria 
triumphado. 

Portanto, o ministério não quiz, recuou diante do 
grande compromeltimento que viu diante de si, ou 
então cedeu a uma força maior que não podia deixar 
de respeitar; o corto ó que muitos amigos do minis- 
tério andaram illudidos nesta questão. 

O Sr. Barão de Pindaré : — Aqui no senado o mi- 
nistério votou a favor da medida e a opposição votou 
contra. 

O Sr. Miranda : — Até ao momento da votação 
alguém suppunha que o ministério queria que so 
approvasse a resolução; mas a discussão veíu logr, e 
o senado presenciou no dia seguinte a maneira 
queixosa e sentida com que o nobre barão de Qua- 
raim reflexionou sobra o procedimento do minis- 
tério, por occasião do ser rejeitada a urgência, que 
o nobre senador propozera a respeito do projecto que 
reconhece a instituição nos cadetes na guarda na- 
cional. Saiba portanto a guarda nacional do Rio 
Grande do Sul e de todo o Império que, si a resolu- 
ção não passou, foi porque o governo não quiz.... 

O Sr. Visconde de Itaborarv : — Tem passada 
tudo quanto elle quer. 

O Sn. Miranda:—... . porque o governo faz passar 
nesta casa tudo quanto quer, e vangloria-se de ter 
uma maioria muito pronunciada para tudo quanto 
quer aqui e na camara dos Srs. deputados. 

(O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.) 
Aqui se- tem dito. « A maioria é quem governa, o 

não havemos de consentir que os vermelhos atra- 
palhem as medidas. 

O Sr. Ferreira Penna : — Quem já ouviu um 
ministro dizer que dispõe da maioria como quer ? 

O Sr. Miranda : — Não digo os ministros, mas 
digo os seus amigos, o que é o mesmo. O que eu 
queria dizer é que, si o ministério quizesse, a me- 
dida tinha passado, porque os seus amigos diz^m 
que  

O Sr. Ferreira Penna: — Si V. Ex. tivesse vo- 
tado pela resolução, ella tinha passado. 

O Sr. Miranda : — Eu não podia votar contra a 
minha consciência, e nem me havia compromettido 
para com a maioria e o paiz. 

O Sr. ministro do império estava na casa, sahiu e 
não votou, alguém mais sahiu e não votou. 

O Sr. Cândido Borges : — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — Eu quero que fique bem con- 

signado o faoto de que a r. soluçao cahiu por 17 vo- 
tos contra 10, tendo sabido da casa o Sr. ministro 
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do império e mais alguns honrados senadores da 
maioria, havendo fallado contra ellao Sr. Penna, no- 
tável membro disse lado. 

O Sn. Barão de Pisdare' : — Aqui os Srs. mili- 
tares entenderam que a medida era contra a disci- 
plina, e votaram contra. 

O Sn. Miranda : — Eu também votei contra por 
entender assim; mas o ministério, que a tinha 
apresentado na camara dos deputados, por que não a 
sustentou no senado ? 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros r — 
Eu declarei o meu voto. 

O Sr. Miranda: — Mas não ha uma só pessoa a 
quem o Sr. visconde de Maranguspe dissesse: « Nós 
queremos isto, vote comnosco. » 

O Sn. Visconde de Iiaboraht: — Bastava que 
empregassem a quarta parte dos esforços que em- 
pregaram na resposti á falia do thtono. ' 

O Sr. Miranda; — Foi uma idéa a que o governo 
ligou muita importância, idéi com que o governo 
allueiaava toda a campanha do Rio Grande do Sul, 
garantindo esperanças muito lisongeiras a toda a 
guarda nacional do paiz. 

O Sr. Ministro'dos Negocios Estrangeiros: — 
A idéa partiu da opposição. 

O Sr. Miranda: — E'verdade.... 
O Sr. Presidente : — Eu não posso consentir 

que a discussão continue por essa fôrma. 
O Sr. Miranda : — Foi um raemkro da opposi- 

ção que propoz a medida na camara dos deputados, 
mas os Srs. ministros aacceitaram com enthusiasmo. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros ; — 
Os que sympathisavam ha muitos annos com ella 
acceilaram. 

O Sr. Miranda:—Todos os Srs. ministros accei- 
taram a medida com enthusiasmo, mas depois, ar- 
rependidos, tractaram de separar o artigo, allegando 
como pretexto que no senado acharia repugnância; e 
foi esta a razão que me levou, na discussão da lei de 
forças de terra, a pedir que a medida fôsse chamada 
á discussão; eu queria que apparecessem esses va- 
ticinados embaraços e que o governo se desembara- 
çasse dessa apertada situação em que se linha col- 
focado; com eíleito, o governo desembaraçou-se e 
muito bem, isto é, não concorreu para a approva- 
ção da medida e deixou-a mui natural e suavemen- 
te cahir. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — Eu 
concorri, eo Sr. ministro da justiça. 

O Sn. Miranda ; — Mas o S". ministro do impé- 
rio e o Sr. Vergueiro.... 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros ; — 
Votei a favor; si os senhores querem interpretar a 
minha intenção, podem fazel-o. 

O Sr. Miranda; —Não digo.... 
O Sr. Presidente: —Attenção! 
O Sr. Miranda : — V. Ex. não quer que eu res- 

ponda ao Sr. ministro dos negocios estrangeiros? 
O Sr. Presidente : — Não quero dialogo, quero 

discussão. Ninguém pode estar a cada momento in- 
terrompendo o orador. 

O Sr. Miranda : — Isso não é comigo, o orador 
sou eu agora 1 

O Sr. Presidente : — E' com todos os senhores. 
O Sr. Miranda .* — Eu estou no meu posto, neste 

momento; não acceito a observação, vá a quem toca. 
O Sr. Barão de Pindaré; — Bmr fez o Sr. vis- 

C; nle de Jepuit nbonha que apresentou uma lista 
dos que votaram a favor e dos que votaram contra, 
fez um grande serviço. 

O Sr. Miranda :— Ahi está o Sr. barão de Pin- 
daré fallando do seu logar, e eu não posso conti- 
nuar. 

{Crusam-se muitos e diversos apartes ; silencio.) 
O Sr. Miranda:—Já acabaram? (O Sr. minis- 

tro dos negocias estrangeiros levanla-se ) Agora que 
eu vou responder ao Sr. ex-ministro p onipotencia- 
rio do Paraguiy éque o Sr. min stro dos mgocios 
estrangeiros ictira-se! 

O Sr. Ministro dos NEe.ocios Estrangeiros ;— 
Eu sabia lá o que o senhor ia dizer ? 

O Sr. Miranda : —Eu tinha declarado que ir fal- 
lar sobre este objecto. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangíiros :— 
{Retirando se) :— Pó le dizer o que quizer; que me 
importa com isso? Não faço caso do que dizI Vou- 
me embora, porque estou doente. 

O Sr. Miranda (depois de algum silencio): — Sr. 
presidente, eu diste ha pouco fe o nobre ministro 
dos negocios estrangeiros me ouviu), que aproveita- 
ria a occasião, que me offereceu o nobre vbconda do 
Albuquerque, para também responderão Sr.Paranhos 
ex-ministro pienipotenciario nas negociações que se 
entabolaram com a republ.ca do Paraguay, e que ia 
fazer rainhas reflexões sobre os argumentos que elle 
empregou na camara dos deputados paia mostrar a 
improcedencia dos argumentos de que me servi nesta 
casa em relação ao tractado com o Paraguay. 

O senado viu que o Sr. ministro dos negocios es- 
trangeiros ia a retirar-se, e, chamando eu sua atten- 
ção para o que ia dizer, ausentou-se, doclaranio 
que eu podia dizer o que quizesse, que S. Ex. não so 
importava cora isso, que nãof zia caso do que eu 
dissesse. 

Não sei como se possa qualificar o procedimento 
do nobre ministro em relação a um membro desta 
casa que se encarrega de preencher os seus doveres t 

O Sr. Cândido Borges : — Apoiado. 
O Sr. Miranda ; —Si se tivesse levantado algum 

nobre membro da maioria para apoiar quanto disse 
S. Ex. na disccusão do mesmo assumpto, por pouco 
que fizesse, por muito menos boas cousas que disses- 
se, mereceria toda a attenção e toda a consideração 
da parto de S. Ex. I E tanto mais ó para notar-se o 
estranho procedimento do nobre ministro dos negocios 
estrangeiros, quantoS. Ex, é naturalmente benevolo 
para com todo o mundo, naturalmente dotado de 
maneiras finas e verdideiraraente diplomáticas 1 
Desconheço portanto o nobre ministro 1 S. Ex. não 
tem direito de dizer que não se importa cora as ob- 
servações que qualquer membro desta casa queira 
fazer sobre a- marcha administrativa do governo. 
[Apoiados.) 

Por este, e por outros muitos factos i 'enticos a 
este, ó que cu e muitos dos meus honrados collegas 
não podemos comportar a maneira por que o xninis- 
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terio so dirige, vLlo como, além de não dar a menor 
altenção ás observações que nos suggerem o nosso 
palriotismo e os nossos (íeveres, o Sr. ministro nos 
trseta de um modo por que não tract^ria talvez o me- 
nor de seus criados. (Apoiados.) 

Pois bem! Também me não importo com o que 
S. Ex. acaba de dizer, nem com o que disser e üzer 
de ora em diante; mas declaro que o seu procedi- 
mento é causa para que de hoje em diante eu vote 
contra tudo que o governo quizer, negando-lhe ate 
pão e agua 1 

Pois não deverei negar pão e agua a quem me 
tracta de uma maneira tão desconez, tão incivil e 
tão inconveniente ? 

Sr. presidente, eu não estou em estado de conti- 
nuar a discutir, e demais, não ha casa; ponho termo 
porlan'o aqui, e me comprome.to a continuar ama- 
nhan.... 

O Sn. Presidente: —Isso não posso adraittir. 
O Sr. Mirvnda : —Tenho direito de continuar 

omanhan. 
O Sr. Presidente ; — Mas hei de contar como 

segundo discurso. 
O Sr. Miranda : — Conte V. Ex. como quizer. 
Ha entre mim e o governo uma questão muito 

importante, um debate muito digno da consideração 
do senado. Eu sempre entendi que o governo do 
meu paiz, representado pelo honra io e muito illus- 
trado Sr. conselheiro Paranhos, tinha descido da 
posição em que se havia collocado ao piincipio, 
quando se preparava para obter da Republica do 
Paraguay um tractado digno da política que se havia 
sustentado até janeiro de 1857. 

Desenvolvi as minhas argumenlações, sustmtan- 
do-as com todas es peças ofticiaes que me havia for- 
necido o relatório do respectivo ministro; ninguém 
nem o proprio ministro mo respondeu satisf. toria- 
monte nesta casa; o senado é testimunha da maneira 
com que se houve o nobre miuisiro dos negocies 
estrangeiros; batido por mira e pelos Srs. viscon- 
de de Uruguay o de Abaeté, todos viram, que o 
triumpho da discussão, que lhe oíTerecemos, honrou 
o lado da minoria. O illusirado Sr. Paranhos porém, 
condi ido da derrota ministerial, encarregou-se na 
caraara dos deputados de fazer observações acêrca 
do que eu havia dito. 

E' sobre essas observações que eu desejo chamar a 
attonçào do senado. A questão é importantebasta 
versar sobre um tractado que se allega que não está 
de conformiJade cora os legítimos interesses do Im- 
pério, tractado a respeito do qual se disse que o go- 
verno do Brasil não se soube manter na posição no- 
bre e elevada em que ao principio pareceu querer 
sustentar-se. 

Qu0stõ's similhantes são sempre dignas da atten- 
ção do senadoI (Apoiados). Não é uma pequena 
questão de iteoresses individuaes ou pessoaes; ó 
uma questão que pode muito influir em nossas rela- 
ções diplomaiicas com as icpublicas do sul. 

Quizera poitmto chãmar a atlenção do senado 
sohio os pontos que acabo de mencionar. Desejaiia 
estar em erro, e muito estimaria que se dignassem 
de me fazer sentir a verdade, quer o Sr. ministro 
dos negocies estrangeiros, quer o Sr. ex-ministro 
plenipotenciario. Desde que occupo com assumptos 
que envolvem n dignidade do meu paiz, desde 
que enuncio obsetvações que não são respondidas, 
Pti quo o são, inexaclidões que se me 

attribucm, vejo-me conslituido na rigorosa obrigação 
de as desfazer e com os documentos que tenho pre- 
sentes. 

E' necessário pois que tenham a coragem de me 
ouvir, ou então que fujam da discussão, procedendo 
como fez ha pouco o Sr. ministro dos negocios es- 
trangeiros. Retirem-se da casa, e digam que não 
sa importam cora os negocios públicos. 

Amenhan pedirei a palavra para responder ao 
Sr. Paranhos, e para dizer o mais que me convier a 
respeito deste orçamento Ton Pouce que se nos quer 
impor nos últimos dias de sessão. 

VeriBcando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão, e dá para ordem do 
dia da seguinte sessão a mesma já designada, tanto 
ca l.a como na 2.a parle. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 3 quartos da 
tarde. 

Sessão dc 4 de setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sujimario.— Reciificação do Sr. Miranda. —Pri- 
meira parle da ordem do dia.— Santa Casa da 
Misericórdia. Discursos dos Srs. Jobim e visconde 
de Jequüinhonha. Votação. — Segunda parte da 
i rdetu do dia. — Prorogação da In do orçamento 
vigente. Di'cursos dos Srs. visconde de Maran- 
guape e Miranda. 

A's dez horas e três quartos da manhan, o Sr. 
presidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs. 
senadores. 

Li la a acta da anterior, ó approVada. 
Não ha expediente. 
Compareceram no decurso da sessão mais quatro 

Srs. senadores. 

RECTIFICAÇÃO. 

O Sr. Miranda: — Sr. presidente, cüsei que não 
tenho o dire to de pedir á illustrada redacção do 
Correio Mercantil a rectificação do incidente que se 
deu hontem nesta casa entre mira e o honrado Sr. 
ministro dos negocios estrangeiros; mas a imparcia- 
lidade com que até hoje a redacção do Correio Mer- 
can'il tem dado conta dos trabalhos do senado, me 
garante a esperança de que ella se reconhecerá cons- 
tituída na obrigiçào de me fazer justiça, restabele- 
cendo os factos que hoje expoz ao publico de alguma 
sorte modificados, e do tal modo que quem lôc o ar- 
tigo da redacção do Mercantil provavelmente acre- 
ditará quo excedi os devidos limites de um justo 
desforço em relação ao aggravo que recebi da parte 
do nobre ministrô dos negocios estrangeiros. 

Os nobres senadores que se achavam presentes, 
quando eu orava, devem recordar-se de que, come- 
çando eu o meu discurso, preveni logo o senado so- 
bre a resposta, que tinha de dar ao nobre deputado o 
Sr. Paranhos, em relação ás observações, com que 
elle me honrara, acerca do que eu havia dito sobre a 
celebração do ultimo tractado com o Paraguay. O 
nobre ministro dos negocios estrangeiros me ouviu 
dizer isso, e, quando me não tivesse ouvido, logo que 
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ocoupeia tribuna, é certo que antes já o sabia, porque 
o nobre senador pela província do Amazonas, o Sr. 
Penna, ou o nobre senador pela província de Minas, 
o Sr. Dias de Carvalho, o advertiu de que eu ia 
Iractar dos negocios do Paraguay. 

O Sr. Ferreira Penn_\: — Eu não o adverti, e 
recordo-me de que S. Ei. não estava presente 
quando o nobre senador disse que ia tractar desses 
negocios. 

O Su. Miranda: — Perdão! O nobre minbtro 
achava-se presente, e, antes de eu subir á tribuna, 
S. Ex. sabia que ia occupar-me dessa matéria; e 
depois, si não foi o nobre senador, foi outro que 
lhe disse que eu ia fallar a esse respeito. E' para 
mim indiííerente que fôsse o nobre senador ou ou- 
tro qualquer: o facto innegavel é que alguém o 
prevenia. 

Mas o que aconteceu, Sr, presidente? No mo- 
mento, em que eu chamava a altenção do nobre 
ministro dos negocios estrangeiros para o que ia 
dizer em resposta ao discurso do honrado deputado 
o Sr. Paranhos, S. Ex. levantou-se e dirigiu-se para 
fora da essa. Então chamei a atlencão do senado 
para"a maneira inconveniente por que era tractado 
porS. Ex., quando lhe pedia que ouvisse o que eu 
ia dizer em resposta ao Sr. Paranhos. 

Portanto S. Ex., o Sr. ministro dos negocios es- 
trangeiros, levantou-se justamente no momento era 
que eu chamava a sua attençao para o meu discur- 
so, e nesta parle a redacção do Correio Mercantil, 
talvez por não ser bem informada pelo agente encar- 
regado de tomar nota dos nossos trabalhos, foi 
inexacta, quando deu a entender que S. Ex. se ha- 
via já levantado, quando chamei a sua attenção. 

Diz o Cotreio Mercantú; (lê.) 
« O Sr. visconde de Maranguape, que se tem levan- 

tado, vai retirando-se. » 
E' este o primeiro facto que rectiflco; S, Ex. 

levantou-se, quando chamei a sua attençao; não se 
havia levantado antes, como se assegura ao publico. 

Então disse-me S. Ex. algumas palavras, e eu res- 
pondi-lhe que elle devera estar prevenido de que eu 
ia tractar de negocios relativos a sua repartição e 
isto pelas razões já produzidas. Mas o nobre minis- 
tro, descendo o degrao do estrado e com modos vio- 
lentos e ar completamente colérico, foi-me respon- 
dendo nos seguintes termos: «Pó lo dizer o que 
quizer, falle como lhe perecer, não faço caso do que 
diz » ; e continuou proferindo outras expressões, dss 
quaes nãe me servirei, deixando do aproveitar-me 
do que me informaram alguns dos meus nobres col- 
legas. Disseram-me estes que S. Ex. accrescentára: 
« Bem tolo ó quem o ouve. » Mas eu, como não o 
ouvi dizer isso, não me quero servir dessis expres- 
sões; basta que consigne os seguintes factos: que 
S. Ex. levantou-se, quando lhe pedia que me ou- 
visse, e, descendo o degráo para rttirar-se, disse- 
me com ar colérico e apaixonado: « Pôde dizer o 
que quizer, não faço caso do que diz. » [Apoiados ] 

O Sr. Ferreira Penna : — Mas antes declarou 
que retirava-se, porque estava incommodado. 

O Sn. Miranda : —Também a este respeito o Mer- 
caniil foi inexaclo, porque nelle se lò as seguintes pa- 
lavras : (lê). 

« O Sr. Visconde de Maranguape (deixando o salão 
e rindo-se): — Diga o que quizer, faça. o que lhe 1 

parecer, não faço caso disso. Estou doente, ro- 
tiro-me. » 

Ora, já vô o senado que quem confrontar este 
dito do nobre visconde com as reflexões que então 
fiz, com o desforço que tomei contra a injusta ag- 
gressão, de que fòra victima, julgará que, si S. Ex. 
foi pouco benevolo para comigo, eu fui violento do 
mais para com S.Ex., quando a verdade é que, cheio 
de sorpreza, me vi obrigado a repellir cora energia 
as expressões desusadas e até alto ponto inconve- 
nientes de que S. Ex. se serviu para comigo. 

O Sr. Dias de Carvalho: — Peço a palavra. 
O Sr. D. Manuel: — Peço a palavra também. 
O Sr. Presidente : — Senhores, não ha nada 

em discussão ; e aproveito a occasião para declarar 
que não me parece regular que se façam rectiflcações 
sinão a respeito da publicação feita' pela folha que 
publica os nossos debates. 

O Sr. Miranda : — Ainda quero dizer alguma 
cousa, Sr. presidente, sobre isso mesmo, creio que 
estou no meu direito. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Peço a palavra. 
O Sr. Miranda : — V. Ex. não proferiu nessa oc- 

casião uma só palavra a respeito do incidente, e 
seguramente foi porque não ouviu as expressões que 
me foram dirigidas pelo Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros. 

O Sr. Presidente : — Seguramente. Eu estava 
aqui examinando uns papeis. Não duvido que o Sr. 
visconde usasse dessas expressões, vis o que o hon- 
rado membro o afíirma; mas eu não ouvi, e creio 
que não foi no recinto. 

O Sr- Ministro da Fazenda :—Não foi no recinto, 
e fallou em voz baixa. 

O Sr. Miranda :—O Sr. minisiro da fazenda não 
estiva presente. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — Ouvi dizer. 
O Sr. Miranda: — Ah ! Ouviu dizerI O Sr. mi- 

nistro dos negocios estrangeiros começou a usar 
dessis expressões ao levantar-se do sua cade.ra, o 
ao descer este degráo , o retirando-se continuou a 
proDril-as. Os Srs. senadores que se acharam da- 
quelle lado são teslimuuhas disso. (Apoiados.) 

O Sr. Ministro da Fazenda : — O Sr. visconde do 
Maranguape óum homem muito polido para tractar 
mal aos seus collegas. 

O Sr. Miranda ; —Isso mesmo disse eu honíem, 
pois que me admirava de que, sendo S. Ex. tão be- 
nevolo constantemente para com todos, se excedesse 
nessa occasião em relação a mim por um modo tão 
insolito. 

Quero assignalar o facto que V.Ex. acaba do com- 
provar, o ó que V. Ex. não ouviu as expressões com 
que fui aggredido ; porque não quero que so enten- 
da que V. Ex. ouviu e se conservou silencioso, dan- 
do ganho de causa ao aggressor, em vez do chamal-o 
á ordem. 

O Sr. Presidente ; — Seguramente. 
O Sn. Ministro da Fazenda : — Isso mostra que foi 

um incidente muito particular. 
O Sr. Miranda : — Foi ura incidente que me raor- 

tilicou, e do que o senado e os que estavam presentes 
foram testimunhis. [Apoiados] 
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0 Sn. Puesidente : — Ordem do dia 1 
O Sn. Dias de Carvalho:—V. Ex. não me dá a 

palavra? 
O Sn. PnESiDEXTE; —Não ha nada em discussão; 

só si o honrado membro quer fazer algum requeri- 
mento. 

O Sn. Dias de CAnvALiio: — O meu nome foi ci- 
tado a respeito do incidente. 

O Sn. MiNismo da Fazenda:—E' bom que se 
saiba que ha quem conteste o que disse o nobre se- 
nador pela província de Matto Grosso. 

O Sn. Dias de Carvalho;—Não vou contestar; 
desejo explicar o que ouvi. 

O Sn. Silveira da Moita ; — Não sei porque o 
Sr. presidente não ha de conceder a palavra a V. 
Ex,, é para explicar. 

O Sn. Ferreira Penna:—Convém saber quo o 
Sr. visconde de Maranguape começou declarando 
quo se retirava por muito incommodado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

santa casa de misericórdia. 

Continua a primeira discussão da proposição da 
camara dos deputados, alterando o subsidio dos vi- 
nhos arrecadados na aífandega em beneficio do hos- 
pital geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro. 

O Sn. Jobih :— Sinto ter de tomar tempo ao se- 
nado fdllando sobre esta resolução; si o faço, é por- 
que a considero de grande importância; e porque a 
ella ligam-se questões muito graves, em que toca- 
rei de passagem, procurando ser o mais breve pos- 
sível. 

Sr. presidente, quando se tracta do instituições da 
ordem da Santa Casa do Misericórdia, ha regras de 
que não se deve prescindir, e que costumam ser se- 
guidas por quasi toda a parte ond: ha eguaes insti- 
tuições; destas regras lembrarei duas principaes: 
a primeira é que a administração destes estabeleci- 
mentos seja, no que diz respeito a arrecadação, a 
mais simples possível, para que os homens piedosos 
ou philanthropos que se encarregara da sua direcção 
possam empregar a maior prrte do tempo no zelo e 
interesse quo devem ter pelos enfermos, que é o fira 
principal do taes instituições, e não na arrecadação 
dos seus rendimentos, 

A outra regra é que os meios donde estas casas 
tiram a sua subsistência sejam de natureza tal que, 
longo de se dimimtirem, vão sempre em augmento, 
na mesma proporção em que se augraentara as suas 
necessidades. 

i - Ora, creio quo a respeito da Santa Casa de Miseri- 
córdia do Rio de Janeiro não se verifica nenhuma 
destas duas condições. 

A sua administração é tão complicada, tão extre- 
mamente trabalhosa, tantos são os incommodos 
por que tôm de passar as pessoas que se acham á tes- 
ta delia que, para poderem supportal-os, é preciso 
que sejam levadas por um zelo excessivo e por muito 
amor á humanidade, como tem acontecido de um 
modo admirável quasi constantemente, mas que nin- 
guém pode prometter que será sempre assim. 

A causa principal da complicação da administra- 
ção da Santa Casa é que os seus rendimentos pro- 

vêm quasi exclusivamente de casas; a arrecadação 
destes rendimentos, todos sabem, é muito difflcil, e, 
exigindo grande numero de empregados, dá logar a 
una despesa excessiva, a qual faz com que esse ren- 
dimento, que á primeira vista parece grande, venha 
a ser muito menor; além disto, dá motivo, por 
maiores qne sejam as cautelas, a muitas questões 
e demandas. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha : —Isso ó ver- 
dade. 

O Sn. Jobim: — Accresce, senhores, o. grande in- 
conveniente que em geral resulta ao Estado de pos- 
suírem bens de raiz corporações de mão morta, em 
cujo beneficio faz o mesmo Estado grandes sacrifícios, 
como o privar-se das décimas e das sizas. Si a Santa 
Casa continuar da maneira porque tem ido até aqui, 
pode ficar senhora da cidade inti ira (apoiados). Hou- 
ve uma época em quo o governo portuguez, vendo o 
augmento que ia tendo o numero de prédios da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, determinou 
(creio que nos fins do século passado) que fôsse ven- 
dida parte dessas propriedades, o que eífectuou se 
até certo ponto; e julgo que a compensação que se 
lhe deu foi a origem dvs impostos que são hoje arre- 
cadados para ella. 

O nobre senador pela Bahia, o Sr. visconde do 
Jequitinhonha, já observou na casa o mal que re- 
sulta de possuírem as corporações de mão morta 
grande numero de prédios: S. Ex. disse que elles 
produzem um atrazo considerável na cidade, e im- 
pedem o seu embollezamento. Grande parte das nos- 
sas ruas eslão occupadas por casas da Misericórdia 
ode outras irmandades; estas casas conservam-so 
em um estado estacionario; o si a Misericórdia 
quer concertai-as, ou as ha de entregar aos mora- 
dores que quasi sempre hão da exagerar a despesa, 
ou ha do ella mesma encarregar-so de fazer cs con- 
certos, e neste caso temos maior complicação no 
serviço da administração, e demais grande atrazo ou 
prejuízo nas rendas do estabelecimento, porque, si 
uma casa construída como deve sornoRiode Janeiro 
poucas vezes dá mais de 6 por cento, descontando- 
so de mais a mais as despesas do concerto, vem a 
absorver um capital, que daria muito mais em outro 
emprego. 

E' verdado que as casas, ou antes os terrenos em 
que estão, tôm a vantagem de ir sempre em augmen- 
to de valor; attenda-se ao que acontece na época ac- 
tual em relação á época em que o rei aqui chegou. A 
importância do aluguel de uma casa actualmente ó 
o queella valia antigamente; uma casa que hoje dá 
seis contos de róis de aluguel por anno, naquello 
tempo não valia mais de seis contos; este accresci- 
mo me parece mais devido ao terreno do que á casa, 
e o que a este respeito eu quizéra era que, quando a 
Misericórdia as vendesse, ficasse sempre com o se- 
nhorio directo do terreno em que ellas se acham 
ediflcadas, não obstante a pretenção da camara mu- 
nicipal, quo se diz senhora da maior parte dos terre- 
nos da cidade do Rio de Janeiro! 

Esta pretenção entendo que deve ser coarctada, 
porque, ou esse direito que ella diz ter já cahiu em 
commisso a respeito de muitos terrenos, ou e le 
nunca foi perfeito, nem me parece que a camara 
municipal o possa provar peremptoriamente. 

O Sn. Visconde de Jeqüitinhoniia: —E' uma 
questão importantíssima, de que se devôca ter tracta- 
do no parlamento. 
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O Sr. Jobi.m : — E'i(enlo finalmente que a cama- 
ra municipal não tem direito do arrogar a si os 1)- 
ios e laudemics de quasi todos os terrenos da ci- 
dade do Rio de Janeiro; o caso é que até hoje ella 
não tem provado esse direito de um modo incontes- 
tável. Acabada esta questão, a Misericórdia poie ficar 
com o senhorio directo dcs terrenos da maior parte 
dos seus prédios actuaes, e tirar desses terrenos fôro 
e laulemio, que serão ura rendimento perpetuo, e 
que necessariamente ha de ir em augmento. 

Senhores, é necessário pôr-se termo em tempo a 
este crescimento eximio do numero de propriedades 
das corporações de mão morta. Isto tem sido um 
flagello muito antigo da monarchia portugueza. 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhonha : — Apoiado. 
O Sr. Jobim:—Sabe-se o que aconteceu no tempo 

delrei D. Jcão IV, quando esse rei se achava abra- 
ços com a guerra da independência de Portugal no 
século xvn. O reino era então possuído em mais 
da terça pai te pelas corporações de mão morta, o 
que trazia grandes embaraços a's rendas do Estado; 
que teve de luctar com uma guerra de mais de 20 
annos; então determinou o rei que essjs corpora- 
ções fossem obrigadas, em cumprimento de uma lei, 
a vender as suas propriedades, e o recitado desta 
ordem foi ser o rei excommungado pelointernuncio 
do papa, o celebre Ravixa, que iramediitaraente foi 
obrigado a sahir de Lisboa com caixas destempera- 
das, ao que seguiu-se um ofTerecimento do arcebispo 
de Lisboa, provavelmente de combinação com o in- 
lernuncio, para levantar a excoramunhão, cbralanto 
que fõsse suspensa aquella ordem, com o que teve o 
rei de condescender. 

Passados tempos, com D. Pedro 11 os mesmos em- 
baraços, e as mesmas difficuldades deram origem á 
mesma ordem para cumprir-se a lei, que extioguia 
a propriedade de bens de raiz d.-s corporações de 
mão-morta. Nesta occasião recorreram todas essas 
corporações á astucia dos jesuítas a quem deram 
prccuraçâo, e estes tiveram a habilidade de fazeres- 
quecer a lei; e ainda hoje estariam essas corporações 
senhoras de meio reino, si não fôsse exlincta ha pouco 
tempo a maior parte dellas, no que muito ganhou o 
Estado, e ganharia mesmo quando fossem dadas ao 
povo gratuitamente. Continuando a estar reduzido 
a casas o principal patrimônio da Santa Casa de Mi- 
sericórdia, não só não pode tirar dellas ura grande in- 
teresse apezar de seu augmento de valor, mas também 
accresce ser um mal para a cidade, porqueem geral as 
corporações de mão-morta não são capazes de tirar 
de seus prédios o mesmo proveito e partido para si e 
para o Estado que são capazes de tirar os particula- 
res; e por isso é conveniente que a Misericórdia 
quanto antes se vá desfazendo das muitas proprieda- 
des que tem, ao menos daquelias que se acham em 
reinas, com o que pagaria a sua oivida, dando-se- 
Ihe outros recursos. 

Mas dir-se-ha que este é um meio attraclivo para 
novos donativos e legados; mas, senhores, não vejo 
grande vantagem msses donativos lesivos ao Estado, 
nenhum estabelecimento como este deve viver de 
taes donativos; a Santa Casa de Missiicordia, como 
uma casa de soccorro publico indispensave', tem 
todo o direito a ser subvencionada pelo governo. 
A constituição assim o exige mesmo, quando ga- 
rante cs soecorros públicos do mesmo modo por 
que garante a instrucção publica; e como garantir 
os soeçorros públicos sinão tirando-se dos impostos 

os meios necessários para a sustentação destes es- 
tabelecimentos ? 

Devemos porém estabelecer novos impostos para 
manutenção da Santa Casa ? Entendo que não ha ne- 
cessidade disso; com osquo temos, sendo aproveita- 
dos convenientemente, podemos soccorrer aqucl e 
estabelecimento actnslaiente. 

O Sn. Visconde de Jequixinuoniu ; — Evsa é que 
é a verdade. 

O Sr. Jodim:—Não sei que motivo haja para que 
a d cima das propriedades do Rio de Janoiio faça 
parte da renda geral. Quando em Iodas as proviu- 
cias esse imposto faz parle da ren Ia provincial, não 
soi por que razão oRio de Janeiro ha de soffrer tama- 
nho desfalque nas rendas que são necessárias para as 
necessidades de uma capital já tão populosa, e sem- 
pre crescente. Não sei que indo fado é o seu, e creio 
que é cora justa razãu que o seu rnunicipio é consi- 
derado por muitos como um município orphão. 

O Sn. Cândido Borges : — Apoiado. 
O Sr. Iobim : —Parece-me justo que a metade do 

rendimento da décima fôsse applicada ás necessida- 
des do município, e a outra metade para socconos 
públicos, oomo os que presta a Santa Casa de Mi- 
seriiordia. 

O Sr. Silveira da Moita: — Assim não se consi- 
deras o despesa geral a que se faz com outras cousas 
como caAaes, cáes, etc. 

O Sn. Jobui : — Os 600:000jí que a décima do 
Rio de Janeiro produz seriam surficieutes para e que 
acabo de dizer. 

O Sr. Silveira da Moita; — Só o cáes... 
O Sr. Jobim: — E'um beneficio para a alfandcga. 
O Sr. Silveira da Moita : — A'3 províncias não 

se faz beneficio nenhum, e ainda se lhes quer tirar 
a décima... 

O Sr. Jobim : — Passando a outra parte, direi 
que estou persuadido de que os fundos que a Santa 
Casa possue em apólices, cujo numero excede talvez 
a seisc^nt-.s, não dão o proveito que ella podia tirar, 
si esse dinheiro estivesse applicado de outra maneira. 
Segundo a resolução, a Santa Casa quer vender ape- 
nas as apólices necessárias para pagar a parte mais 
onerosa da sua divida; e eu achava que era melhor 
que fôsse auetorisada a pagar com ellas toda a sua 
divida, poique as apólices não lhe dão o interesse 
que podia resultar de outra applicação desse dinhei- 
ro, que de mais a mais vai sempre em diminuição 
de valor. 

Nós sabemos que, qualquer que seja a causa, ou 
porque a moeda se deprecia, ou porque realmente 
as cousas necessárias á vida encarecera' sempre, 
um conto do réis, com que se compravam In dez 
annos muitos objectos necessários á vida, não chega 
hoje para comprar-se metade desses mesmos ob- 
jectos. Portanto, tomos como cjrlo que, ou essas 
cousas encarecem, ou o dinheiro diminuo de valor, 
ou, para melhor dizer, creio quo dão-se ambas as 
cousas; portanto as apólices, que são dinheiro, valera 
hoje metade talvez do que valiam ha dez annos. Este 
facto não é d^gora, ó muito antigo : todos sabem 
que houve tempo em que, para fortificar-se a ci- 
dade do Porto, o goveroo portuguez mandou de 
Lisboa 32J acompanhados do uma grande escolta 
para segurança de tamanha sorama, entretanto hoje 
32# são nada. 
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Eu entendo pis, Sr. presidente, que a Santa Casa 
ganharia com de fazer-se das suas propriedades e 
até das suas apólices, dando-lhe o Estado os soccor- 
ros do que ella precisasse, porque tem este dever; 
então a administração deste estabelecimento ficaria 
simp icissima, e os seus administradores poderiam 
empiegar maior parte de ssu tempo no serviço in- 
terno, e nas construcçõ-s que sãoainla necessaiias 
e era que daqui a pouco fallarei. 

Passarei a outras considerações. O nobre senador 
pelo Ceará, digno provedor d» Santa Casa, disse que 

,o numero dos doentes daquelle estabelecimento tem 
augmentado. Sem duvida ha 8 ou 9 annos para cá o 
numero dos doentes do hospital da Misericórdia tem 
mais que duplicado. Nunca vi os doentes passarem 
alli de 500, e nestes últimos tempos têm chegado a 
mais de 1,000. Sinto potém que o nobre senador 
não quizesse entrar na apreciação das causas deste 
augmento. 

O Sn. Viscoxde de Jequitin-ho.vua : — E' impor- 
tanlissiraa. 

O Sn. Jobim: — Esse augmento de doentes não 
está de maneira alguma em proporção com o cres- 
ciraonto da população ; o creio poder altribuil-o, sem 
medo de errar, a ir s causas principaes. 

A primeira são as loterias. O excesso das loterias 
augraenta necestariameniea miséria publica. O povo, 
coatinu-iraeme excit do a co nprar bilhetes de lote- 
ria, perde todo o amor da economia, torna-se joga- 
dor, o quanto vintém adquire é pouco para empregar 
em loterias. 

E quo beneficio lhe fazem ellas? De milhares e 
milhares de indivíduos apenas ura ou outro apro- 
veita; todos os mais perdem, e ficam cada dia mais 
desgraçados; esta reE-ção necessária entre a miséria 
publica e rs loterias não é um achado ou invenção 
rainha, é facto reconhecido hoje por todas as nações 
civilisadas, que tôm condemnado e repellido este íla- 
gello como uma peste detestável. O que ellas se es- 
meram era fazer é augmentar o numero das caixas 
econômicas e dos monte pios, não sd para que o 
povo so a ostume a economisar as sobras do seu sa- 
iai-lo, mas também para que não seja victima de 
usurarios, recorrendo nas suas necessidades a estes 
estabelecimentos que os podem soccorrer mediante 
um interesse mcdtco. 

Mas, avista do engodo das loterias, o povo habitua- 
se a comprar bilhetes com todo o dinheiro que lhe 
poderia servir para tractar-se nas suas moléstias, e 
como são desgraçados, e nida poderara poupar, o que 
acontece é que, quando alguém é accoraraetlido da 
menor enfermidade, lá vai servir de peso a Santa Ca- 
sa, porque não tem vintém, as loterias até o fizeram 
ficar empenhado ! E' assim que o numero dos doen- 
tes brasileiros daquelle hospital vai sempre em gran- 
de augmento. 

Como o pois que se quer remediar o déficit da 
Santa Casa, quo provém om grande parte do au- 
gmento do numero de doentes, favorecendo-se a causa 
do mesmo mal, isto ó, creaudo-so em seu beneficio 
mais loterias ? Acabemos com este flagello á imitação 
dos povos civilisados, aproveiterao-nos da sua expe- 
riência ; pela rainha parte tenho aqui protestado era 
outras occasiões não dar o meu voto a loterias, qual- 
quer que seja o fim para que ellas se peçam; e ébem 
deplorável que este íbgallo, este sacrificio, que pesa 
quasi exclusivamente sobre a parte mais infeliz do 
povo do Rio do Janeiro, seja aqui exigido todos os 

dias em beneficio de quantos logarejos ha no Impé- 
rio, de quantas irmandades e hospitaes ha nas pro- 
víncias, que aqui vem arrancar o ultimo vintém do 
povo e reduzil-o á ultima miséria I E aqui mesmo a 
Santa Casa da Misericórdia, pelo excessivo crescimen- 
to de doentes que tem por causa das loterias, ha de 
ser obrigada a empenhar-se 1 

Isto não tem senso commum, senhores, é tempo 
de acabarmos com esta desgraça. 

Outra causa, ainda que menor talvez, de augmento 
dos doentes é a falta de policia que ha no Rio de 
Janeiro relativamente á essas desgraçadas mulheres 
mundana1. O que resulta dessa falta de policia ? 
A syphilis tem-se propagado muito no Rio de Ja- 
neiro; tem envenenado o sangue de quasi toda 
a nossa população; e uma das conseqüências 
muito Requentes deste envenenamento é sem du- 
vida alguma, sinão nos pais, ao menos nos filhos, 
o desenvolvimento de tuberculos pulmonares, que 
vemos crescer nesta cidade em uma proporção es- 
pantosa. Na Santa Casa de Misericórdia pelo me- 
nos a terça pirte dos doentes morrem de tuber- 
culos pulmonares; estes tuberculos tôm muitas 
vezes por causa principal o vicio syphilitico; e 
dVnde provém este mal? Principalmente de en- 
tender-se que não deve haver inspecção alguma 
sobre essas mulheres, que em outros paizes a po- 
licia não perde de vista, obriganda-ssa tractarem-se 
quando é necessário. 

Outra causa do crescimento dos doentes, na Santa 
Casa, é a emigração um pouco mais forte que tem 
havido nestes últimos tempos, principalmente de 
Portuguezes, em geral moços, e que, não tendo no 
Rio de Janeiro outro recurso, logo que se arham 
enfermos, mesmo ligeiramente, recorrem á Santa 
Casa, onde se restabelecera facilmente, o que não 
acontece féra de lá. Elles sabem que alli encontram 
bom agasalho e bom tractamcnto, com muito cari- 
nho e muita caridade. 

A emigração tem augmentado muito mais, por 
conseqüência tem também augmentado o numero 
de doentes dessa classe, principalmente portuguezes. 

Examine-se, e ver-se-ha que pelo menos a terça 
parle dos doentes da Santa Casa são Portuguezes 
emigrados recentemente. E esta circumstancia faz- 
me lembrar que o nobre raarquez provedor da Santa 
Casa não aUribuiu bem, dizendo que era devida á mu- 
dança dos doentes do hospital velho para o hospital 
novo a differença que ha hoje para menos na sua 
mortalidade. Creio que a posição e as circumstancias 
ambientes do antigo hospital da Santa Casa não eram 
tão nocivas que podessem explicar essa diíferença de 
mortalidade. Si havia alguma cousa anti-hygienica 
naquella casa, também creio que posso dizer que no 
novo hospital ha cousas que não são muito vanta- 
josas aos doentes. 

Ao menos posso dizer que no antigo hospital as 
constipações, os retrocessos, os ataques apopleticos 
dos doentes não eram tão freqüentes como no novo 
hospital, por ser este excessivamente arejado, pela 
sua construcção e pelo logar em que está, e porque 
as irmans de caridade entendem que ó um bem ter 
quasi sempre as janellas de todo abertas, donde re- 
sultam seus inconvenientes; ellas querem tudo aber- 
to, e os médicos tudo fechado {risadas) á excepçãa 
dos postigos superiores que bastam para arejar as 
salas, porque do contrario resulta que muitos doen- 
tes succumbera em conseqüência de recahidas, de 
retrocessos da transpiração que occasionam as apo- 
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plexias sorosas tão freqüentes entre nós, e a que o 
povo dá o nome de estupores. 

Direi também que a collocação daquelle hospital, 
a vários respeitos, não é a melhor... 

O Sr, Visconde de Jequitinhonha : — De certo que 
não foi a mais feliz. 

O Sr. Jobim : - Não é alli que reside a maior parte 
da pobreza do Rio de Janeiro; esti reside para este 
lado, onde está a maior paite dos coitiços; alli re- 
side gente mais ou menos abastada, empregados e 
gente do commercio. 

Além disto não convém estabelecer-se um hospital 
á beira-mar; file podia estar alli muito bem quando 
se fundou a cidade que alli principiou. O mar en- 
cerra certamente ura ar muito puro, mas é lá fóra e 
não nas praias, onde vêm ter e fermentar todas as 
matérias que se lançam nelle e onde a viração é mais 
forte, de maneira que qualquer janella que se abra 
pode causar a morte de algum enfermo, como já 
tem acontecido mais de uma vez. 

Pelo menos era indispensável fundar-se um outro 
hospital em logar para onde podesse recorrer a po- 
breza mais.promptaraente. 

O Sr. Visconde de Jeqdhinhonha :—E onde 
houvesse ar vegetal, que é mais salubre. 

O Sr. Jobim : — E' indispensável que se esta- 
beleça outro hospital na cidade nova, que ó onde 
mora a maior parta da nossa pobreza, os nossos 
operários. Londres tem 30 e tantos hospitaes sub- 
vencionados ptlo Estado. Paris tem 16 ou 18, 
Vianna tem 8 ou 10, e o Rio de Janeiro, cidade já 
tão populosa, ha de contentar-se somente com um ? 
E' necessário que se possa acddir a pobreza por 
toda a parta ende ella mais abunda. 

O Sr. Silveira da Moita : — Também lemos os 
hospitaes das ordens terceiras. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Todos 
elles mal collocados. 

O Sr. Jorim ; — Senhores, a causa da menor 
mortalilade hoje não provém, como acabo de dizer, 
da mudança do hospital. Essa mudança foi certa- 
mente vantajosa a reipeito do asseio e da decencia ; 
mas não é cousa que explique a diílerença de mor- 
talidada. A causa principal é que o numero de es- 
cravos quelinhamos tem consideravelmente diminuí- 
do, e eram os escravos que augraenlavam o numero 
do mortos da Santa Casa ; porque todos sabem que a 
maior parte dos senhores, quando tinham escravos 
moribundos os mandavam morrer naquelle estabeleci- 
mento, não tanto por caridade, mas porque não que- 
riam passar pelo desgosto de os vêr merrer em casa, 
e porque a despesa era menor. Actualmente não 
acontece assim; os escravos têm diminuído con- 
sideravelmente ; talvez já não exista a quarta parte 
dos que existiam ha 8 ou 10 annos. Eis-aqui uma 
circurasíancia que explica naturalmente a diílerença. 

Outra circumsíancia é que hoje açode para o hos- 
pital maior numero de moléstias agudas do que em 
outro tempo, por isso que vão esses emigrados do 
que ha pouco fallei, e dos quaes morre apenas um ou 
outro, e assim vai-se approximando aquella casa dos 
hospitaes militares, que quasi não recebem sinão 
doentes do moléstias agudas e facilmente curaveis, 
por isso a sua mortalidade é sempre muito menor. 

Assim pois, Sr. presidente, creio ter mostrado 
que o nobre provedor da Santa Casa não teve razão 
quando altribuiu particularmente á mudança do hos- 

pital a grande differença que se neta hoje na mor- 
talidade. 

Resla-me dizer ainda alguma cousa a respeito das 
irmans de caridade. Quando se tracta deste objecto, 
tenho sempre em vistas um problema que quizera se 
tivesse realizado primeiramente. Emquanlo impor- 
ta a despesa que tem feito a Santa Casa com as ir- 
mãos de caridade? 

Talvez que não ande em menos de 80:000^, 
desde que ellas começaram a vir para o Brasil. Da 
60:000Çj para cima ceilamento que é; mas creio 
queandaem 80:000$!); porque ellas querem, além 
do tractamento conveniente, que se lhes pague pas- 
sagem de vinda e volta, visto que entendem dever 
estar sempre com o pé no estribo para voltarem 
quando lhes convier; julgo mesmo que a Santa 
Casa é obrigada a depositar na Europa os fundos 
necessários para este fim. Além disso ellas não podem 
ser tractadas sinão de um modo grave, o que não 
acontecia com as enfermeiras que tínhamos em 
outro tempo. 

Estou certo, senhores, e posso afflrmar que o ser- 
viço é muito mais bem feito, com muito zelo e muita 
caridade; a resignação e paciência com que ellas sof- 
frem os enfermos, não pode deixar de commover a 
quem serve com ell.is; eu adopto era toda a sua ple- 
nitude as espressõesde Voltaire á respeito destas res- 
peitáveis irmans. Mas... 

O Sn. Visconde de Jeqüitinhonha : — São crea- 
turas humanas. 

O Sr. Jobim : — Mas o que eu quizera saber é 
si, em logar do termos as infelizes enfermeiras que 
iam servir na Misericórdia por ou 16$Smensaes 
para trabalharem noite e dia, comerem mal e dor- 
mirem por baixo das escadas, empregássemos a me- 
tade do dinheiro que se tem gasto com as irmans de 
caridade para obter pessoas de melhor condição de 
que essas, que se sujeitavam a servir medianto tão 
módica retribuição e tão máo tractamento, não po- 
deríamos obter um serviço que ao menos se approxi- 
masse do serviço que prestam hoje as irmans de ca- 
ridade ? Creio que esto problema pode ser resolvido 
facümmte, e tanto mais, Sr. presidente, quanto es- 
tou convencido do que ha de custar muito a pegar 
entre nós a instituição das irmans de caridade. Al- 
gumas filhas do paiz têm-se sujeitado áquella posi- 
ção, mas são muito raias, e crúo que nunca seião 
sufíicientes para o serviço da Santa Casa. 

Sendo assim, a instituição ha de ser um peso con- 
tinuo para aquelle estabelecimento ; e eu não sei si 
esto poderá continuar a fazer tão grande despesa, ou 
será obrigado a largar o peso. 

Sabemos que no seu paiz es estrangeiros sujeitam- 
se a tudo; no seu paiz os Francezes e os Inglezes su- 
jeitara se a ser criados para em tudo servir ; sujei- 
lam-se com a maior humildade a fazer todos os ser- 
viços, por baixos que sejam; mas entre nós um 
Francezou um lugleznãose sujeita facilmente a tudo 
aquillo a que se sujeita no seu paiz. 

O Sr. Visconde de Jeqüitinhonha :— E' isso de- 
vido á escravidão civil. 

O Sr. Jobim: — Seja o que fôr, o certo é_ que 
também as irmans de caridade penso que não se 
sujeitam a tudo a que se sujeitam em França; tal- 
vez tivesse sido melhor mandar algumas recolhidas 
á França iniciar-se naquella insliluiçüo, e estas ii- 
mans de caridade talvez não fossem tão onerosas á 
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Santa Casa, porque é tu, .rf,r .jue so snj isassem a 
cornar du calaplasme de maniuc e ouiras comidas 
usadas entre nós. 

O Sn. Visconde de Jequitinuonha . — O tempo e 
a exprriencia hão de resolver favoravelmente. 

O Sn. Jobiíi : — Senhi res, não quero ti mar mais 
tempo ao senado.... 

O Sn. Visconde de Jequixinuosha : — Não tem 
tomado, não. 

O Sn. Jobim:—Terminarei dizendo que tenho mui 
ta ropugnancia do votar por esta resolução; nus 
emüm a Misericórdia precisa de soccorro e socc rro 
piompto, a corrente está inclinada desti maneira ; 
que remedio tenho eusinão ejuisr a sua adminis- 
tração, ji que pelo hibito em que estamos outio 
caminho não seria possível seguir-se? Votarei pela 
resolução, declarando que desejaria que ista me- 
didi fôsso tempo aria. 

O Sn. Visconde de Jeqditinuoniu:—Sr. presi- 
dente, é com a maior repu.-nancia que vdu occupar 
alguns momentos da attençào do senado ua discus- 
são sctual. O nobre senador pela província do Ceará 
tractou-mo hootem com tanta benev lencía, teve 
tanta consideração comigo, que não possa corres- 
ponder ae.sa btnignidadj o benevolência sinão to- 
mando em cousileração algumas d?s proposições 
proferidas e sustentadas pelo nob'e senador, actu-.l 
provedor da Santa Casa de Misericórdia. Não me 
ronrorraando com algumas das proposições do ru- 
bro senador, ies Ivi tomar a palavra h je para dizer 
ainda alguma couía. 

Sr. presidente, a piirneira vez que falh i, não i ÍTa- 
reci ao senado sinão duvidas relativamemo á leso- 
liição. O nobre senador ttvo a bondado de resolver 
algumas, mas deixando de tarie uma que ca inlis- 
pensavt-l. Cre:o que o senado tambam deve conco.dar 
em que o nobre senador pela província do Espirito 
Santo, com aquella b' nignidado que o earacterisa, 
tomou hoje em cnsid nação o objecto e resolveu 
muit-s dis üuvtdas em que eulnborava, explicou 
sem duvida alguma muitas das objccçô. sque podiam 
fazer poso na opinião do senado, e uíforoceu outras 
que tambrm não pólem deixar de ser consideradas 
ponderosas, bem que o nobre senador declarasse que 
afinal votava pela iaselução. 

Esta conclusão tirada pelo nobre senador pelo 
Espirito Santo faz ver bem quanto o senado S3 com- 
penetra da neces-idade de auxiliar um estabulec meiilo 
pio detenta magnitude. Não serei eu, Sr. presiden- 
te, que virei ao senado negar os recursos indiipen- 
save:s á manutenção do progresso daquolla casa de 
caridade; tudo quanto tenho dito ó apinas para fazer 
ver a necessidade em que estávamos do discutir mais 
longamente este object ', esmerilhar mais as cau-as 
que produzem a necessidade de darmos novos soc- 
corros áquelle pio estabelecimento. 

Infelizmente esta resolução veiu em uma quadra 
em que osenado deve limitar-so a mui poucas ob- 
semçôe?. Para outro objecto eu estou persuadido 
que esta circumsttncia poü a sar fatal, fazenlo com 
que o senado o rejeitasse ; ma?, em relaçãa ao pro- 
joclo de que so tracti, estou piofundamonle conven- 
cido do que tal circurastancia não terá esto eíf ito, 
mas terá outro não menos perigoso o digno da atlea- 
ção do senaco. 

Sr. presidente, começarei por tomar em conside- 
ração as obsetvações feitas polo nobre scttalor pelo 
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Ceará, e depois dirá ao senado a minha opinião 10- 
lativamenie ao projecto. 

O tiibro senador considerou o meu discurso ba- 
seado unicamente sobre dois pontos: primei'o, que 
ossccconos ped'dos não têm completo fundamento; 
segundo, queostnoiis lembta'os podem uãostros 
mais capazes de ptoduzir o behtQciü de que se tracla. 
Eu peço a attençào do senã o para poder justificar 
aquiílo que disse no meu primeiro discurso, o declaro 
ao nobre sensd. r que sem duvida, pír falta de cla- 
reza da cuinlu parte, ó que não fui bem compro- 
hendido por ?. Ex. 

Eu li eom attençào o lúcido parecer dade na ca- 
mara dosSrs. deputados. Neste parecer vêm coris;- 
gnadas todas as despesas ar; teriores eactuaes daquefie 
pio estabelecimento, o da comparação doilas se de- 
duz esse alcance era que saachi a essa de caridade. 
Mas não fui este, Sr. presidente, o indiito com que 
eu oflereci rninh-s duvidas; não duvidei de mudo 
algum que o estabelecimento seachasso empenhado, 
que a sua despesa auteiior tivesse sido muito tr.e- 
Ror do que a que se laz aciualniente, quê o numero 
dos doentes anteriormente fosse muito menor do que 
o numeto dos doentes hoje; não podia duvidar Oes- 
tes factos, porque são factos provados com recu- 
raent s; e, quando estes documentos não existissem, 
bastava paia mim a honrada palavra e a allegação 
do nobre senador pelo Ceará prove ior da Santa Casa 
de Misetiíordin. Fui portanto mui diverso o meu 
pensntenío; eu o que quiz dizer fui que as dospe- 
s-s, bem que augtnectüd. s, não estavam es;az iu ti- 
ficada?, isto ó, não se tinha ainda pi ovado que com 
effeito não so podia cora economia diminuir essas 
despesas; foi poi tanto mais sobto a mi ralidadq das 
d spesi s, do que sobre a sua quamidaite que fal e'. 
Era portanto necessatio que o nobte senader mos- 
trasse ao senado que na roaíidade, teias as economias 
tinha tu sidu f itas, que tinha sido adnptade tudo 
quanto é humanamente possi el para diminuir a 
despesa sem sacrificar o seiviço. 

O nobre senvdor disse, évoid de, (e o senado com- 
prehende bem a força deste argumento) que áquel- 
le es^belecimeiilo estava mudado por ta! fôrma que 
linha uma administração a mais minucitsa, a mais 
zelosa no exame da contabilidade. Muito longe de 
desconhecer este f, cto, tenho certeza da maneira 
por que se examinam as i ontas; do que p: rém não 
tenho ce teza é dv iicc.S'idade com que muitas das 
despesas, e talvez as maioies, se faz-m, e da desne- 
cessidade de algumas: eu me explico melhor. 

Não duvido que todas as vetbasdi despesa sejáni 
verdadeiras e nactas, isto é, que . lias se tivessem 
feito; mas o que duv ide é que d. vesse m ser ti itas o 
que o fossem cim o espirite n ais economko, que 
é indispensável em um t stabálecimento tão vasto o 
dispendioso; essa é qua ó a minha duvida. 

Demais, stnhotes, não é nec.sserio que eu limlro 
ao senado que em taes cata sempre a despesa é fei- 
ta com pouca tcouomia ; a f lia de eco no u ia é uma 
despesa com que se deve contar, mas uor i so mesmo 
éque a vigilância devo ser extrema Nãoet peio o se- 
nado que eu venha apresentar Lctus com que provo 
isio que eáou essoveru; do; não, não é pussivcl que 
o senador do in.perio se apresente no S'ui'o, exi- 
bindo f.ctos que justifiquem uma proposição dista 
ordem ; basta somente que o senado saib i que eu u o 
produziria e-ta duvida si acaso nã i t vesso lazões 
sufficr n^Gs p' ra just:íictT-a, e é f oi' sos nobres st- 
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nadores, queíenJo, virem ao conhecimento daquillo 
sobre que tenho duvido. 

Pode contar o senado que deste ex\me ha de re- 
sultar o conhecimento do que eu acabo de dizer, já 
pelo que diz respeito á botica, já pelo que diz res- 
peito aos outros artigos da despesa daquelle pio 
eslabelecimeuto. Por isso, Sr. presidente, cieio que 
não serei demasiadamente prolixo si pretender que 
o nobre senador pelo Ceará me preste attenção a 
o>tH rfespeito, não exigindo de mim nada mais porque 
nsd i mais eu digo. 

Sr. presidente, também nesta cccasião devo dizer 
ao senado que, depois que entraram para alli as ir- 
mans de caridade, alguma economia se tem feito pelo 
que diz respeito ás despesas de ■ ozinha, mas não se 
lera trito ainda tudo quanto é preciso farer; ó mister 
entrar com olhos mais vigdantes e attentos nesse la- 
hyrintho doméstico. 

Estas palavras não podem de fôrma alguma servir 
de oansura aqoellas caridosas senhoras, porque ellas 
não podem também em tâe pouco tempo reformar 
tu íe, e mais sinta, não tendo conhQcimrnte da lin- 
gm, não lendo conhecimento practico do psiz, ne- 
cessariamente se devera achar arrastadas a muitas 
cousas que ellas não praetic^riam nem consentiriam 
no ssu paiz, po: eilas conhecido, e cuja lingua faliam. 
Assim, Sr. presidente, creio que agora me fiz bem 
comprcheader relativamente ao que eu quiz dizer, 
quando me referi a não just flcação das despesas. 

Hoje o nobre senador pela província do Espirito 
Santo desertinou no seu excellen e discutso muitos 
dos segredes da administrarão ; sem querer censu- 
rar, com aquella habilidade que o caracterisa, disse 
muite, mas desejando que todos bem o percebessem 
e penetrassem bem o objecío. Lastimei qne o nobre 
senador no seu txcelbnle discurso não oílerecesse 
os remédios para os males que indicou, á excepjão 
de ura, qne foi acabar com as loterias. 

Eu fsposo carapletamcmo a opinião d) nobre se- 
nador. Outro remetio < ff recido pelo nobie senador, 
mas não claramente, também o esposo, e já nelle 
bavia faltado, isto ó, a divisão da Casa da Miseri- 
córdia, a desconeentraçãi da caiidadc da corto do 
Rio de Janeiro; sem duvida alguma o estabeleci- 
mento ganham em economia, diminuiria as suas 
despesas, a caridade publica seria melhor sal sfeita, e 
a salubridade do paiz também ganharia. (Apoiados.) 

Eu não sei como se pôde sust ntar ainda hoje sô 
nma casa de miser cordia para uma povoação ae 14 
léguas, como é o município neutro, para uma popu- 
lação tão vasta como a da côrte do Rio de Janeiro ? 
Assim como não posso também compreh-mder como 
ainda traje a municipalidade da côite do ILo de Ja- 
neiio 6 uma só. Não sei rorao só com uma munici- 
palidade dfn'ro do municipio neutro se poderá bem 
preencher o principio consiitucional, quando esta- 
beleceu as eamaras municipaes. 

Fui uns erro, Sr. presidente, que notei quando co 
raeçaram squ-llas obras. O digno provedor daquelle 
pis cstabelm itn- nto, inspirado por assim Oizer por 
Deus, emprehendeu-as com o intuito de fazer bem 
á humanidade; mas, permitia-mo a sua memória, 
para mim muito respeitável, que eu diga que não 
devèra a cara de caridade ser, nem edificada alli, 
nem edificadt do forma que ab orvesse tanto as 
rendas do estabelecimento, e não désse logar a que 
entras casas fossem eítabelecidas em differeates 
pomos d« iHunicipia neutro. 

(O Sr. marquez de Abrantes da um aparte.) 

Os meiicos disseragi"roque não diz o nobre sc- 
mdor: cuvimos en r ■rauto hoje o parecer de um 
dos mais distinclos p'ofo;sores da côrte, pelas suas 
luzes, pela sua longa practica, e, em uma única 
palavra, pela sua clinica, dizer o contrario. 

O Sn. Jobim ; — O mesmo que eu disse hoje, disse 
muitas vezes ao Sr. José Clemente. 

O Su. Visconde de Jequitinuoniia:—O queé facto 
é que não é preciso ser medico nem ter conhecimen- 
tos clinicosda profissão para se conhecer que aquello 
local não é bom para o eslabolocimonto de uma casa 
da caridade, equo o ar vegetal seria uma das primei- 
ras condições que se devera procurar, entretanto qua 
aquella casa está exposta a um ar inteirameule sali- 
troso. Esto grande defeito não sei qu udo se polerá 
remediar, porque as despesas feitas cora o estabele- 
c.imento foram enormes. Seria talvez necessário, o 
que? Adoptar aquelle estabelecimento para outro 
fira ? qual? edificar outro? com que? Não ha remé- 
dio sinão sujeitar-so o paiz a esta condição. 

O Sn. Jobiji: — Eu não cendemno o ho-pit »l ac- 
tual, o quo digo é que ó necessário estabelecer ou- 
tro ; lamento que este seja o único. 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniia ; — Eu vi hera 
quo o nobre senador não tinha condemnado o esta- 
belecimento actual, mas tamb-m vi e ouvi quo V. 
Ex. tinha notado que o logar não era o melhor para 
uma casa de caridade, e até V- Ex. dec'arou mais 
que nunca viu era paiz algum uma casa de catidado 
estabelecida era logar similhante aquelle: logo con- 
demnou sem duví ia o logar, mas por esta rr zão eco- 
nômica, porque lera s necessidade ab;-olula de dei- 
xar continuar a casa do caridade ali, havemos de dei- 
xar de declarar o quo mais convém? 

Sr. presidente, depois do eu ter feito estas obser- 
vações, o não querendo demorar a passagem do 
projecto para p '2,'discussão, onde poderá então ter 
logar oílerecer-se algumas emendas, ou emfim tra- 
ctar-se mais extensamente dos artigos do mesmo pre- 
jecto. passarei a tomar em consideração o segundo 
ponto do discurso do nobre senador:» Que cs mo os 
lembrados podem.não ser os mais capazes de produ- 
zirem o beneficio de quo se tracia. » 

Senhores, Ouvi com a maior attenção (e i so era 
do meu dever) o que disso o nobre senador pelo Cca á 
relativamente ás proposições por mim proferidas. 
Primeiro, que sciia talvez necessário examinar si 
conv.ria á Santa Casa da Misericórdia vender al- 
guns prédios e pagar suas dividas ccm o produclo 
dessa venda ; si conviria em segundo logar vender 
todos os seus prédios o comprar apólices ; si con- 
viria (pareço que também lembrei isto ao senado), 
cm vez da medida proposta na resolução, estabele- 
cer se uma subvenção pelo thesouro publico para 
auxiliar a Casa da Misericórdia. 

Quasto á primeira proposição, disso o nobre sena- 
dor; «O estabelecüneruo já tem vendido alguns 
prédios, não pôde vender -mais, porque a este expe- 
diente ligam-se algumas questões que aclualmento 

O Sr. Marquez de Abrantes : — E pelos seus bons 
e longos serviços na Sautr Casa. 

O Sr. Visconde de Jequitinuoniia : — Sim, senhor, 
e pelos seus bons e longos serviços prestados na 
Santa Casa. 

(O Sr. marquez de Abrantes dá um aparte). 
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so agitam na França, e de cujo resultado nós ainda 
não temos ccnhscimenlo; i.-to é, á as corporações 
de mão morta obram mais conforme a seus interesses 
possuindo só apólices, ou se devem possuir bens de 
raiz. » O nobro senador disso que os bens de raiz ti- 
nham a vantagem de augmenlar de preço, e que os 
outros ti. ham a desvantagem de diminuir. 

Não posso dar todooraeuasscnlimrnlo a esta pro- 
posição, parque não me parece rxacta; não creio que 
os bens de raiz augmentem de valor; foi uma idéa 
profuiida pelo nobre senador pelo Ceará e hoje sus- 
tentada pelo nobre senador pelo Espirito Santo, com 
a qual não posso inteirameme conformar-mo Ü que 
ó que nós vemos em relaçãe a um prédio ? Hoje faz- 
se um prédio, suppunhamos, por 10 coutos do réis, 
era conseqüência do augmento da população e da 
diíílculdade de casas euginenla-se o valor, e em vez 
de so vender por 10 contos de réis, poder-se-ha da- 
qui a b ou G annos vender por 20 contos. 

D vo lembrar ao senado que, para se calcular com 
ex Glidão, ó indispensável que tenhamos em vista 
uma avaliação judiúosa e justa. Augmenta-seo va- 
lor de 10 a 20 contos do réis, em conseqüência da- 
quellas causas absolutamente estranhas a proprieda- 
de ; mas devo fazer notar ao senad) que o prédio ar- 
ruina-se no fim de 3 annos, e neces^riamente pre- 
cisa de concertos: que a lei relativa á décima esta- 
beleceu ura décimo para con ertos, leve em vista 
essa dotereoração dos prédios, e eu estou convencido 
de que isto não é sufíiciente; qualquer que tenha 
casa, avalie esses detereoraaceatos o calcule, prin- 
cipalmente no nosso paiz: na Inglaterra é diverso, 
porque alli está estabelecido o costumo de se fazir o 
inventario na occasião om que se alugara os prédios; 
esse inventario é assign ido pelo inquilino e fica uma 
cópia cm mão do proprietário. 

Quando ura inquilino sahe da casa, repõe lulo no 
mesmo estado em que roctbeu, avista do exame do 
inventaiio. E' isto o que nós pracúcamos aqui? 
Não, nem em casas nobres, quanto mais era casas 
pequenas, aonde faltam portas, faltam chaves, 
arruinam-se parele5, as cozinhas desapparecem e 
assim por diante, o tudo isso exige concertos e des- 
pesas que diminuem o valor do prédio. 

Calculo o nobre provedor da Santa Casa esses re- 
paros e nos diga a quanto monta a; ms, para 
fazer essa declaração tenha o nobre senador era at- 
tenção ossjjsles relativamente ao aluguel que já 
são'feitos proporcionalmente ás despesas com que 
os inquilinos melhoram os prédios, porque isso 
entra no deterioramenlo do prédio; quero dizer, 
devo ser lançado em dBspo:a ao proprietário e en- 
tão estou convencido de que, raciocinando so assim, 
os prédios não augmentam de vai >r. 

O que o nobre souadpr me pôde dizer e ao que 
me não posso recusar de fôrma alguma, é que os ter- 
renos no Rio de Janeiro aog tentam con-d 'oravel- 
mente do valor; mas, fazendo-se aquillo que fui lem- 
brado pelo nobro senador pelo E-puito Santo no seu 
discurso de hqe, isto é, vendando se o pr. dio e afo- 
rando-se o terreno em perpetuo fateosim ganharia 
muito o estabelecimento, então haveria augmento, 
porque os terrenos no Rio da Janeiro augmeniam 
extraordinariamente de valor, e, aquelles qns menos 
augmentam não augmentam menos de 5"/o- For 
tanto, adoplando-se aquillo que se propõe com a ob- 
servação feita pc'o nobre senador pela província do 
Espirito-Santo, ahi toriamossem duvi la alguma con- 

seguido o nado mais proprio para sugmentar a renda 
da Santa Casa da Misericórdia. 

Agora tomemos em consid ração o valor das apó- 
lices. Eu concebo que as apólices possam diminuir 
de valor, mas para quem? para quem negocia cora 
ellas. Para mim, si as tiver e tiver nocessidado de 
vendei-as em occasião om que não valham lamo 
quanto mo custaram, diminuem do valor; mas esta 
é a condição de uma casa daquella ordem? A casa 
da Misericórdia vai nego i r em aonlices? ha de se 
ver na necessitado do vendol-as? Não. O quo quer 
c ura ren limento certo, e esm rendimento ó o mesmo 
o certo, não ha duvida alguma ; 6 garantido, In de 
ter sempre G % emquanto durar a divida publica. 

Portanto eu não achei tudo o fundamento na ob- 
servação feita pelo nobre senador pela província do 
Ceará. 

Eu lambera disse, Sr. presidente, que o que o 
projecto propõe ora digoo do consideração debaixo 
de diírerentes pontos de vi-.ta Primeira o ente o pr. - 
jecto oífe ecea creação do uma imposição perpetua, 
não diz que durará por 6 ou por 10 anuo ; o para 
sempre. V. Ex. sabe que em gera! laes impostos fi- 
cilmenle se cream, mas com a maior difficuldi.da se 
extinguem. Nós t irnos exemplos dbso nos impostos 
creadosjácra favor da Santa Casa da Miseiicoidia, e 
portanto ha de ser da mesma natureza. 

O nobre senador pelo Ceará- devera dizer ao sena 
do a quanto pode montar o proluclo deste imposto. 

O Sr. Marquez de Abrantes ; — Eu disse. 
O Sr Visconde de Jeouitiníioniia; — Quanto? 
O Sr. Marquez de Abrantes: —Trinta a quarenta 

contos de réis. 
O Sr. Visconde de. Jequitinhoniu : —Ora; o cal- 

culo de trinta a quarenta contos de réis é precário, 
pôde ser de trinta a quarenta contos de léis, más 
também pó ie ser do virue ou de emeoenta ou de 
sessenta contos, conforme o consumo do genero sob 
o qual o imposto é creado. 

Não sei si acaso devemos tomar em consideração 
também o genero sobre o qual o imposto vai rocahir. 
Eu recordo-me, não st i si por documentos oflerecidos 
á consideração do senado, ou si á consiieraçâo da 
camara dos deputados, pLlo poder executivo ; r< cor- 
do-me d) reclamação muito positiva feita pelos go- 
vernos estrangeiros relatDamente aos diroúos já 
existentes, pagos pelos vinhos. Recordo-me princi- 
palmente do governo deN polese da Hespanh), quo 
se queixavam muito dos impostos que pagavam tacs 
generos, receiando que a? suas rela.õ ís commcrciaes 
com o Brasil viessem a exiinguir-se, si acaso se 
difficultrsse a importação por meio da creação de 
novos impostos. 

Eitou persuadido de que hoje já as nossas rela- 
ções commerciaes com aquelles poizes são mui 
poucas, e estou certo também de que suião ainda 
menores, atteudendo á influencia qne deve ter o 
augraenta deste imposto no vinho em geral. 

Esta qucitão não deverá ser também tomada om 
consideração pelo seáiado, isto é, como questão in- 
dustrial e*coramercial ? E' sem duvida ladilTercnlo 
que diminuamos o consumo dos vinhas augmentando 
o imposto e dificultando porcensi-quencia as iu.s- 
sas relações commerciaes com aquelles paizes que 
nà) produzem outra consa além do vinho, quo 
rbienba merca lo entre nós? Esta questão commer- 
cial deverá ser ponderadr pelo nobie senador pela 
província do C ará. 
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, Pergunlar se-mo-Iia : « Tonies rús outro meio, 
outros duelos, sobio os quacs se poJeria crear s 
imposk.ã ) indispeusirel para subrenduitar com cila 
a Senla Casa da Whe irordia ? » Creio, senhoifs, 
q w laes objectas fitam designados pel) sua própria 
njiureza. Nã > soi purqus mouro os theairof no líio 
de Janeiro não hão de pagar um imposto ptra a 
Santa Casa. 

O Sn. Silveira da Mòtta : — Com muiio mais 
razão do quo as pipas de vinho. 

O Sn. Vixoxle de Jequitixiiomía :—Rscordo- 
rcedeque na Françi cs theolros pagam uma im- 
p^si^âopara òshaspitaesr porque razão rão hão du 
pagar entre nós? eilesqnc fazem cavallarias altas, 
clles que divertem miis a si do que aos espe tido- 
res, por que motivo não hão de con iorrer coiu uma 
i riposEão para a Santa Casa da Jiisericordia ? Essa 
imposição se lia da muito fácil arrecadação, porque 
{ódd íffectuar-se ; or cada uma recita. Si se qui- 
■/cssecsle mtio, datia c'iu lugar d liscalisação do go- 
verno, e, como quasi todos os thaatroa estão subven- 
tionados, sobre elies, por mais esta tazào, tom o gc- 
verru o dneilo de fiscalizar. 

E, alem dos theairos, senhores, enteuio que todos 
cs divertim- ntos de qualquer natureza devem pagar 
tira imposto em favor da Santa C:sa da Misericoidia; 
desta forma não se creava uma imposição, que 
16 ie, até ceito ponto, diminuir o consumo e entor- 
pecer as relações cotmnerciaes do Imp rio com uma 
ou outra nação q ie não tenha sinão e,se produclo 
paia negociar coumosco. 

O Maranhão, senh ires, já não negocia com a Hes- 
panha, porque est' não ha do para rlil levar cs seus 
vinhos, em conseqüência do grande augmeuto doa 
direitos do e n umo. O.a, V. Ex. persuade se por 
veutura que o rentimeulo do imposto sobre os thea- 
Iroí, sobro os divo. timonlos publico-^, scriatequeno? 
Excedcxii de mais de 30 contos do léis. 

O Sr. Dastas: — E' necessário dar divertimentos 
no publico. 

ü Sr. Visconde de Jeqcmniiosha : — Pelo que 
vej > V. Ex. segue a regra do Mazarin— cmquanlo se 
canta não se discuto política. O que cu desejara era 
que V. Ex. tivesse a bondade de pedir a palavra, afim 
do provar qua o imposto de que se tracia na resolu- 
(ão c menos oneroso, tnen s piejudi:i;l do que o 
imposto q m se poderia lançar sobre os lheatrus c 
mais diveriimontos pub i:os." 

O Sr. Dantas: —Satbf.irei a V. Ex., qu-nlo man- 
dar á mesa uma emanda substituindo u imposto da 
le olução p r este outro. 

O Sr. Visconde de Jeqlutinuoniia: — Ex. deve 
concorrer cem seu conlingenl-. para a elucidação do 
senado; tendo eu avançado uma proposição menos 
ciacta, V. Ex. fa ia um imporlaule Serviço si de- 
raoastrassa a iaexactitào. 

O Sr. Dantas ; — Eu não disse que eia menos 
cxacta. 

O Sn. Silveira da Motta : — Si nã) receiasse 
retardar a le.oluçâo, eu piopoiu acmsnd). 

O Sr. Visconde de Jeouitinidmia ; — Ainda não 
promelti que nã j h -i de propôr na 'd0 discus.-ão. 

O Sr. Silveira da .Moita : — Sobre o thoaíro 
italijiio. 

O Sr ã ISco.nde de Ieqlttimionma : — Ta b m 

nãoaffirmoque nã) hei do propor; e, ti não propozer, 
não será isso devido sinão á estreiteza do tsmpo 
o á muita conúderação que. me mereço aquelle pio 
estabelecimeoto, a necessidade em que cu o julgo cul- 
locado avista do que tem dito o nobre senador pelo 
Coará; mas a tudo isso cederei com extraordiná- 
ria repjgnancia, porque esse imposto não é pos ivel, 
não posso comptebender como deva ser preferido a 
muit is outros. 

Sabo V. Ex. quem devôra em gronío pai to pagar 
as despesas da Sinta Cssa da Mizaricordia? Deveram 
s r as sociedades Je colonisação; todas ellas devôram 
diminuir alguma cousa do seu credito o dar «ma sub- 
venção próp ircional a seus lucros á casi de caridade 
onde os colonos importados vão ser curados. 

Por fim, Sr. presidenta, é tal a convicção em quo 
estou de cuo não se deve de modo algum croar 
este irapesto, quo declaro a V. Ex, que prouro que 
o governo dê á SarfaCasa da Misericórdia uma 
subvenção annual, Quando perguntei ao nobre so- 
tiidor pela província do Ceará, digno provedor da 
Santa Casa da Mtsjricordia, a quanta montava o im- 
posto, foi para fazer ver ao senrdo que seria mais 
fácil dar o thosouro 3O;CO05!l em prestações men- 
saes do que estabelecer um imposto somente p ra 
aquella casa; o que é urai verdadeira anomalia, 
não tarilj p-la cieação do imposto, como pelo 
modo por quo ha de ser arrecadado o fiscalizado. Ha- 
verá duas escripluraçôjs na alfândega, uma rela- 
tiva a esse imposto creado cem o fim de favorecer 
a Santa Casa, e outra das rendas que não entrarem 
uo thesouro publico. 

0 Sr. Mauquez de Abrantes: — Já ha escriptu- 
ração especial para a camara municipal. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia: —Peço licença 
paia mo deciamr conua iodas essas escripluraçôes 
especiaes; e V. Ex. ó mesmo da minha opinião, 
V. Ex. nã) é de opinião dive.sa, e tenho razões 
para o dizer; V. Ex. não quer quo haja na alfau- 
dega escripturaçõss diversas e c-speciaes. Seiia até 
mais proprto da nação quo o governo pagasse osdi- 
ioitos dos produetos que consome, embora seja elle 
mesmo que tem do arrecadar a importância dos 
impostos do cuiisumo desses e dos outros geueros. 

O queseseguia, por exemplo, «ia Sjnta C isa do Mi- 
sericórdia ler uma subvenção mensal ds 2,500^000? 
eram os SO.OOO^ÜOt), o não se fazia mal nenhum ao 
co.nm rcio, as relações continuavam as mesmas, o o 
lhe ouro percebia os lucros dellas provenientes! 

Sei que alguém me pôde responder diz ndo quo 
não haverá alterações nas relações commerciaes ; 
qui este imposto c um giã) de arêa o, portanto, 
não ha do ler influencia ou valor algum; mas quem 
assim responde, Sr. presidente, pôde ficar ceifo de 
que não me convence; essas gotas d'agua no mar 
u.uitas vezes podem produzir eiíeitos muitos sensi- 
veis nas relações ommerciaes do paiz; e por isso 
não se piólo dizer que c o caso do pioverbio poriu- 
guez —ouro é o que ouro vale:—Não; o Escalo 
peráe sem duvida alguma 30 contos de réis dando a 
subven.ã i ou dando o imposto, si na realidade o int- 
p isto só lern do produzir 30:000?íi000; mas os c-fiei- 
tos da subveni ão. não são de modo algum, nem po- 
dem ser, os eíEitos da crcação do imposto : Não se 
creando o imposto ganha a nação pelo menos o não 
expor o seu com mer cio a esses efleitos, quaesquer 
que possam ser. 

1'orianlo a subvenção de 2:oOOSi por mcz c muito 
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mais rszoavcl; e póJe desdis já o nobre senador fi- 
car certr de que si esla resolução passar lal qual 
esta, ou para o anno prelendo propôr uma sjbslitui- 
Ção, e então teremos tempo de discuiil-a profun- 
damenlo, não haverá a estreileza de tempo com a 
qual argumenta hoje o njbro senador pelo Ceará, 
e, por isso, estou convencido de que a assembléa 
geral tornará uma resolução muito mais judiciosa. 

Sr. presidente, o nobre senador pela província de 
Corrá respondeu a uma observjçãa minha, relati- 
vamente a não se acharem na Santa Casa da Mi- 
sericórdia alguns dos professores mais notáveis 
desta capital. S'. Es. aproveitou essa occasião para 
dizer que naquello estubelecimenío achavam-se pro- 
fessores muito distinatos, como consta do Alma- 
nack; o si todos não tinham alli clinica, attribuia 
a outras causas iuLdraraento estranhas ámadici- 
dadb dos ordenados. O nobre senador aproveitou 
trmbera essa occasião pira fazer elogios a todos os 
professores que alli carilosaraento servem. 

Sr. presidente, eu não deixo de reconhecer, e, 
de freto reconheço, que os professores que se 
acham actualrneute na Smta Casa da Misericórdia 
são dos mais distinetos da capital do Império, pelo 
sou saber e pela sua prcctica; apenas lamentei que 
não estivessem também outros. Mas não poderei, 
Sr. presidente, deixar nesta occasião de lamentar 
timbem quo se tenham despedido daquella casa 
professores do uma roconhaciii reputação, muito 
principahnonle como operadores e por causas ab- 
solutamente estranhas a suas distinetas habilita- 
cõos o serviços por elles presladoi com zelo o hu- 
manidade. 

Eu cieio queaquelles a quem me refiro não dei- 
xaram a Santa Casa da Misericórdia no tempo do no- 
bre provedor actual; mas, como taes factosse podem 
repetir, eu pedirei ao nobre provedor da Santa Casa 
que tenha omaiorcuidado em repellir, em não pres- 
tar alteu^ão a manejos similhautes a'quellesc )m que 
fizeram sahir da Santa Casa profossores do maior 
preslimo, aquclles que tomaram para si o perigoso 
oftlcio de andarem áorelha dos provedores 

Senhores, eu reconheço tanto quo na Santa Casa 
da Misericórdia oxisl-m alguns dos prrí.ssorrs rnais 
distinetos da capital do Império, que não poderei 
deixar de ufmar-me como amigo da humanidade 
de existirem oll: t cs, si não os primeiros, dos mais 
distinetos operadores da capital. 

Na realiiada os professores a quem me refiro são 
dr mahr raerite, e cujos nomes, do mais alto valor 
para o paiz, são sufücientes para conseguir o assenti- 
ruento o o conceito de lodo o senaio. Eucreii, Sr. 
presidento, que não oflenlo aos outros professores da 
capital do Império pondo em I.1 li, hroSr. Manuel 
Feliciano, o Sr. Antonio dr Costr e o muito dis- 
tineto Sr. Dr. Boanpani. (Apoiados.) 

A respeito dos dous primeiros ha uma immensi- 
dade de fictos quo provam aquillo que acabo de 
dizer ao sonado; o a respeita da terceiro, si fòs-e ne- 
cossaria ainda algum freto para provar o que eu 
disso, bastai iam os seus importautissimos serviços 
feitos som acceitar gratificação alguma nesse hospi- 
tal provisoriamente creado no Andarahy, onde o 
Sr. Dr. B mpani, com a maior peri ia e caridade, 
curi o maior zelo, com is conhecimentos mais 
adiantados da sciencia. salvou grande numero de 
chagados escotbulalcs já verdadeiros csqu.letos. 
sem fazer uma só amputação! 

E' pira lamentar, Sr. presidente, que ainda tacs 

I serviços não fossem coramemorados por qualquer 
firma; ó para com os homens que mais vezes se 
expõem á morte em beneficio da humanidade, os 
que mais se esmeram em adiantar os dias de vida 
do seu proximo infeliz, e que fazem para isso os 
maiores sacríficios pessoaes, que o poder executivo 
é mais obrigado a dar demonstrações d i que serviços 
importantes não são olvidados. 

A respeito de ultimo professor, Sr. presidente, 
lembrarei uma circumslancia que muito o recom- 
menla á consideração do paiz. 

O Sr. Dr. Pompani é professor cathedratico em 
ãlodena, seu paiz natal: rogado diariamente polo 
ssberane daquelle ducado para ir alli ler a cadeira 
de que é piolessor, prefere estar no B asil, prefere 
viver comnosco, pretere, em uma palavra, fazer 
aqui á humanidade tado o beneficie para que a 
sciencia tanto o habilita. 

Eu, senhores, algumas vezes lembro-me de que 
ha no mundo uma nação que sabe ser patriótica e 
cosmopolita ao mesmo tempo; procuro quanto é 
possível beber nella noções de sociabilidade, e 
desejára que no nosso paiz esse principio existisse, 
o se practicasse com o estrangeiro, que por sei o, 
lenge de desmerecer, é titulo mui valioso, quando as 
suas qualidades o lutnlitam para o conceito publico. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, eu poderia ainda dizer alguma 
GJiisa relalivameule ás irmans da caridade, mas creio 
que em apartes já fiz ver quaes são minhas ricas e 
seinimentas a esse respeito. As irmans de caridade 
são taes verdadeiramente, e ainda não prestaram 
ledos os serviços que podem prestar, porque não 
estão ainda bem aclimadas no paiz, mas sem duvida 
muito tôm ellas feitoalli em beneficio da humanidade. 

Si fôsse possível, eu modificaria o seu contracto, 
mas não sendo isso possível, confio que o nobre pro- 
vedor da Santa Casa da Misericórdia, tomando em 
condderarão o serviço que ellas prestam, o estado 
em que se achmi e o serviço que ainda poderão pres- 
tar, fará aquillo que sua piedade lhe inspirar. 

Sr. p.esilehte, declaro a V. Ex. quo voto para 
que o projecto passe para a 2."discussão; nella pode 
ser que ainda offereça alguma emenda, e, si o não 
fizer, é pelas razões jáexpendidas ; mas para o anno 
(rindo se) o uubre senador ha de se haver comigo 
relativamente á substituição do imposto. 

Encerrada a discussão, passa a resolução para a 
2." discussão que fica adiada pola hora, por so passar 
á 2.* parte da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

rllOROCAÇÃO DA lei do oiiçajiexio vigente. 

Contiuúi a 3.a discussão da proposição da camara 
des Srs. deputados mandando vigorara actualIti da 
orçamento para o anno financei o de 1839—1860, 
emquanto não fòr promulgada a lei desse exercício. 

O Sr. Visconde de Maranguape {ministro dos ne- 
gocias estrangeiros): — Sr. presidente , depois do 
uma longa vida parlamentar, fui hontem, em minha 
ausência, increpado de ter faltado á consideração e 
respeito que devo a cada um dos meus collegas nesta 
casa. 

A occurrencia, que a issa serviu de motivo, certa- 
mente não dava direito ao nobre senador por Matto- 
Grosso para fazer-me a increpação que hoje ILho 
Correio Mercantil o no Diário do Rio. W pro ho res- 
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tabelecer os factos, para que o senado veja o modo 
por qoe eu procedi. 

Assisti á grande parte do discurso do nobro sena- 
dor, e tanta attenção lhe prestei, que algumas vezes 
o interrompi com apartes, que fizeram com que o 
Sr. presidente me lembrasse a observância do regi- 
mento ; parece que quem assim procede, presta 
toda a attenção ao nobre senador quande falia. Mas 
achava-me realmente incommodado, e appello para 
o testimunho do nosso distincto collega o Sr Cân- 
dido Borges, a quem me tinha queixado e que até 
indicou-me o remedio que eu devia tomar. 

O Sr. Caxdido Borges: — E' exacto. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Tendo já estado na casa por muito tempo, fazia 
grande sacrifício em continuar, e, levantando-me 
parasahir, disse o nobre senador: « Eis ahi; agora 
que vou fallar sobre cs negocios do Paraguay , é 
que o Sr. ministro de estrangeiros não me quer 
prestar attenção e vai-seI » Respondi eu; «Não 
sabia que o Sr. senador ia fallar agora sobre os ne- 
gocios do Paraguay; estou incommodado, por isso 
vou-me embora, » e retirei-me. 

Sr. presidente, esta declaração quer no senado, 
querem outro logar, entre pessoas da nossa educa- 
ção, bastava para me justificar, e portanto o nobre se- 
nador não devia mais insistir; mas não; continuou 
a attribuir-me a intenção de não querer ouvil-o, e 
a accusar-me de um procedimento menos regular! 
Ora, deveria eu fazer caso de increpaçôes desta na- 
tureza? O nobre senador teria direito de exigira mi- 
nha attenção a taes palavras ditas depois de haver eu 
dado as razões da rainha sabida? 

Não foi da parte do nobre senador uma falta de 
consideração ao seu collega que já se havia justifi- 
cado aüegando incomraodo de saúle? Mas não ob- 
stante, o nobre senador continuou a dar a entender 
que eu linha medo de ouvil-o, quando fallava dos ne- 
gocios de miuha repartição, e que por isso fugia da 
casa 1 A isto é que eu alludi, quando disse que não 
fazia caso. 

Creio, senhores, ter mostrado nesta casa qua nun 
ca fujo ás discussões (apoiados), aos anteriores dis- 
cursos do nobre senador cei as respostas que julguei 
necessárias; mas nessa matéria, de que elle preten- 
dia fallar novamente, não podemos chegara um ac- 
cordo; o nobre senador acha que tudo quanto tenho 
fedo é despropósito, não pode concordar em que eu 
possa acertar em medida alguma; e eu, pcb con- 
trario, penso que tenho servido bem ao meu paiz. 
(Apoiados). 

Além disto, senhores, por não poder eu, visto 
achar-me incommodado, prestar attenção ao dis- 
curso do nobre senador, ficaria sem saber o que 
S. Ex. houvesse dito? Nae é costume, quando se 
tracta destas matérias importantes, esperar que os 
discursos appareçam impressos, para então serem 
estudados e respondidos? Como é que o nobre se- 
nador presumiu que por ausentar-me não fazia caso 
do que &. Ex. ia diz r ? Mesmo não estando eu pre- 
sente, podia, depois de impresso o discurso, ficar 
muito melhor ioferraado do que houvesse dito o no- 
bre senador, 

O senado é lestimunha de que nunca faltei ao 
respeito a ninguém nesta casa. [Apoiados.) Si algum 
elogio mereço na sociedade, ó pelas boas maneiras e 
peh condderação cora quetracto a todos [apoiados); 
nunca fiitei ás attcnções devidas nem ás pessoas da 

ínfima classe; como pois havia de vir faltar ao nob o 
senador nesta casa ? 

Fique o nobre senador certo de que, apezar do 
todo o prestigio de que goza, apezar de lodo o valor 
político que tem, jámais poderá ser acreditado nesta 
parte; ninguém acreditará que eu, quer como mir 
nislro, quer como senador, seja capaz do desconsi- 
derar um collega meu. 

Nunca em minha vida parlamentar pracliquei si- 
milhante acto. 

Sr. presidente, declaro que não tive intenção al- 
guma de oíTender o nobre senador, e espero que 
S. Ex. acceitará esta explicação filha do meu cora- 
ção, dos meus principies e do minha educação. 
[Muito bem!) 

O Sr. Miranda : — O Sr. ministro dos negocies 
estrangeiros finalizou o seu discurso, dizen lo que o 
senado acceitasse a explicação que deu cemo fl.ha do 
seu coração, e era como protesto de que não desejava 
me offcindor de modo algum. 

A explicação está acceita 1 Está terminado o in- 
cidente ! Nem mais uma palavra sobre o passado 1 
[Muitos apoiados, muito bem.) 

Sr. presidente, eu não me julgava ainda coma cal- 
ma sufficiente para discutir com o desenvolvimento 
necessário as questões relativas oo tractado cora o Pa- 
raguay; mas farei tudo por expender os meus pen- 
samentos com a clareza e concisão que o senado tem 
direito a esperar de mira ; e mesmo renunciaria á 
palavra, si p rventura me não tivesse de alguma 
sorte compromettido hontem a dar uma resposta ao 
nobre ex-min stro planipotenciario o Sr. conselheiro 
Paranhos. 

O Sr. conselheiro Paranhos teve a bondade do 
oecupar-se com as observações que eu havia diri- 
gido d consideração do sena lo, relativamenteão me- 
recimento do tractído ultimamente celebrado com a 
Republica do Paraguay, tractado do que S. Ex. fôra 
o illustre negociador. 

O Sr. conselheiro Paranhos occupou-se apenas 
com tres pentes do meu discurso, abandonando com- 
pletamente a primeira parle delle, aquella em que 
eu expunlia e apreciava a historia dos actos practi- 
cados pela administração do meu paiz, era duas 
épocas diílerentes, de cuja apreciação resultava o 
perftilo conhecimento do duas diveisas políticas. 
S. Ex. teve razão, e ainda nesse seu modo de apre- 
ciar as cousas, elle se houve ccm aquella habilidade 
e tino diplomático que todos lhe reconhecem. 

Na primeira occasião que tive a honra de occupar 
a attenção do senado, eu procurei fizer sentir qual 
fôra a mudança repentina que cumpria notar na po- 
lítica do giverno, comparadas as duas diíTerenles 
épocas que se prendem á negociação do tractado. 
Referi então todos os factos que so deram, analysti 
todos os documentei diplomáticos de que se teve 
conhecimento ate 26 de janeiro de 18S7, data cm 
que o nosso governo ainda se houve para com a Re- 
publica do Paraguay com a mesma energia e digni- 
dade, fundadas na justiça que lhe assistia, empre- 
gando para levar a effeito suas justíssimas prelen- 
çôes aqueles termos próprios, cheios de força, de 
convicção o do insistência, que só podia inspirar a 
consciência de patriotismo e do dever com que se 
reclamava. 

Notei mais qual principiou a ser o procedimento 
do governo depois da resposta dada pela, Republica 
do Paraguay cm sua nota do 11 dc maio de 1867, 
em referencia ao oííicio do ministro brasileiro do 
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26 de j.meiro de 1837. Lenda as differcnles notas, 
mostrei, cora trechos deduzidos dellas, qual fdra a 
pret-nção do governo até o dia 26 de janeiro do 
1857, e disse que o governo, entre outras muitas 
causas, pretendia conseguir do governo do Para- 
guay, como ídéa capital, o reconhecimento do di- 
reito que nos assistia de fazer em commum com a 
Republica do Paragnay a policia do trecho, que de- 
mora entre o rio Apa e o rio Branco; era este ura 
dos dnco capítulos consignados era a nota de 26 
de janeiro; era estoura dos graados assumptos, 
que até então haviam occupadoa atlenção do go- 
verno, que, forte em seu direito, se começara a 
collocarem altitude própria para fazer valer perante 
o governo do Paraguay o reconhecimento de tão 
incontestável pretenção. O senado permiltirá que 
mostre era muito poucas palavras qual era então a 
altitude do nosso governo. Uma repetição nestas 
matérias nunca é ociosa, nem inútil. 

Dizia o governo nesta nota de 26 de janeiro {lê) : 
« A margem esquerda do rio Paraguay desde a 

direita do Apa penence ao Brasil- E' verdade que 
o governo da Republica contesta ao Brasil a pro- 
priedade de uma parle desse território até ao deno- 
minado rio Branco, mas isso não invalida o direito 
do Império. Tudo quanto fez a convenção de 6 de 
abiil do anno passado, a bem da paz dos dois pai- 
zes, a bem de seus recíprocos interesses, e dos de 
seus vizinhos, foi adiar o ajuste definitivo dessa 
questão para occasião opportuna. obrigando se am- 
bas as partes a respeitar o seu uli possidelis actual. 

« O governo imperial tom cumprido o cumprirá 
r.-ligiosamenle esto compromisso, não fará innava- 
ções nas suas posses actuaes á margem esquerda 
do rio Paragiiay, entre os pontos da contestação. 
Mas esto procedimento não importa transferir ao 
governo da Republica a soberania que tão evidente- 
mente demonstrou-se pertencer ao Brasil. E toda- 
via é isso o quo parece arrogar-so tacitamente o 
governo da Republica nas suas instrucçôes aos com- 
mamlantes militares do Serro Occidêutal e Forte 
Olympo. 

« Ao norte do Apa até ao denominado rio Branco 
e até á bahia Negra, o governo imperial não pode 
admittir que o da Republica exerça actcs de exclu- 
siva soberania na.- aguas do rio Paraguay. Esse tre- 
cho do rio se devo considerar neutro o coraraura, 
eraquanto pender a questão do limites, cujo ajuste 
terá logar no época e pela forma estipulada na con- 
venção de 6 de > biil do anno passado. 

« Entre os pontos acima designados, a policia não 
pôde deixar de ser feita sobre o rio, pelos auetoridades 
de um e outro paiz, na margem direita pelas do Pa- 
raguay, c na esquerda pelas do Brasil, tudo por modo 
que se respeite a chusuit do uti possidelis da citada 
convenção. » 

Ouça c senado o quo dizia o Sr. conselheiro Pa- 
ranhos no rolatorjo apresentido áscamaras em maio 
do anno passado: 

« O governo imperial não polia conservar-se si- 
lencioso em vista do similhante estado do cousas; 
c tendo o governo da Republica dado-lhe c nheci- 
mento das medidas que acabava de promulgar, em 
resposta a esfa sua comraunicação se fizeram as con- 
venientes observações, reclamando: 

« 1.° Contra a vexatória o offensiva policia a que 
■sujeitou-se o commercío da província de Maito- 
Grosso, e o transito das pessoas quo delia sahera, cu 
para ella se dirigem sob a bandeira brasileira. 

« 2.° Contra a longa escala a quo para esse fim 
são forçados os navios brasileiros que sómente tran- 
sitara pelas aguas da Republica. 

« 3.° Contra a exigência de ser essa navegação 
somente dirigida por practicos paraguayos. 

« 4.° Contra as imposições com que a titulo de 
vistos de practicagem ó gravado o simples transito 
dos navios e subditos brasileiros. 

« 5.° Contra a soberania exclusiva que o governo 
paraguayo assumo naquelles regulamentos sobre a 
parte do rio comprehendida entre o Apa e o forte 
Olympo. 

« As medidas adoptadas pela Republica, sem que 
precedesse accôrdo algum com o governo imperial,, 
não contrariam só a letra e espirito do tractado de 
navegação e commercio, offendem egualmente a 
convenção preliminar de limites, visto como presup- 
poem um direito, que não tem a Republica, de ex- 
clusiva jurisdicção nas aguas do rio Paraguay que 
correm entre o forte Olympo e o Apa. 

« Nesse trecho do rio a margem esquerda pertence 
ao Império, posto que a sua posse seja disputada pela 
Republica. Emquanto subsistir a referida convenção, 
ou até que se consiga o seu fim amigável, essa parte 
do rio se deve considerar neutra ou commum, e por- 
tanto a sua polieia não pôde compelir exclusivamente 
nem ao Império nem á Republica. » 

Vê-se pois quo até o dia 26 de janeiro de Í857, o 
governo não queria renunciar á pretenção de que a 
policia na parte contestada do rio entre o Apa e o 
rio Branco pertencia em commum a ambas as po- 
tências. Até aqui a primeira época. 

A Republica do Paraguay, porém, no seu ultima- 
íumda 11 de maio de 1857, respondeu pelo-segui ni o- 
modo: (lê) 

« O governo da Republica cumpriu e cumprirá 
exaclamente as estipulações do convênio referido, e 
não fez innovaçôes em sua posse actual da margem 
do rio Paraguay entre os rios Apa e Branco; mas 
isto certamente não importa reconhecer ao Brasil di- 
reito algum sobre esse território, que o Paraguay 
nunca deixou de considerar seu. Os regulamentos não- 
podiam ser formulados no sentido de reconhecer di- 
reitos ao Brasil sobre o território entre o Apa e o rio 
Branco. O governo paraguayo sempre exerceu até o 
rio Branco aclos de exclusiva soberania nas aguas do 
Paragüay desde o regimen colonial até a época actual. 

« Pelo convênio de 6 de abril do anno passado, 
o Paraguay não reconheceu nenhum direito ao Bra- 
sil, c não renunciou a parte alguma do sou uli possi- 
delis actual. Este convênio não podia melhorar a po- 
sição do Brasil a ponto de lhe reconhecer o direito do 
policiar o rio Paraguay áquem do rio Branco, até o- 
Apa, conjmd mente com as auetoridades paraguayas. 
Seria isso dar ao Brasil um direito que o Paraguay 
nunca reconheceu. 

« O único estabelecimento fiscal e policial da Re- 
publica acima do Apa acha-se na margem direita do 
rio Paraguay no forte de Olympo, território na- 
cional não contestado pelo Brasil. 

« Entro os pontos acima designados, diz o Sr. mi- 
nistro, a policia não podo deixar de ser feiia sobre 
o rio, pelas auctorilades de um o outro paiz, na 
margem direita pelas do Paraguay, e na esquerda 
pehs rio Brasil, tu lo por modo que se respeite a 
clausula do uli possidelis da citada convenção. » 

« Admitlida esta pretenção será reconhecer o uti 
possidelis do Brasil no território entre o Apae o rio 
Branco, e resolver em sua q iasi totalidade a questão 
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de limites pendente entre ambos os governos; uti 
possidetis que o Brasil em nenhum tempo leve, e que 
o Paraguay em Iodos os tempos sustentou por aclos 
públicos e de vigor. 

a Por isso o Paraguay não pôde acceüar o accôrdo 
e concurso que o Brasil offerece para a policia nas 
aguas do rio Paraguay desde o rio Branco aié o Apa, 
e nunca em lodo o curso da navegação fluvial. » 

Desta resposta nasce a segunda época, e o senado 
verá, como se,inaugura uma política toda diversa. 

Em presença deste (xposto, o aclual Sr. ministro 
dos negócios éstran;eiros disse em seu relatório (íé): 

« Fez ver 'o governo imperial quo, nos pontos 
acima designados, a policia não podia deixar de ser 
feita sobre o rio pelas auetoridades de um e outro 
paiz, na margem direita pelas do Paraguay, e na 
esquerda pelas do Ilrasil, do modo que sempro se 
respeitasse o uti possiclelis de cada uma das partes 
contractantes. 

« Declarou, porém, o governo da Republica, que 
admitrir esta prelenção seria reconhecer o uti pos- 
sidetis do Brasil no 'território entre o Apa e o rio 
Branco, e resolver èm sua quasi totalidade a ques- 
tão de limites pendente entre os dois governos. 

« Ã nota de 11 de maio do governo da Republica 
repellia em todos os pontos as justas reclamações do 
governo imperial, e cora ella ficou mallcgrada a 
negociação confiada ao Sr. conselheiro José Maria 
do Amaral, » . 

Está pois demonstrado, mesmo"com a opintao do 
actual Sr. ministro dos negocios estrangeiros, que 
todas as nossas pretençõts, não sé relativas ao di- 
reito de soberania por que reclamávamos, mas tam- 
bém ao peder de policiar em íommura o trecho 
entra o rio Apa e o rio Branco, deixavam de ser 
attendiias, sendo que o governo havia lançado mão 
de todos os recursos diplomáticos para fazer valer 
nossos direitos, recursos que ficaram mallogrados, 
por ficar mallograda a negociação, como confessa o 
governo. 

Nas instrucções dadas ao Sr. Paranhos, acha-so o 
seguinte: [lê] : 

k Não será também menos digna da ali nção de 
V. Ex. a questão que naturalmente suscitará o Sr. 
Lopes sobre a navegação commum aos navios de am- 
bos os Estados desde o forte Olympo até o Apa..» 

Já não é o nosso mimslro quem necessariamente 
ha de sus itar a questão, como o faria até 26 de ja- 
neiro; é sim o Sr. Lopez qutm naturalmente a sus- 
citará!! [Lê] : 

« Esta questão esti por tal fôrma ligada com a de 
limites, que tractar de uma adiando a outra é tornar 
a solução de ambas muito difficil. sinão impossível. » 

Eis "um conselho, ou insinuação, pata que se 
convenha no adiamento da questão para quando se 
tractar da de limites I (Le) 

« Nada, pois, convfm tanto a dois paizes estreita- 
mente ligados por extensas relações de vizinhança 
e por muiuos interesses como a definitiva fixaçao 
dos seus limites. O Brasil não tem necessidade de 
estender o seu território, não quor sinão o que por 
direito lhe pertence ; mas na disputa deste direito 
não póJe prescindir de sustental-o por modo tal que 
em qualquer concessão, que de parte a parte se faça, 
tenha-se principalmente por fira estabelecer uma 
linha divisória tão natural e de tão fácil reconheci- 
mento como a que consiste em rios de permanente 
curso. 

« E' preciso perém cue V. Ex., altendendo a 
que o adiamento estipulado da questão de limites 
não permilte quo exijamos agora a sua solução, 
procure conseguir este benéfico nsultado para am- 
bos cs paizes, si perceber cguaes disposições da 
parte do Sr. Loprz no correr da negociação sobro a 
navegação do Paraguay, e neste caso usará V. Ex. 
dos plenos poderes que por carta especiais. M.lhe 
confere. » 

O resultado destas instrucções foi, como nos an- 
nunciára o relatório do Sr. ministro, a rejeição do 
arbítrio, a dispensa, nessa parte do rio, dos mei s 
auetorisados pela convenção, e a decisão pelo modo 
prescripto no arí. 12! 

Então, nomeado o Sr. Paranhos, o Sr. ministro 
de estrangeiros diz o seguinte no seu relatório deste 
anno: (Lê) 

« O governo imperial deu a este novo ministro 
instrucções adequadas ao estado da questão, espe- 
rando que, reconsiderando as suas justas reclamações, 
não insistiria em desattendel-as o illuslrado governo 
do Paraguay. 

« Essas pretenções deviam ba.-ear-se, como sem- 
pre se basearam, nos regulamentos da navegação 
fluvial de outros povos, que por sua civiüsação, com- 
mercio e practica de similhanles relações interrix- 
cionaes, nos podiam servir de exemplo. 

" Que o empenho do governo imperial não era 
exigir outras facilidades para a navegação do Para- 
guay, que não estivesse disposto a conceder para a 
navegação dos rios do Brasil. 

« Estando a questão fluvial por tal forma ligada 
com a de limites, que tractar de uma adiando a ou- 
tra seria tornar a solução de ambas muito difficil, 
teve o governo imperial em toda a consideração a 
sua definitiva fixação, fazendo vor que o Brasil não 
tinha necessidade de estender o seu território, e não 
queria sinão o que por direito lhn penencia. 

« Não lhe sendo porém permitiido instar pela so- 
lução dessa questão, em visti do que se havii esti- 
pulado pela convenção respectiva de 6 de abril do 
1836, lisongeava-se entretanto o governo imperial 
de poder conseguir este bem fico resultado, para as 
boas relações entro os dois paizes, si fossem eguats 
as disposições do governo da Republica no correr da 
negociação sobro a navegação do Paraguay. » 

O governo nesse mesmo relatório so encarrega de 
dar conta do resultado da nova política. Eil-o: 

« A questão relativa á policia da parte do rio quo 
corresponde ao território contestado ficou decidida 
como prescreve o art. 12. 

« Esta foi a maior diffruldade que se teve de 
vencer. 

« O p'enipotenciario brasileiro prnpõz que, entre 
aquelles pontos, a policia podesse ser feita por embar- 
cações de um e outro Estado. 

« Não sendo acceitq este arbítrio, a final chegaram 
a accordar os respectivos plenipolenciarios em pres- 
cindir, nes'a parle do rio, dos meios, auetorisados pela 
convenção, salvos os casos do invasão dos selvagens, 
em que á uma e outra auetoridado seria alli licito 
perseguir os invasores do seu território.» 

Conseguinteraento a segunda grando questão, a 
nossa pietenção de exercer egual seberania na poli- 
cia do trech i quo demora entro o rio Apa e o rio 
Branco, foi posta de lado nestas instrucções; então 
já não se queria, como até a data do 26 do janeiro, 
insistir, reclamar, empregar todos os meios para 
se nos reconhecer esse direito ; então jí o governo 



SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO. 32í) 

dizia: « Si por acaso o Sr. Lopez quizer traclar des- 
te negocio, V. Ei. aproveite a occasião e veja se 
pode chegar a um aceôrdojazoavel cora elle. » Este 
era um dos dois pontos essencialissiraos, porque as 
outras pret^nções podiam todas reunir-se em objecto 
ou circumstancias de navegação; mas este segundo 
ponto era o raaii importante, era talvez o principal 
quo tinha sido objecto das reclamações as mais vi- 
gorosas, qu) o governo imperial tinha levado a ef- 
foito, para obter o que era de seu direito perfeito. 
Mas, desde que o Sr. Paranhos foi a pessoa encarre- 
gada, como a mais própria (e eu o reconheço) para 
conseguir um resultado, pois que fôra o negociador 
do traclado de 6 de abril de 1836, desde então o go- 
verno imperial não fez mais consistir no triumpho 
da segunda questão o empr go do todos os seus es- 
forços. Elle queria um accôrdo qualquer, queria a 
paz, fõsse qual fosse o resultado que se désse, e os 
frctos vieram mos rar que com ríleito o governo 
imperial não desejava outra cousa, ou porque em 
verdade elle entendesse que mais não se podia ob- 
ter do governo do Paraguay, ou então porque leve 
em muito pouco a questão da posse de ura trecho de 
rio deserto e coberto de mosquitos, m.vs um trecho de 
rio em que se acha collocado o Pão de Assacar! 

E' necessário reparar que não é só uma costa de- 
serta de 20 léguas, que não é só um logar habitado 
por mosquitos, como di:se o nobre deputado, e como 
dizem os quo defendem a política do governo; cum- 
pre também olhar para o futuro; cumpre notar o 
alcance de todos os passos e pretençôes; cumpre ob- 
servar que o Brasil não pôde renunciar por forma 
alguma ao trecho de território diante do qual se le- 
vanta o Pão do Assucar. 

Note-so que nunca se trouxe isto á discussão, mas 
eu o trago, talvez inconvenientemente, é verdade, 
mas forçado a isso pelo proceder dos amigos do go- 
verno. ü Paraguay. não pôde ter maior interesse do 
quo nós em ser o senhor desse trecho do rio domi- 
nado completamente pelo fecho dos morros e pelo 
Pão de Assucar; uma cessão qualquer, a cessão de 
um palrao de (erra, uma transacção que possa trazer 
sm resultado futuro o desconhecimento do nosso di- 
reito sobre o Pão de Assucar, é uma transacção fu- 
nesta, perigosa, inconveniente, conlraria aos in- 
teresses do Império. 

No tractado celebrado, noto-se que no art. 12 
está consignado justamente o pensamento contrario 
áquelle quo tinha feito objecto de todos os esforços 
e tentativas da governo, pois ahi se diz : (1«.) 

« Ambas estas partes contractantes, desejando 
evitar iodo o motivo de ulterior desavençs, convém 
era que nenhuma dellas fará policiar por meio do 
embarcações, ou das medidas auctoiisadas no tit. 8.° 
da presente convenção, a parte do rio Paraguay que 
so estende desde o Apa até o rio Branco, emquanto 
não fôr ajustado o reconhecimenio dos limit s dos 
deis paizes. » 

Ora, si nós até 26 de janeiro de 1837 pretendia- 
mos e dizíamos que tmhamos direito incontestável, 
pelo menos de policiar em coramura o tre ho do rio 
Paraguay, que demora entre o rio Apa e o rio Bran- 
co, si este foi o objecto constante de todas as nossas 
reclamações e insistências; si para isso se tinha até 
mandado uma missão ao Paraguay; como é que o 
governo portal modo se abrandou, desistiu, recuou e 
auetorisou o Sr. ministro plenipotenciario a que no 
tractado, quo se celebrou, não so desistisse da promp- 
ta solução da questão, mas a ó consentisse em que 

ficasse o Império privado do direito de policiar era 
commum esse trecho do rio? 

Póde-se mesmo estabelecer que até renunciamos 
ao uli possidelis nesse trecho contesta'o I Ao passo 
que declaramos que o temos, o que o mantemos, 
como é quo renunciamos ao direito ao menos de 
policiar? Não é o direito de policiar uma conse- 
qüência do direito de posse ? A isto se responde: 
« O logar ó deserto, ó habitado por mosquitos, não 
vale a pena empregar autteridades, estragar agtn- 
tes e commissarios era sua policia. » Pois bem, não 
mandemos agentes, não policiemos de facto, mas 
não se nos negue também o direito de policiar 
quando quizermos. 

O nobre deputado, vendo que da combinação dos 
dois procedimentos oppostos do governo resultava 
irremissivelmente que nós não só não tínhamos 
obtido do tractado o reconhecimento do direito, 
de que não podiamo? prescindir, mas que, ao con- 
traiio, tínhamos perdido, porque até então não se 
nos contestava o diu-ito de policiar, e dahi para cá 
até esse direito nos Li recusado, dt-ixando-se-nos 
apenas, conforme se refere no segundo protocolo, o 
direito de nos defendermos contra as aggressôes dos 
selvagens; o nobre deputado, digo, vendo que não 
convinha dhculir dBsenvolvilameme esta parte do 
meu discurso, guardou completo silencio a respeito 
dos fins que eu tivera em vista, e limitou-se apenas 
a tres pontos, a respeito dos quaes vou também 
oflerecer as minhas considerações. 

Eu disse que o art. 32 do tractado era contrario 
aos interesses do Império, que nesse artigo o Brasil 
tinha ob ido do Paraguay menos do que havia ob- 
tido da Republica Argentina na convenção que ser- 
viu como norma ou baso ao tractado que celebrámos 
com o Paraguay. No art. 34 do tractado com a Re- 
publica Argentina ha reciprocidaíe, temos eguaes 
direitos e eguaes obrigações, e esse artigo o gover- 
no do Paraguay consentiu que servisse de uorma ao 
art. 32 do tractado de que me occupo. O nobre de- 
putado, para mostrar que eu não caminhava com 
a devida lealdade nas observações que fiz, disse o 
seguinte [lê] : 

« O nobre senador parece não terpreslado toda a 
atlenção precisa ao artigo, porque em seu discurso 
notei que re.roduzia-o com omissão de algumas pa- 
lavras, nas quaes encontro a respostacabal que devo 
á sua censura. 

« O nobre senador porMalto Grosso, todas as ve- 
zes que se referiu á letra deste artigo, craiUiu as pa- 
lavras leis e decretos, e sem duvida dahi veiu a sua 
observação de falta do leciprocidade. E comefieito, 
senhores, havendo uniformidade nas leis, decretos o 
regulamentos da Republica relativos as suas alfân- 
degas, não teremos a mesma uniformidade a que nos 
obrigámos? » 

O nobre deputado foi alguma cousa injusto para 
comigo! 

Posso asseverar ao senado que não omitti as pa- 
lavras leis e decretos; todas as vezes que me referi 
ao art. 32, mencionei mui expressamente as pa- 
lavras leis e decretos, como se pôde ver do meu __ 
discurso proferido na sessão de 24 de maio, e que * 
consta do 1." volume dos annaes, a fls. 143. 
Disse eu; 

o Nesse artigo se tracta da arrccad cão dos ditei- 
tos da alNndega, porto, pharol, practicagera e poli- 
cia, e é elle concebido nos seguintes termos; » 

« Eslabelecer-se-ka por parle do Brasil nos rios 
42 
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Peraaá 0 Pdragusy um systema uwforme de arre- 
cadação dos direitos de alfandega, porto, pharol, prac- 
ticagem e policia ; e reciprocamente allepubhca do 
Paraguay se obriga a guardar por sua párte unifor- 
midade nas leis, decretos e regulamentjs concer- 
neules ás suas alfandegas. » 

« A differença dos compromissos é tão notável, 
que delia convence a primeira vista a sua simples 
leitura. Nós teremos un fjrmidsde de todo o syst .ma 
relativo áalfandega.porlofpharol, praclicagem e po- 
licia, elles se ciuigam a ter uniformidade só na 
parle concernente ás alfandegas. » 

Pelo mesmo modo e com a mesma lea^ado pro- 
cedi eu em o meu segundo discurso, na sessão do 5 
da junho, o qual sa acha a fl. d3 do ■2." volume dos 
annaes. (Lé ) 

Está visto, pois, que eu, quanlo me referi ao 
art. 32, não o fiz com menos boa vonlade, nãoomit- 
ti palavra alguma, do cuja omissão me podesse re- 
sultir uai tiiumpho sophistico na argumeiitaçãe. 

Mas, Sr. presidente, ainda quando eu tivesse 
omittido as palavras leis e decretos, ou ainda quan- 
do essas palavras se não omitiam e sejam trazidas 
á argumentação, pergunto: poder-se-ha deduzir da 
integra do artigo que realmeute nós não ficamos 
prejudicados com a disposição do art. 32? Não, por 
certo 1 Vajamos. 

O Sr. Paranhos coalioira [lê]: 
« Ha perfeita reciprocidade, porque as leis, de- 

cretos e regulamentos abrangem todos os actos de 
que tracta a primeira par e do artigo. O pensa- 
mento é o mesmo, expresso por termos diversos. » 

S. Ex. está em perfeito engano, o artigo estabe- 
lece na primeira parte o seguinte; (té) 

« Haverá por parte do Brasil nos rios Paraná e 
Paraguay um systema uniforme de arrecadação de 
direitos àoalfandega {note bem) e mais porto,pharol, 
practicagem e policia. » 

Nesta primeira parte não se tracta só de alfandegas, 
tracta-se também mais, e além da alfandega, de porto 
pharol, practicagem e policia. » 

Diz agora a segunda parte (lê): 
« A Republica do Paraguay se obriga a guardar 

por sua parte uniformidade nas leis, decretos e regu- 
lamentos concernenies »s suas alfandegas, » 

Na segunda partedo artigo se omittem as palavras 
—porto,pharol,practicagem e policia. As palavras leis, 
decretos e regulamentos referem-se ao termo—al/an- 
degas—, e nào podem auctorisar a reproduzir na se- 
gunda parte os lermos expressos na primeira, isto é, 
porto, pharol, practicagem e policia. — As palavras : 
leis, decretos e regulamentos re'erem-se positiva- 
mente a alfandegas, porque o artigo diz termi- 
nantemento que as íets. decretos e regulamentos são 
concernentes ás suas alfandegas. 

Dizer que uma idea é concernente a alfandegas 
não é synonimo de ser ella também concernente á 
porto,pharol, practicagem epolicia, termos que só se 
encontram ca primeira parte. Quer pTtinto se 
omitiam as palavras leis e decretos, quer não, ellas 
não influem na questão, 0 a palavra alfandegas não 
pôde significar porto, pharol, practicagem, policia. 
O nobre deputado é mesmo quem vai agora justi- 
licar o meu pensamento. 

Continua S. Ex. [lê]: 
«■ Direi á camara o que occorreu o respe'to deste 

art:go; 
« No projecto quo apresentei, esse artigo eslava 

redigido como se deseja que o fosse. Estava redigido 

nos termos do tractado de 7 de marçD de 18S6, que 
celebrámos com o governo argentino, e como se 
acha esse principio expresso no acto final do con- 
gresso de Vienna. » 

Então o Sr. conselheiro Paranhos já conhece que 
tenho razão, quando impugno a redacção do art. 32, 
e quando não o acho redigi !o pela mesma forma 
porque estava o art. 3i do tractado celebrado com 
a Republica Argentina l S. Ex. dá valor ás minhas 
duvidas, elle proprio é quem confessa que com eífeito 
havia redigido o art, 32 pelo modo por que srdese- 
java. Que isso assim houvesse occorrido, eu não 
sabia, nem rúesmo creio que pessoa alguma o 
soubesse. (Le.) 

« Entendeu, porém, o plenipotendario paraguayo 
que a redacção do artigo importava nada menos d) 
que subordinar a legislação fiscal de um paiz á do nu- 
tro; isto é, quo não se queria uniformidade nas leis 
fiscaes de cada paiz consideradas entre si, mas sim 
que se queria uniformisar as leis da Republica com 
as do Império. » 

Diz o nobre deputado qu« o governo do Paraguay 
não queria a redacção que e Sr. Paranhos lhe of- 
ferecia, porque o governo do Paraguay entendia 
que similhante redacção importava subordinar a 
sua legislação fiscal á nossa, 0 vice-versa. Então foi 
necessário desvanecer esses escrúpulos. [Lê ) 

« Foi preciso, para desvanecer similhante escru- 
pu'o, convir na muiança do redacção que ora so 
nota. » 

E conveiu na mudança de redacção que ora se 
nota. [Continua a ler.) 

« Mas o que se acha estipulado é que o Paraguay 
fará aquillo mesmo a que nos obrigámos; que ha- 
verá nos portos da Republica a uniformidade que 
se encontrará nos portos fluviaes do Império. A 
letra do artigo confirma a intelligencia que lhe dou, 
uma vez que seja lido attentamenta 0 som preven- 
ção. » 

Ora, já se ve que o nobre deputado, para satisfa- 
zer aquelles escrúpulos do ministro do Paraguay, 
alterou a redacção, e alterou-a para que o sentido em 
que a nova redacção não se prestasse ao pensamento 
de que a uniformidade eqüivalesse á subordinação 
dos regulamentos de um paiz aos regulamentos do 
outro paiz; porém sim para o sentido em quo essa 
redacção apenas importasse a idéa de quo os regu- 
lamentos do Paraguay devessem guardar uniformi- 
dade entre si, assim como os regulamentos do nosso 
paiz também guardassem uniformidade entre si. Para 
mim é liquido não ser essa a força das palavras uni- 
formidade e reciprocidade; mas, não obstante, o 
nosso plenipotenciario conveiu nisso, o portanto as- 
sim seja. 

Aqui cumpre perguntar: O que é que resulta da 
seguuda redacção ? A uniformidadado é das leis 
de um paiz para outro, ou é das leis de um paiz en- 
tre si próprias, como pretenlia a primeira re- 
dacção ? A uniformidade, entendida como no pri- 
meiro caso, foi repelüda pelo ministro paraguayo, 
e nisso concordou o nosso plenipotenciario, para 
salvar escrúpulos; a uniformidade, como no segundo 
caso, é repellida pelo nosso ministro, quando diz: 
« mas o que se acha estipulado é que o Paraguay hrú 
aquillo mesmo a que nos obrigámos; que haverá nos 
portos da Republica a uniformidade que se encontrará 
nos portos fluviaes do Império. » 

E' necessário quo nos eutendamos. Que pensa 
o IVaguay da redacção do artigo? Si pensa, como 
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no segundo caso, que para esse cfiVilo se formulou a 
segunda redacção, e si o nosso ministro, acce- 
dendo íi segunda, entende que a segunda é egual á 
primeira,então ou eclipsou-se a intelligencia do go- 
verpo paraguayo, ou se armara a sua boa fé, 

Eu devo rcpellir^ uma e eutra hypothere, como 
menos digna, nao só, do governo paraguayo, como 
do nosso illustrado plenipolenriario. Mas então como 
compadecer se isto com a asseveração que nos faz o 
Sr, ministro de que a segunda redaccao importa o 
mesmo que a primeira ? 

Supponha se que a segunda redacçâo, isto é, a 
redacção do artigo actual, imparia o mesmo que a 
primeira, e port hlo que nos supporaos com o di- 
reito de exigir do Paragiiay a devida reciproc dade. 
Desde que o Paragcay entende e argurarnta com a 
primeira, sustentando-a cora a annuencia do nosso 
ministro, que nella concordara, para desfazer escrú- 
pulos, o para salvar o pensamento da Republica, 
com que direito iremos nós exigir do Paraguay a 
execução do traclado no sentido dos protestos do 
nosso ministro? 

O Paraguay nos responlerd: «Não é essa a in- 
telligencia, mas sim a que damos á redacção do 
artigo » Mas, lhe tornaremos nós, o nosso ministro 
negociador nos 8ssogiira, e o disse em pleno par- 
lamento que, o que nós exigimos é o que se contém 
na letra do artigo, uma voz que elle seja lido atten- 
tamenle e sem prevenção. Enganai-vos, nos repli- 
carão, o vosso ministro annuiu mui expressamente 
á segunda redacção, para evitar a intelligeneia que 
agora suslenlais, desvanecendo desta sorte todos os 
nossos escrúpulos. 

Como proceder nesta conjun tura? Reccrreremos 
aos meios violentos? (E' uma bypothese, porque 
nisso não pensará o governo 1) 

Como ex!gir do Paraguay o contrario do que lôra 
accordado? 

Supponha-so que o artigo lido attenlamenle e sem 
prevenção nos confere o direito; mas, si esse artigo 
1'oi interpretado no momento de sua redacção, e si, 
ao assignat-a, se veiu á um acrôrdo acerca de sua 
intelligencia, como contrarial-a Inje? Como susten- 
tar a intelligencia opposta? 

A isto não so responde 1 Creio que se não pôde 
achar uma resposta plausível I 

Vê, portanto, o senado que a resposta, com que 
me honrou o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
servo para descobrir mais um inconveniente no ar- 
tigo. 

Até agora eu dizia que a f-tlla de reciprocidade 
provinha do facto de quo na segunda parte do ait. 
32 so não repetissam as palavras porto, pharol, 
policia, epraclicagem. Agora apparece uma nova es- 
pecie de falta de reciprocidade, a qual provém de 
quo o governo paraguayo considera que a unifor- 
midade só se deve entender entre as suas próprias 
leis c regulamentos, o não dellas para com as nossas; 
pense muito embora lá o nosso plenipotenciario, 
come quizer, porque sempre ha de ser aqu lio que 
neste caso o Paraguay quizer, e creio que, com suf- 
fleiente razão, desde que so altende a que a isso so 
annuira para desvanecer escrúpulos. 

Isto é tão claro como a luz uesic momento. Pas- 
sarei ao segundo ponto. 

Releva observar que o segundo ponto já se acha 
discutido e desenvolvido nas priraúras observa- 
ções quo dirigi ao senado, quando pretendi de- 
monstrar a repentina mudança da política do go- 

verno impeiial. Pouco mais me resta a dizer. {Lê.) 
« O nobre senador por Matto Grosso viu no ar- 

t:go da convenção concernente á policia entro os 
rios Apa e Branco uma concessão humilhante feita 
pelo governo imperial, uma quebra do nosm di- 
reito territorial na questão pendente a respeito do 
território da margem esquerda nessa m sma parte 
do rio. 

« Felizmente, senhores, o nobre senador por 
Matto-Grosso, longe de ver nesse artigo uma con- 
cessão humilhante, entendeu que esse artigo ó ura 
passo dado para a solução amigavel da questão de 
limiDs, isto é, considerou o artigo, não como con- 
cessão nossa, mas como concessão da Republica do 
Paraguay. (Apoiados.) 

« Com elfeilo, senhores, longe do haver uma de- 
sistência da nossa parte, houve-a da parte da Repu- 
blica, e sem desar para ella. 

« O nobre senador por Matto-Grosso disre qne nós 
reclamámos o direito ae policiar a parte do rio Pa- 
raguay comprehendida entre o seu afíluente Apa e o 
denominado Rio Branco, o que cedêmos desse direi- 
to e reclamação. 

« Esta proposição do nobre senador não é exacta. » 
Pois, si nós sempre reclamámos até 26 de janeiro 

do 1837, como fica demonstrado, o direito de fazer 
essa policia em commum; si este foi o constante 
objecto de todas as nossas reclamações, de todas as 
nossas insistências; si a isto o Paraguay respondeu, 
em data de 11 de maio, dizendo-nos que não nos 
fazia o reconhecimento que exigíamos, que não tí- 
nhamos direito á essa concessão, porque não tí- 
nhamos posse na parte contestada do rio ; e si no 
traclado ultimamente celebrado sa diz que não 
poderemos policiar essa parto contestada, fazen- 
do-se assim plena vontade ao Paraguay, como ó 
que não cedêmos das reclamações que havíamos 
feito? Como é que não descêmos da prelenção que 
tínhamos agitado e sustentado com tanta 'energia 
e vigor? Qual foi o pensamento que dominou no 
tractaio? O da nossa nota de 26 de janeiro, ou 
o da resposta de 11 do maio? 

Quem ler esta resposta dada pelo nobre deputado, 
quem a comparar com a nela de 26 de janeiro, quem 
a confrontar com a nota da 11 de maio, quem com- 
parar tudo isto com o que disse o nobre senador mi- 
nistro dos negocies estrangeiros no relatório de 1837, 
poderá dizer que nunca prelendêmos ter direito á 
policia om commum daquelle trecho do rio? (Con- 
tmúa a ler.) 

«Quando o governo paraguayo promulgou os seus 
regulamentos, em que haviam precauções muito 
rigorosas para a policia dessi parte do* rio, o go- 
verno imperial disse ao daquella republica : « Essas 
precauções que estabeleceis em vossos regulamentos 
são desnecessárias, porque os duas margens do rio 
nesse logar estão completamente desertas, alli não ha 
que policiar ; mas, si quereis exercer por vossa parle 
essa policia, cumpre que ella seja exercida em com- 
mum, porque o território da margem esquerda per- 
tence-me, embora o meu direito não esteja reconhe- 
cido pela Republica do Paraguay, e seja objecto do 
uma questão pendente. Eis o quo disse então o 
governo imperial; não pretendeu policiar de fado, 
quiz somente resalvar o seu direito de soberania na- 
quella parle do rio. » 

Petendiamos policiar, sim, senhores; pretendía- 
mos exercer todos os actos de possa, sim, senhores; 
foi este o objecto de todas as reclamações ató o dia 
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26 de janeiro. Consta isto da nota, que já li, do rela- 
tório do Sr. ministro dos negócios estrangeiros de 
1837 edasin-trucções dadas ao Sr. Paranhos, como 
já fiz sentir. Esta ó que é a verdade: para que não 
dizel-a toda ao paiz em um negocio de tanta ponde- 
ração ? 

Cedemos portanto, e até daquillo mesmo que se 
chama uii possidelis, que já nos havia sido garantido 
no tractado de 1836, porque não podemos hoje pra- 
cticar um só acto de posse nos logares em que hoje 
não podemos também exercera pclicia emcommum I 
Cedemos tudo absolutamente I A questão dessa nave- 
gação em commum ficou dependente do íracíado de 
fixação de limites, para daqui a 4 annos. As pala- 
vras do nobre ex plenipotenciario estão em oppo- 
sição com os factos, com o que se vô muito clara e 
terminantemente nss peças diplomáticas que ha 
pouco citei. (Continua a ler.) 

« O nobre senador por Matto-Grosso sabe tanto 
quanto eu, que ha pouco passei por aquelles loga- 
res, que essa parte do rio está completamente deser- 
ta ; que, ainda quando os dois governos conviessem 
na policia em commum, não mandariam para alli os 
seus guardas e cruzadores para serem flagella Jos pe- 
los mosquitos e pelo calor, para logares onde não ha 
perigo de contrabando nem de contravenção alguma, 
onde a vida, além de ociosa, seria summamente in- 
commoda. n 

«A policia em commum, além de desnecessária 
pelas razões já ditas, não podia deixar de trazer con- 
ílictos, porque o canal navegável seapproxiraa mais 
da co-ía paraguaya do que da brazileira. Si ahi con- 
corressem os guardis e navios dos dois paizss, no es- 
tado era que ainda se acham os ânimos de uma e ou- 
tra parte, os conílictos seriam inevitáveis. A estas 
razões accresce que similhante serviço seria, como 
já disse, sacrifício inútil imposto aos empregados de 
ambos os paizes. Si a vida ó arila e muito penosa 
mesmo nos logares onde ha estabelecimentos sobre 
as extensas margens daquelle rio, quanto mais em 
paragens de todo deseitis ? 

.Nestes dois trechos do discurso do nobre deputado 
a questão é chamada para ura terreno diílerenle, o 
das conveniências; mas não devo ser esse o terreno, 
não se deve tractar assim uma questão de tanto fu- 
turo. 

As razões que com eíTaito se deram n > protocolo, 
são que os logares eram desertos, e portanto não va- 
lia a pena de serem policiados; mas a questão é toda 
de direito, Sr. presidente. Tinha ou não o Brasil 
o direito de policiar era commum esse trecho do Pa- 
raguay? Tinha; porque este é realmente um dos 
direitos que resultam, sinão da soberania e do do- 
mínio que nos contestanijao menos da posso que nos 
não podem negar; e tanto esta devia ser reconheci- 
da, que no tractado de C de abril já o linha sido; 
nesse tractado reconheceu-se que tínhamos o tíi 
possidelis nessas margens e o direito de o manter e 
de o fazer respeitar. A questão é portanto si o logar 
nos pertence, si deveríamos ou não ter o direito de o 
policiir ao menos em commum cora a nação ribei- 
rinha. 

Podem ser áridos, cheios de mosquitos, desertos, 
epidêmicos esses logares; mis não se nos tire o di- 
reito de os policiar quando quizermos. Eu não in is- 
tiria neste poato, ou acomp nharia os senhores que 
sus entam a vantagem do tractado, de bom grado 
renunciaria a um gráo de terras que nãa valera 
nads para o Império do Brasil, que as tem muitas ' 

e nas melhores condiçõo', si isso não envolvesse 
uma questão de direito. Sou homem de principies, 
não renuncio a um direi o, e principalmente centra 
os interesses do meu paiz. 

E demais, note-se quo esta questão está presa a 
duas outras questões de muito alcance. Piimeira- 
mente, refiro-me áquella em que toquei nas discu:- 
sões passadas: O Paragusy pretende tornar nmtrq 
o trecho do rio entro o rio Branco e o Apa ; esta é 
a sua pretenção constante ; já nos oflereceu este ex- 
pediente em dous projeclos de tractado, dos quaes 
um foi nos aqui apresentado pelo Sr. Gely, e o outro 
pelo Sr. Moreira de Castto, o eu creio que o passo 
dado pelo governo tende muito a facilitar essa pre- 
tenção do Paraguay, concorre muito para que da- 
qui a quatro annos o Paraguay pretoola tornar de- 
finitiva a neutralidade que já hoje existe da facto. 

A segunda é que o Brasil devo fazer tantos quan- 
tos sacrifícios forem pos-ivris para não abrir mão do 
ura ponto do rio onde se acha o Pão de Assucar. Si 
o Paraguay entende que esse ponto lhe é necessário 
e lhe convém, nós também o devemos entender do 
mesmo modo; e eu pauso e digo que o Brasil perde- 
ria muito si cedesse o domínio e posso que tem so- 
bre essas paragens. Não as devemos ceder ao Para- 
guay por principio ou interesse algum, nem procla- 
mai a sua neutralidade. 

Aquelles que estão em dia com estas questões, 
quo as estudam cora verdadeiro interesse, que acom- 
panham esta discus ão, si quizerem apreciar os 
fundamentos desta minha doutrina, abram o map- 
pa, recordem-se da nossa historia com o Paraguay, 
examinem a posição do Pão de Assucar, e avaliem 
as conveniências do Império e do Paraguay cm te- 
lação ao ponto contestado. 

E'e-sa a segunda consideração; e, quando ne- 
nhuma dellas valesse, creio que não haveria razão 
nenhuma plausível ao monos que levasse o Brasil a 
ceder de um direito, embora insignificante. 

Eu noste caso não fallocomo opposienista.... 

O Sn. Viscoxde de IxABonAiiv : —Apoiado. 
O Sn. Miranda : — Não sou opposicionista nestas 

questões; o governo deve ter disto uma prova em 
relação a um assumpto, embora poqu-no, no qual 
ha pouco tomei parte. Nunca serei opposicionista 
quando pozer em comparação os interesses do meu 
paiz com os interesses de um paiz estranho. Não ha 
consideração alguma que me faça sacrificara digni- 
dade do meu paiz ás pretençôes da um paiz estran- 
geiro. Pela mesma razão também não ha motivo al- 
gum quo me faça calar meu pensamento contra quem 
quer que seja que se acha no ministério, quando 
vir quo o procedimento desse ministério, por quaes- 
quer considerações que fór, concorre para prejudi- 
car os interesses da nação. 

liei de portanto nesta casa clamar, protestar sem- 
pre com a mesma independência na discussão destas 
matérias. 

Entendo pois que o tractado nesta parle foi des- 
graçado ; ó isto o quo sorapro tenho sustentado ; 
posso estar em erro; discuta-se a matéria e o paiz 
que decida. 

Creio haver expendido com todo o desenvolvi- 
mento o meu pensar sobre esto ponto. Passarei ao 
terceiro e ultimo. 

A questão da neutralidade do trecho contestado 
do Paraguay me levou a fazer uma observação, e 
era essa que, ao passo que tudo havíamos cedido. 
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ainda tivéssemos sido tão generosos que fossemos 
reconhecer ao Paraguay um dúeito de soberania na 
parte do território que desce da Bahia Negra até o 
gráo 20. O Paraguay não nos merecia então isso, e 
nos podíamos mui bem prescindir de similhante de- 
claração, que se encontra em um dos dois únicos 
promcolos que acompanham o tractado (repito 
dois únicos, porque V. Ex. sabe que sempre recla- 
mei e protestei pela exhibição das conferências, ofli- 
cios ou relatórios, que servissem para esclarecer as 
questões, mas a nada attendeu o Sr. ministro, apezar 
de muito provocado). 

Disse mais que esse reconhecimento tanto mais 
inconvooii nle era, quanto concorria elle para de 
algum modo ferir as susceplibilidades da Bolívia, a 
quem devíamos benevolência e sympathia, e cora 
quem cumpria manter relações fle amizade e de 
paz, a que essa republica se achava Uo disposta, 
que ella mesma as solicitáia, segundo nos refere 
o Sr. conselheiro Paranhos em seu relatório de 
1856. Não me parecia, pois, justo, nem generoso, 
que, no momento em que a Bolívia nos protestava 
a sua sympathia o amizade, a fossemos contrariar 
na pioienção que ella tem justamente ao território 
cuja soberania reconhecíamos no Paragusy, que, 
a troco disso, nos havia recusado o direito de po- 
liciar o que era nosso. 

Isto é diíferente de dizer-se que a Bolívia nos 
deve merecer mais sympathia que o Paraguay, e 
quo por sympathias nos devamos inspirar «a so,li- 
ção das grandes questões internacimaes. 

Referindo se a este topico do meu discurso, disse o 
nobre deputado que podíamos facilmente reconhe- 
cer tal direito no Paraguay, como sempre Unhamos 
reconhecido, sem que esse recohecimento podesse 
influir do modo algum nas questões futuras que se 
podessem suscitar entre a Boúvia e o Paraguay; 
que éramos inlillerentes a essa questão, e portanto 
podíamos avalial-a cora toda a independência o im- 
parcialidade. 

Peço licença ao nobre deputado para lhe declarar 
que não posso apoiar esta sua doutiina. O Sr. con- 
selheiro Paranhos é o proprio que nas conferências 
que precederam ao tractado de 6 da abril consignou 
princípios algum tanto diíTerentes, e piincipios que 
não podem deixar de ser actualmente chamados 
para a quesiào. 

Recorde-se o Sr. conselheiro Paranhos do que 
disso ao ministro do Paraguay na segunda conferên- 
cia celebrada em 12 de março de 1856. Então o 
ministro do Paraguay trouxe o forte Olympo como 
razão contra nossas pretenções relativamente ao 
trecho contestado do no, e o Sr. Paranhos, respon- 
dendo-lhe disse (lê): 

« Com melhor fundamento pôde o governo impe- 
rial pretender o território que se estende ao sul da 
Bahia Negra até o forte Olympo, no qual nem o Bra- 
zil nem o Paraguay [nolem bem) e nem Bolívia, que 
também reclama, possue nenhum estabelecimemo.» 

« O Sr. plenipotenciario paraguayonão ignora que 
o encarregado de negocíos da Bolívia (no tern bem) jun- 
to á Confederação Argentina, o Sr. Cruz Benevente, 
protestou om 1852 contra o ajuste de limites que 
nesse enno celebrou a Republica do Paraguay com 
a Confederação, allegando que Bolívia tem direito 
á margem direita do rio Paraguay entre os parallelos 
de 20D2l e 22°, isto é, ao território que se estende 
da Bahia Negra até defronte do rio Apa. Sabe lam- 
bera o Sr. plenipotenciario paraguayo que o minis- 

tro do Brasil (notem bem) eraBuenos-Ayres, resalrou 
nessa occasião o direito com que o governo imperial 
pode disputar o domínio desse território á Bolívia e 
á republica do Paraguay. » 

« Si o forte Olimpo desse propriedade e posse sobre 
a margem direita do Paraguay, contra os antigos 
tractados, e independentemente de estabelecimento so- 
bre essa margem no território, de que se tracla, muito 
mais fundado seria o direito do Brasil (notem bem) 
oo território adjacente ao seu estabelecimento de 
Coimbra. » 

Pois, senhores, si o Brasil é o prop.io que diz ao 
governo do Paraguay que resalva seus direitos so- 
bre o territoiio que a Bolívia disputa ao .Paraguay; 
si o Brasil é o proprio que diz que elle Brasil pôde 
disputar a posse desse terreno cem o mesmo direito, 
caiu que o góde Ezer c fazem o Paraguay e a Bolí- 
via; si o nosso ministro resalvou então nosso direito 
na occasião r m que a Bolívia processava a sua recla- 
mação, como é que nas diz hoje o nobre deputado 
que nos é indilTerenle reconhecer no Paraguay esse 
direito, porque o nosso reconhecimento não pôde 
influir nas questões pendentes, ou que possam vir a 
pender entre o Brasil e a Bolívia? 

Si considerei como inconveniente o acto pelo qual 
se disse que o Paraguay eia senhor dos terrenos 
que a Bolívia contesta, muito mais razão tenho agora 
para declarar que não só o considero inconveniente 
para com a Bolívia, mas egualmente inconveniente, 
e mesmo temerário em relação ao Brasil, visto como 
é certo e reconhecido que não é só a Bolívia que se 
suppõe com direito a reclamações, porém sim tam- 
bém o Brasil, que entende poder ter pretenções eguaes 
sobre esse território, e tanto que já resalvava seus 
direitos. 

Eu creio, Sr. presidente, que V. Ex. não pode 
considerar fóra dos limites da prudência a maneira 
por que raciocino sobre sim.lhante matéria. Si a Bo- 
lívia tem pretenções a essapaitede território, e si 
estamos em relações pacificas para com ella, deve- 
ríamos descontental-a, dando ne.-sa questão ao Para- 
guay uma preferencia que a devo de centrariar? Si 
eguaes pretenções podia ou pôde mover o Império, 
e tanto que nesse sentido já protestara, tamo que o 
proprio nobre deputado o declarou na conferência 
que ha pouco referi, para que inutilisar com simi- 
lhante favor ao Paraguay nossos protestos e nosso 
direito a eguaes pretenções? E a troco do que so 
fez tudo isto ? 

Note V. Ex. uma circumstancia : nós reconhece- 
mos no Paraguay contra a Bolívia o direito á um 
terreno que a Bolívia disputa ao Paraguay, e sobre o 
qual resalvámos o nosso direito, porque podemos ter 
eguaes pretenções; nós reconhecêmos no Paraguay 
esse direito justamente no momento em que lhe 
cedemos tudo, inclusive a faculdade de policiar as 
margens de ura trecho do rio que nos pertence, in- 
clusive o direito a pretenções eguaes ás da Bo- 
lívia. . 

Que vantagem resultou desse tractado era relaçao 
ao segundo ponto de nossas reclamações? Nenhuma 1 
Dissemos quo era do Paraguay contra a Bolívia 
aquillo que também podíamos dizer que é nosso 
contra o Paraguay e a Bolívia; renunciámos a todos 
os actos de posse, á toda e qualquer policia ; firma- 
mos o primeiro passo para proclamar talvez daqui a 
4 aunos essa neutralidade contra a qual hei de pro- 
testar sempre com todas as minhas forças I Todos os 
annos, quando si poder tractar" de negocios cora o 
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Paraguay, hei de discutir, neste sentido, embora 
esteja só! 

\è portanto o senado que em todos os trcs pontos, 
cs únicos que escolheu o nobre deputado para com 
elles me combater, S. Er. não foi de modo algum feliz. 

Si se tracta da policia do rio, da justa pretenção 
que tínhamos a policiar em commum, esse direito 
que hanamos com lodo o vigor sustentado antes, e 
pelo qual havíamos reclamado com tanta energia, 
esse direito não o podemos exercer, detle fomos es- 
bulhados, cedêmos; éa letra do art. 12, 

Si se tracta da reciprocidade do trartado, que 
alias tem a outros respeitos vantagens que não ne- 
garei nunca; si sa tracta da reciprocidade do art. 32 
relativamente a alfandegas, porto, pharol, policia, 
otc., o triumpho é do Paraguay. 

Si nos referimos á Bolívia, basta ler o trecho da 
conferência que citei, para se reconhecer que a ra- 
zão está de minha parte, quando desapprovo o acto 
de se reconhecer o domínio do Paraguay no terreno 
que demora abaixo da Bahia Negra. 

_ Não tocarei em outros pontos do (ractado, porque 
já o fiz era outra occasião, e o Sr. ministro dos ne- 
gocies estrjj^geiros me cão respondeu. 

Uma simples observação, e concluirei. 
Tem o Brasil firmado esse precedente em relação 

ao Paraguay^ renunciando ao direito de policia.* O 
Império tetá' de tractar ainda com outras nações so- 
bre matéria idêntica: Esse precedente nâoo*incom- 
modará, não o contrariará ? Essas nações não invo- 
carão esse precedente, allegando quo não se acham 
em peiores circumstancias que o Paraguay, que 
devera ter, como eüe, eguaes direitos o vantagens ? 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Também o Paraguay não púde policiar esses logares. 

O Sr. Miranda: — Confessando nós no tractado 
que eile é senhor plen •, sinão policia, é porque não 
quer e não quiz. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Obiigou-se no tractado a não policiar. 

O Sr. Miranda : — Nós lhe reccnhecêmos o di- 
reito de soberania; si elle não policia, ó porque não 
quer; e nós não policiamos, porque não podemos. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Obrigou-se por um tractado a não policiar. 

O Sr. Miranda : — Obiigou-se a isso porque quiz. 
0 Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 

Quando elles quizerem policiar, nós policiaremos 
também. 
_0 Sa. Miranda:—Y. Ex. está enganado; elles 

são senhores, e o que somos nós? Não somos se- 
nhores, o nem somos já possuidores, porque des- 
graçadamente esse uti possidelis que está garantido 
no tractado de G de abril uão o podemos mais 
manter. 

01 Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Adiámos esta questão para o tractado definitivo; e 
por i?so eu disse nas minhas instrucções que só se 
tocasse nessa matéria, si da parte do presidente da 
republica houvesse disposição para isso. 

O Sr. Miranda : — Mas esse era um dos dois pon- 
tos principaes que fizeram sempre assumpto da to- 
das ag nossas reclamações, e pelo qual sempre insis- 
timos com todo o vigor até 26 de janeiro de 1857 ; 
Logo, cedêmos, adiando! 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Mas não podíamos entrar nell#agor3. 

O Sr. Miranda:—Pelo tractado de 6 le abril nos 
foi icconhecido o uli possidelis e o direito de o man- 
ter; ora, não será uma conseqüência do míí possi- 
delis o direito de policiar ? 

O Sn. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Mas entenderam ambas as potências que era melhor 
não haver policia. 

O Sr. Miranda : — A policia é uma conseqüência 
do direito de poise ... 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Não ha nada que policiar. 

O Sr. Miranda : — Embora se não cxorcesso o 
direito, este uão devia ser negado. Quero diz'r, que 
tenho na m nha casa o direito de pintar, varrer, 
mudar os trastes, andar prlas salas, pelos corredo- 
res, embora não exerça esse direito; mas rão quero 
que um vizinho meu veuha dizer-me « Você não 
tem o direito de entrar por esta porta, cortar aquella 
arvore, etc. » 

O Sr Ministro dos Negocios Estrangeiros • — 
Podemos dizer o mesmo. 

O Sr, Miranda: — Pelo tractado de 6 da abril 
tinhamos o uti possidelis, isto é, o direito de posse, 
e portanto de andar, de policiar, de defender, etc., 
e esse direito nos foi tirado. Ficámos áquem da 
época do tractado de 1836, 

O Sn. Ministro dos Negocios Estrangeiros:— E 
nós tirámos também. 

O Sr. Miranda:—Tirámos o que, si elles são se- 
nhores e possuidores ? Pois nós os não reconhecè- 
mos eomo senhores e possuidores ? Elles nos obri- 
garam a ceder, e fntão fingiram que nos faziam o 
favor de acompanhar. Venham as conferências, os 
ofíleios, os documentos, que o Sr. ministro nos 
recusa, discutamos.... 

Logo, por qualquer lado que se considere a ques- 
tão, achamo-nos em posição menos favorável. O go- 
verno o que quiz foi adiar o desenlace das ques- 
lães principaes até que chegue o tempo om que pos- 
samrs tractar da questão de limi es: soja feita á sua 
vontade 1 Agora o quo peço ao Sr. ministro dos ne- 
gocios esttangeiros ó que aproveita os quatro annos 
que nos restam, que olhe para as fronteiras do paiz, 
olhe para as províncias do Matto-Grosso, c Rio 
Grande do Sul, de modo que daqui a quatro annos 
possamos, chUos do justiça e de razão, dizer : « Es- 
tes são os limites, » e não nos vejamos nos emba- 
raços em que nos vimos ultimamente. Em quatro 
annos nos podemos preparar para obter justiça de 
nossos vizinhos; elles também se estão preparando. 

Tenho concluído, Sr. presidente. 
Não havendo mais quem lenha a palavra, o Sr. 

presidente declara adiada a discussão, por não haver 
casa para se votar; e dá para a ordem do dia da 
seguinte sessão a mesma já designada tanto na 1.°, 
como na 2.a parte. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

—-0-350—- 
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Actu »Jo 6 de setembro. 

rUESIDENCU DO SR. MANOEL 1GNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

A's II horas da manhan, feiia a chamada, acha- 
ram-se presentes vinte e tres Srs. senadores, fal- 
tando com causa participada os Srs. Biptista de 
Oliveira, Vssconcallos, Paula Pessoa, Vianna, Wan- 
derlfy, marquez de Caxias, marquez de Itanhaem, 
raarquez de Olinda, e visconde de Albuquerque; e sem 
elkos Srs. Eerraz, Dantas, barão da Boa-Vista, 
barão do Pontal, baião de Quaraim, barão de 
Suassuna, Cândido Borges, Carneiro de Campos, 
Souza Qutiroz, Paula Albuquerque, Almeida e Albu- 
querque, Mendes dos Santos, Sinirabú, Pimenta 
Bueno, Araújo Ilibciro, Souza Ramos, Fernandes 
Torres, Fonseca, Dias de Carvalho, ÍNabuco, Mar- 
quez de MondAlegre, visconde do Itaborahy, vis- 
conde de Sapucahy o visconde de Uruguay. 

O Sr- Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e con- 
vidou os Srs. senadores presentes para trabalharem 
nas commisíões. 

ScssAo dc O dc setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGXACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Expediente. — Primeira parte da or- 
dem do dia. —Santa Casa da Misericórdia. Dis- 
curso do Sr. visconde de Jequilinhonha. Emenda 
Votação.— Dispensa a estudantes. Artigos addi- 
livos. Observações dos Srs. Ferreira Penna, Dias 
de Carvalho e Cândido Borges. Votação. Urgên- 
cia. Votação.— Segunda parte da ordem do dia.— 
1'rorogação da lei do orçamento vigente. Discurso 
do Sr. visconde de Jequilinhonha. Votação. — 
Pensões ás viuvas e filhos dos guardas nacionaes 
mortos em combate. Votação. — Companhia do 
Mucury. Discursos dos Srs. visconde de Jequili- 
nhonha e Ferreira Penna. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhan, o Sr. presi- 
dente abre a sessão, estando presentes 32 Srs. se- 
nadores. 

Lidas as actas de 4 e 6 do corrente mez, são ap- 
provadas. 

EXPEDIENTE. 

O Sr. I.0 Secretario lè um officio do Sr. senador 
Francisco de Paula de Almeida e Albuquerque, pe- 
dindo que lhe sejam abonados os seus subsidies.— 
A' commissão do constituirão. 

Foram sortoados para a deputação que tem de 
apresentar a Sua Magestade o Imperador o de- 
creto da assembléa geral fixando as torças do terra 
para o anno financeiro de 18S9— 1860, e de pe- 
dir respeitosamente ao mesmo augusto senhor que 
se digno designar dia, hora e logar para a sessão 
imperial do encerramento da assembléa geral, os 
Srs.: barão de Pindaré, marquez de Itanhaem, 
Cunha Vasconcellos, barão do Quaraim, Souza Ra- 
mos, Dias de Carvalho e marquez de Abranles. 

O Sr. Fonseca participa que a deputação encar- 
regada de felicitar S. M. o Imperador no dia 7 desto 

mez desempenhou a sua missão, e que elle, como 
orador da dita deputação, recitara perante o mesmo 
augusto senhor o seguinte discurso : 

« Senhor 1 Quem diz o grande dia do Brasil — o 
primeiro dia do Brasil — ou simplesmente o dia do 
Brasil—, tem bem designado o dia de hoje, o dia 7 
de setembro ; e que, si nos fastos das nações appare- 
cem feitos heroicos, acontecimentos do alta impor- 
tância e de mui gratas e gloriosas recordações para 
essas nações, dentre elles ha um que, ou excede em 
importância o gloria a todos os outros, ou é tal que, 
além da importância o glorias que lhe são próprias e 
exclusivas, contém, reúne em si a importância e glo- 
ria de todos os outros, que lhes são filiaes, que delle 
nasceram. 

« O seu dia por excellencia, o dia nacional, é o 
transnmpto fiel de todas as gratas recordações e glo- 
riosas tradições da nação. Estadia entre nós, senhor, 
ó incontestavelmente o dia 7 de setembro. Nesse dia 
e no anno de 1822, o augusto pai de V. M. L, o ia- 
clito e magnânimo fundador deste Império, o im- 
raortal Sr. D. INdro I, da mais saudosa memória, 
na llõr de seus annos, cheio do resolução^) de força, 
cercado de seus fieis subditos, de muitos descenden- 
tes de Amador Bueno da Ribeira, cuja patria avistava 
nas campinas do Ypiranga, depois de bem pensar, 
soltou este ingente brado—Independência ou mor- 
te 1— A esta voz poderosa, que forte retumbou 
em todes os ângulos do Brasil, em todos os 
corações brasileiros, surgiu e Império de Santa 
Cruz, e se collocou como nação independente a 
par das nações civilisadas do mundo, que o sau- 
daram com bondade, admirando seu ardimento e 
louçania. Como bom pai, qua se não limita a dar 
existência a seus filhos, mas cuida em melhorar essa 
existência e resguardal-a de perigos e desgraças, o 
augusto pai de V. M. I, que também é o pai do B°rasil, 
deu a este seu querido filho, dilacerando as mais 
sensíveis o delicadas cordas do seu magnânimo e 
paterna! coração, o penhor mais seguro, a melhor, 
ou antes a única taboa do salvação que o podia li- 
vrar e tem livrado, o que ha de perpetuamente li- 
vral o das desgraças e cataslrophes que appareciam 
e infelizmente apparecem nas vizinhanças d» Impé- 
rio. Uma coroa no berço, senhor, salvou o Brasil. 
Tudo,senjjor,tudo devemos ao augusto pai de V. M. í., 
cujo nome a historia tem gravado em letras de ouro, 
como o daquelle heróe que mais glorias e abnega- 
ções reuna em si: deu existência a um grande Impé- 
rio, liberdade e instituição livres, da mais profun- 
da sabedoria, a duas nações, abdicou duas corôasl II 

« Cânticos de gratidão se lho entoem, pois, hoje o 
cada anno no mesmo dia. Eguaes graças, senhor, ren- 
demos aV. M. I., augusto herdeiro de tantas glorias, 
talentos e virtudes, que, marchando na vereda por 
elle rberta, consolida e aperfeiçoa as nossas insti- 
tuições, e vai levando o Brasil a occupar entre as 
nações a importante posição a que a Providencia o 
tem destinado, obtendo para si o distineto logar que 
o aguarda no templo da gloria, no alcaçar da immor- 
talidade. Eis os puros sentimentos, cs fervorosos 
votos que o senado, cheio de júbilo, nos encarregou 
de apresentar em solemne deputação ante o excelso 
throno de V. M. I., felicitando a V. M. I. no onni- 
versario de ura dia tão glorioso para o paiz, para 
V. M. I., e para a augusta família de V. M. I. » 

Ao que S. M. o Imperador se dignara de dar a 
seguinte resposta: 

« E' com o maior juhilo que me associo ao vivo 
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rcgosijo de que se acha possuído o senado na cele- 
bração do anniTersario do dia mais glorioso da nossa 
historia. » 

OSr. Presidente declaraquearespostadoS.M.I. 
ó recebida com muito espacial agrado. 

Compareceram no decurso da sessão mais oito 
Srs. senadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 

Entra em discussão o art. I.0 da resolução sobre o 
imposto para a Casa da Misericórdia. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonua.— Sr. presiden- 
te, quando se tractava da l.a discussão desta re- 
solução, offereci á consideração do senado algumas 
observações relativamente ao imposto que se vai 
crear ein beneficio da Santa Ca^a da M sericordia. 
Tenho constantemente feito ver ao senado que meu 
desejo não é, nem pode ser, despir a Santa Casa dos 
meios indispensáveis para prestar tão iraportfnte ser- 
viço de o#ridide, como o que tem sempre prestado 
aos pobres. 

üesejoso de concorrer tinto quanto em mim cou- 
ber para que a Santa Casa da Misericórdia augmente 
seus rendimentis, oílereci á consideração do senado 
alguns alvitres, com os quaes ella podia conseguir o 
fim que pretendemos. O nubre senador pelo Ceará 
oppoz-se a alguns delles, assim como a algumas ob- 
servações que fiz scbreos princípios de economia que 
deverão reger aquelle pio estabelecimento. 

ÍNão repelirei hoje as observações pró e contra o 
que disse; o senado em sua consciência saberá ava- 
liar o que dis.e o nobre senador pelo Ceará, impu- 
gnando-as. 

Mas creio, Sr. presidente, que o nobre senador 
pelo Espirito Santo veia justificar o que eu havia 
dito relativamente á falta da economia nos diversos 
ramos do serviço daquelle estabelecimento. E^tou 
persuadido de que o nobre senador pelo Ceará não 
deixará, como provedor illustrado da Santa Casa, 
do tomar em consideração aquillo que se disse aqui, 
ede remediar tanto quanto estiver em seu poder os 
abusos que porventura possam existir. 

Tractarei, pi.rém,h0je, Sr, presidente, usicamente 
de substituir aquelle imposto por outro. No discurso 
que proferi tomei a liberdade de perguntar ae nobre 
senador pelo Caará, emquanto pouco mais ou menos 
montaria o novo imposto que se ia crear; o nobre 
senador creio que respondeu que esse imposto não 
produziria mais de 30 a 40 contos daiéis. Creio 
também qua se pódo dizer que este calculo não é 
exacto, porque me parece que quem o fez não tomou 
cm consideração a diminu ção que necessariamente 
deve resultar do augraen o do imposto. 

Podcr-se-hia dizer que, augmentando-se o im- 
posto por um lado, por outro lado diminue-se o seu 
rendimento, era conseqüência daquelle mesmo aug- 
mento; mas também pode augmentir a população, e 
porconsequencia ficar equilibrada uma cousa com 
outra. Concedo tudo isto ao nobre senador; mas, 
não tendo S. Ex. tomado em consideração as obser- 
vações econômicas que fiz relativamente á creação 
do imposto, permitta-me que eu as reproduza ; isto 
ê, que o imposto não é do numero daquelles que 
nós devamos crear hçje. 

Primeiramente creio que se pode considerar o im- 
posto sobre o vinho coaao ura imposto sobre os gê- 

neros alimentícios, enes tractamos nesta occasiãodo 
diminuir os impostos sobre os generos alimenticiss. 
Além disso tem-se verificado que o uso do vihHo pa- 
ra os colonos ou pessoas europeas emigradas para o 
Brasil é indispensável, portanto torna-se ainda mais 
genero alimentkio: seria portanto uma verdadeira 
contradicção diminuirmos por ura lado os impostos 
sobre os generos alimenlicios, e augraentarmos por 
outro lado esses mesmos impostos. Já por esta fôrma 
se vè quanto ó anti econômica e contraria á situação 
em que nos achamos a creação do novo imposto. 

Mas lembrarei ao senado que hoje ha uma pro- 
víncia que perdeu' inteira e absolutamente o seu 
commercio com a Ilespanha, em conseqüência do 
augraento dos direitos relativamente aos vinhos ; 
esta província é a do Maranhão. Para alli concor- 
rhtn embarcações hespanhalas a comprarem ge- 
neros de producção daquotla província, levavam 
algumas vezes tambam moeda motallica, e os seus 
vinhos entretanto hojo quasi que se pódo dizer que 
não appatece alli uma só embarcação daquella 
nação. 

Augmentado portanto este direito, estou conven- 
ciJo de que também augraentará a difficuldade que 
acabo de expôr. Ila somente uma consideração que 
poderia arrastar o senado a votar pelo imposto, e 
vem a ser a facilidade da arrecadação, isto é, a Casa 
da Misericórdia, creado este novo imposto, ha do 
arrecadal-o com facilidade, e creio mesmo que com 
exacção; mas por outro lado a alfandega terá de 
augmeutar e complicar a sua escripturação com uma 
escripturaçâo absolutamente especial. 'Deste argu- 
mento já me servi; e o nobre senador pelo Ceará 
respondeu que já^ existe essa escripturaçâo. Con- 
cordo; mas, si nós podermos diminuir a escriptu- 
raçâo da alfandega, conceguiremos um fim neces- 
sário e util. 

Sr. presidente, neste projecto, segundo acabo de 
ler, não me parece que se determine a época em 
que este imposto deve acabar; portanto é um im- 
posto perpetuo, quando aliás me parece que impos- 
tos creados para misteres especiaes devera ser cal- 
culados de mod > que era sua base se comprehenda 
outra que é a do tempo que o imposto deve durar. 

Portanto já se vê que o projecto por esta forma é 
defeituoso. Além disso diz o projecto : « O subsidio 
dos vinhos 'arrecadados na alfandega da côrta, em 
beneficio do hospital geral da Santa Casa da Miseri- 
córdia, serád'ora em diante, etc. » 

Vê-se, portanto, que este imposto, além de ser 
perpetuo, tem também a condição de ser local, por 
isso que se diz : « Um subsidio dos vinhos arreca- 
dado na alfandega da côrte. » Porconsequencia á 
local e especial para a alfandega da côrte, e portan- 
to os vi ihes que forem importados na Bahia, Per- 
nambuco e outros quaesquer logares não terão desof- 
frer este imposto, eisto seria estabelecer verdadeiro 
desequilíbrio relativamente á cerapra e venda deste 
genero. 

Creio que poder-sc-ha seguir aquillo que vou di- 
zer, isto ó, que os vinhos importados na Bahia e de 
lá trazidos' para a alfandega do Rio de Janeiro não 
pagarão aqui os 10 rs.; o projecto não diz, nem 
eu posso mesmo inferir o contrario daquil o que 
observo. O projecto não resolve esta difficul lade; 
naturalmente o nobre senador polo Ceará ditá, era 
aparte, ou como julgar mais apropriado, alguma 
cousa para esclarecer o senado: na minha opinião, 
Cieio que os vinhos despachados na província da 
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Bahia ou orn outro qusl |uo' porto do Império e tra- 
zidos como coramercio do cohotagora para ® Rio de 
Janeiro, não serão do modo algum sobrecarregados 
com o novo imposto, avista desta resolução. 

(O Sr. marques de Abrantes dá um aparte], 
O Sn. Visconde de Jequitinhoniu : — E' o que 

se não deduz da resolução, e por isso ainda ó mais 
defeituosa; a resolução, neste caso, dá um arbitúo 
ao govorno paia resolver a que. tão, e é a:-s:m qua de 
ordinário nós votamos leis tão sérias como aquelas 
que lôm por fim crear um imposto O que ou enten- 
do da resolução é que aqueiíes vinhos que forem 
despachados aqui, sendo para consumo da capital do 
império, óao de ser onerados com mais ÍO rs.; mas 
daqui não so pó da inferir cora exactidão, não se} ó !e 
entender, sinau por uma interpretação extensiva da 
disposição da L i, que equeUes vinhos que forem des- 
pachados na alfandega da Bahia o ou.ros logares, e 
depois vierem para o ernsumo do Rio de Janeiro, 
S'jam aqui onerados comesse imposto ; seiia preciso 
uma declaração muito formal, porque taes matérias 
nunca devoni ser interpretadas oxtebsi-araente, mas' 
unicamente segundo a letra da loi. 

Sr. presidente, eu tomarei a libcrdado de oíTere- 
cer á consideração do senado uma substituição dede 
imposto; o nobre senador pelo Ceará imd a ban- 
dado do ouvir a substituição, o, si concordar cora 
ella, emondar-se-ha a resolução nesse sentido, 
para satisfazer o fim que se tem em vista. Depois de 
ler a emenda, mo.-trarei quo não ha inconvcaiento 
algum a rospmfo de em tempo adoptal-a, o então ex- 
penderei as razões quo lenho para as-im pensar. 
[Lê'a emenda.) 

Estou persuadido, Sr. prosidente, quo com esta 
emenda a Santa ( asa de Misericórdia arrecadorá 
para mais de 40:000^ da reis; os quatro benefiúos 
dados em cada ura dos thealros da curte creio que 
se pódo dizer de^-do já que hão do anaualcncnie 
montar a muito perto de 20:0000, e os outros di- 
vertirnontos qin do dia era dia vão augmentando de 
numero hão do também produzir importante rendi- 
mento. 

Noto o senado que os bailes mascarados nada oíTe- 
rocem do utilidade, a não ser divertimento, e diver- 
timento bera escusavel; si nada pois oíT-recem em 
beneficio do publico,nem mesmo divertimento, con- 
corram ao monos p ra bane ficio da Misericórdia e da 
pobreza. Senhores, em todos os paizes tses diverti- 
mentos são onerados com uma imposição em favor 
dos pobres. Eu não farei aqui, Sr. presirL nte, a his- 
toria doste imposto era vaüas nações, mas direi algu- 
ma cousi relativamente áquillo q e tem acontecido 
na França. 

Esto imposto foi aili creado desde 1351 ; note o 
senado ha quantos antros e.xRto elle estabelecido; ha 
quantos annos, portanto, a experiência tem mostra- 
do que o imposto é do suinraa ulililade o de faeülima 
arrecadação. Então, a imposição foi a li croada como 
uma especie de compensação d; da a> s pobres, por isso 
que, sondo os espectaculos em hora em que os ectos 
religiosos tinham legar, isso ó, do meio dia ás 3 da 
tarde, cs pobres perdiam as esmolas quo ihes dariam 
os lieis que estavam nes espe .taculos. 

Luiz XIV porém estabeleceu o imposto debux ) de 
um outro principio, isto é, entendeu que os diver- 
timentos deverão servir para alliviàr os meles e os 
sríTnm ntos da humanidade, o enlã) cm 1693 es- 

tabeleceu o imposto, pouco mais ou menos, como eu 
lembro eo senado 0 tomo a liberdade do propor. 

Não ha a menor duvi ia rplativaraonto a arrecada- 
ção, tudo ó fácil. A maneira c mo aquello imposto sa 
acha estabelecido na França faria t.lvc-z «-caiar quo 
elle fôsse de difícil arrecadação, ponua alli era do 
1/10 por cada Lanço do rendimento, e nisso poderia 
haver abuso; mas, estabelecida a arrccidação por- 
outra fó rai,o governo póie fazer regulíraentus com 
os quaes venha ella a verificar-se com a exactidão 
necessária, e não haverão abusos. 

Não é doloroso que venlu ura nigromanta ru 
tiiereiro divertir o povo com seus tregeitos c huneccs, 
levando do paiz soinmas enormes, sem quo deixem 
n'cl!e uma ou outra exporiu!aem favor da pobreza? 
Em grando parte as despesas da Santa Essa da Mise- 
ricórdia são feitas com os eslraiigeíros; i s estran- 
geiros porconse itieucia que vêm aqui diveitic-ncs 
ediverlirem-so a ti, não devem deixar no poiz alguma 
parto Q'ess0 seu rendimento ? Ilavi mos nós do alio- 
rar as nossas lei lisooes, pô! as om ooRisão o difíi- 
culdades com as nossas relações comiheráats o as 
naçõ s estrangeiras, só nente para não impo-raos 
sobro os divertimentos ? 

Sr. presidente, eu creio que seria inteiramente 
prolixo entrar era consideração mais extensa a esto 
respeito. Falta-me somente lembrar ao secado que a 
respeito dos quatro benefícios que cada um lheãtro 
pódo dar em favor da Santa Casa da M-serico dia, La 
a maior fa úlidade. 

E para o provar bastaria mostrar ao sem 'o a lista 
da b neíicios quo tem dado o theatro do S. Pedro do 
Al antara em fsvor do estabeleciraentíis [dos, ou ru- 
ligiosos, do edificeção de egrejas o do artistas pobres; 
mos esqueceu-me tr,;zel-a de casa. Si p. os a que lie 
emprezario,movido inteiramente pelo espirito de ca- 
ridade e do humanidado, se presta clp-ntiudamonlo 
aos encargos que tenho menãomdo', porque mot Vo 
nãoacctitará com prazer a imposição do dar todos 
osanncs quatro benefleios era f-vor da Santa Casa da 
Misericórdia? 

Não fallo do (hcatro lyrico, porque esse, si berá 
que muito cioso só lenha mostrado de su s repre- 
si ntações, sendo raro ler-se ura anuuncio do bene- 
ficio alli dado em favor deste ou daquelle 8: tabuleci- 
mento do caridade, ou ainda do outio genero, toda- 
via estou cei to que egualmente acceitará ó im posto 
cora cordialidade, e tinto mais que recebo uma 
avantajada subvenção animal, a qual seria mais que 
sufficiento, sinão excessiva, si aqueüa ora preza lyrioa 
judiciem e economicamente fosse diiig da; portanto 
eu creio quo também o theatro lyrico ha de sujei- 
tar-so a esta imposição do muito liam grado. Os ou- 
tros eslão no mesmo caso, por isso não acho a me- 
nor difflculdade na arrecadação desie imposto, que 
além do nada haver neüe-que encontre os'princípios 
economicos, ó sobremdo o mais huraanilario que é 
possível. 

Ctci-j pois que o nobre senador polo Ceará ha do 
acceilar com benevolência a emenda substitutiva que 
ofieieçoao piiraeiro artigo doprojocto. Estou, p rém, 
como que L-ndo no espirito do nobre senador o se- 
guints: « A vossa emenda pode ser boq magnâ- 
nima, humanitária, a Santa Osa da Mis.ci'coriita 
não perde'á cousi alguma com essa MiUUtuiráo 

| mas não lu tempo p ra adoptar a emenda e voilár 
j á outra camara, e assim ficará a Santa Cosa. ai da 
esto anne, sem esses meias » Vcj ir.cs, Sr p ü.-i- 
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dento, si eu posso rrspondsr a eita duvida, que me 
parece a mais imporlaate para o nobre senador. 

O Sr. Marquez de Abjuntes :—Ainda ha outra, 
a de não poder o senado iniciar. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha ; — ll i de res- 
ponder também a essa. Emquanto ápiimeira du- 
vida, hoje correu aqui. no senado, que se ia prorogif 
a sessão, e então, dado este casa, tomos sempo de so- 
bra para accatar-se a emenda, ir á outra a camara, 
discutir-se !á e ser approvada ou rejeitada. Mas, 
supponhamos que esta hypolhcse não se dá, isto é, 
que nós não temos prorogai^ão até dezembro. 

Uma voz :—A'è dezembro ? 
O Sr. Visconde de Jequitiniionka:—Não estabeleço 

que a época de dezembro, como hoje aqui correu, é 
immutavel; mas refiro-me á prorogayão de mais 
riii menos dia; o que ó verdade é que teremos 
longa prorogação pora discutirmos o orçamento, 
que, vindo a 10 cu 12 deste mez, isto é, dentro 
das prorogações, dev. mos discutil-o também dentro 
de prorogações! Si porém não temos tão longa 
prorog.içãi, teremos ao menos de cinco ou dez 
dias, que é o minirao, não para discutirmos o or- 
çamento, mas para outras cousjs; e então, pergunto 
eu, não haverá tempo para approvar-se o projecto 
h ije, concluir a sua 3.a discussão amanhan e re- 
mellel-o para a camara segunda feira? Creio que 
sim. 

Mas suppoahamos que não, supponhamos que a 
resolução uáo passa esteanno; pergunto eu ao no- 
bre senador si elle me ptuierá informar relativa- 
mente a uma consígna.ão que ha na lei do orça- 
mento para salubrid de publica? E' uma consignação 
avantajada. Si o nobre senador me poder dar alguma 
informação a este respeito; si na verdade esta con- 
signação' não é dispendida em fest j >3 para o dia 7 
d) stton:bio, e em outras ccusas', pode niuito bem 
servir para scccoirer a Santa Ca^-a da ãlisericordia 
no inteivallo que corre daqui até o mez de maio, 
em que esta resolução pôde ser adoptada. 

Sr. presi tente, eu disse de passagem duas pro 
posições do cuja prova não rae encarrego, mas 
fiz um serviço em mencional-as, porque a admi- 
nistração suprema, tendo ásua disposição os meios 
que tem, pode provar que tal não é; que essa 
consignação de salubriJaoe publica, ou tem sido 
dsvidamente dispendida, om saldo ou sem elle, 
ou exista n :s cofres do thesouro publico. N.Uural- 
meuto ha de se vir a conhecer isto quando se pu- 
blicar o balanço; e então cs represeniantes da nação 
st não esquecerão de averiguar esta e outras quan- 
tias. Portanto, Sr. presidente,,já V. Ex. vôqu) não 
ha nenhur. inconveniente em ficar a Santa Casi 
sem os meios dados no projedo. 

E por ultimo perguntarei ao senado; a Santa 
Cisa da Misericórdia está realraoate era ties apures, 
que não tem meios para salvar se? está realmente 
mergulhada emumabysmo? E* o que não consta 
do parecer; está atrazada, paga jums, a sui didia è 
grande; mas todas estas oircun slancias. Sr. presi- 
dente, hão de fazer com que haja economia naquelle 
estabelecimento. Vamos agora ver si respondo á ou- 
tra objecção oííerecida polo nobre sena ior pelo Ceará. 

Sr. pre idente, estou certo de que o nobre se- 
nador pelo Ceará, desde que tem assento nesta casa, 
tem visto por muitas vezes o senado emenJar im- 
postos iniciados na outra camara. Ora, isto que olfe- 
i' ço á consideração do senado, não é ou ra cousa 

sinão uma emenda a um imposto que foi creaJo por 
aquella camara. A camara dos Srs. depu ados creou 
o imposto do 10 réis s.bre cada medida de vinuo; 
pois bem, o senado emenda essa imposição, fixanlo 
o que devem pagar os theatros o mais divertimentos 
pubticos. 

Si acaso procurasscmcs o sentido estricio da 
iniciação dos impostos, poderíamos dizer que a 
emenda para mais ou para menos do imposto de- 
nuncia a iniciativa do imposto na parte era que se 
augraenta ou diminue; mas não é esta a in elligencia 
que se tera dado constantemente; tem se entendido 
que, croalo um imposto pela outra camara, ao sena- 
do cabe o iniciar a sua modificação; porpre de outra 
forma ficaríamos reduzidos á única condição de re- 
jeitar ou appr.jvar o imposto; e isto, segundo nossa 
constituição, segundo noss sestylos, segundo nossos 
princi dos, seria um absurdo, ou pelo menos muito 
prejudicial ao paiz. 

A objecção que oíTereccu o nobre senador pelo 
Ceará tinha sido^trevista por mira; e nem ora pos- 
sível que, sendo eu senador, ofTerecesse á conside- 
ração do senado essa substituição do imposto sem 
primeiramente examinar si o senado tinha a rt:ri- 
fa uição de o fazer; e, na verdade, nem os estylos do 
systeraa representativo no nosso paiz, nem conside- 
ração alguma, me releve na apresentação da 
emenda, que, como acabo de dizer, não é outra 
cousa mais do que uma verJad. ira o positiva emen- 
da ao art. G.° da resolução, ou, como a chama o 
nosso legirhento, emenda substitutiva. 

Por hso, Sr. presidente, não tendo logar nem a 
primeira objecção, nem a segunda lembrada pelo 
nobre senador pelt província do Ceará, creio que a 
emenda devo ser adoptada pe'o senado. Nós por esta 
fôrma firiamós ainda um serviço irape tantNsimo á 
Santa Casa da Misericórdia e ao paiz sem perigo das 
nossas rendas. 

Senhores, é preciso que o senado tome em consi- 
deração o seguinte ; O precedente que este projecto 
vai estabelecer, ó que daqui em breve tempo vere- 
mos quo outro imposto ha de ser reclamado em fa- 
vor da Santa Casa da Misericórdia; e tod n os dias, 
por assim dizer, terá a assemblóa geral do emendar 
a sua Ugislação de alfandegas om f.vor da Santa 
Casa; e até,"permitta-se-me que dga, reformar o 
seu systema ozonoraio relativamente aos direitos 
do consumo. 

E' fácil vero senado queeste imposta não ha de ser 
sufiiciento ; o daqui a 4 ou 5 annos, si coutinuirem 
as mesmas despesas, si continiur o mesmo systema 
devaidade nas uhras, c de ccnir. lisação do caudale; 
si, cm uma palavra, continuar pelas mesmas causas, 
por falta de systema, a crescer o numero do doen- 
tes, não ó possível que este imposto seja sufdcicnle; 
havemos de crear outros, ou augment r esto, e as- 
sim teremos dentro em peuco tempo mais uma al- 
fândega, e mais qma pauta só para a Santa C sa da 
Misericórdia, ;ccresce sdo que se ha do procurar 
sempre a imposição que fòc mais renlosa o oíTerecer 
mais facilidade na arreca iação e fiscalização, que ó 
o quo se procura agora nesta resolução. 

Assim, peço aV. Ex. que mande buscar a emenda 
para ser lida!, 

Lè-se, apoia-se, entra em discussão e ó rejeitada 
sem mais debate a seguinte emenda ; 

« 0 art. I.0 seja substituído pelo seguinte: 
« Art. 1." Ficam estabelecidos, era beneficio da 



SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO. m 

Santa Ca;a da Misericórdia da cô te, os seguintes 
impostos : 

§ 1.° O pro luclo livre da despesas de quatro repre- 
sentações dadas annualmente pelos theatros estabe- 
lecidos na côrte, e nos quaes os cípectsculos tão 
odmittidos modiaote uma retribuição qualquer, sen 
doas pec^s da escolha doprovedjr da mesma Santa 
Casa da Misericórdia. 

« § 2.° A quinta parte do que renderem os bailes 
mascarados dados pelos ihcrtros ou outras casas pu- 
blicas. 

« § 3.° A décima parlo do que render ra, delu- 
zidas as despesas, os bail s públicos, concertos, 
exercícios eqüestres, diaramas, panoramas, thea- 
tros mecânicos, combates ou exposiçô s de ani- 
maes, ascensõesaerias e, em geral, tolo o diverti- 
mento publico que tem o cuader de espectaculo, e 
para cuja admissão pagarem os espectadores uma 
retribuição qualquer. 

« § 4.'° E-tes impostos serão cobrado? na forma 
dos regula montes decrct idos pelo governo. 

« Sala das sessões, 9 dí setembro de 1838.— 
Visconde de Jcquilinhonha. » 

O projecto ó approvado em todos cs seus artigos 
para passar á 3.a discussão. 

O Sa. Mauouez de Abiuxtes requer e obtém dis- 
pensa de inlersticio. 

DISPENSA A ESTUDANTES. 

Entra em 2.a discussão a proposição do sensdo 
si bre a matricula dos estudant s lia miro José de 
Assis A'h yde e Francisco Bazilio Duque, o, come- 
çaado-se peloart. l.", passa sem de ate, bem como 
o art.2.» 

O Sr. Ferreira Penna:—Pedi a palavra para 
mandar á mesa ura ailigo additivo a respeito do es- 
tudante Agostinho da Silva Campos, que dirigia ao 
sooado um requeiimcmo pedindo pcTraissâo para 
soe matriculado no 1.° anuo da escola de medicina 
da cõne. Esso requerimento foi roniettido á com- 
nrssão do instrucção putdica, a qual não deu logo 
s u parec-T, persuadida de que o ptticionario linha 
desistido da sua pretenção; mas, sendo eu agora 
informado do que eüe solicita aiuda uma decisão, 
prnponho-a ior meio da emenda, que vou mandar 
á mesa. Dosdocumeiilns apresentai s por este estu- 
dante vê-se quo eilo se acha matriculado no 1.° aano 
do curso de pharmacia, e freqüenta como ouvinte 
a auia do anatomia dcscripliva. Agora pede per- 
missão para fazer também exame desta rnateria 
depois do mostrar-s3 approvado em historia {tnico 
preparatório quo lhe falta) porque assim licará 
habilitada para passar do l." para o 2.° anno do cur- 
so medico. . . , ,. 

Eu não oíTareceria a emenia, si o projecto tivesse 
vindo da outra cantara, porque en ão poderia^ eila 
ser causa do retaidar-se a sua remeisaá saneção no 
corrente anno em prejuízo do outros estudantes; 
lendo sido porém iniciado no senado, não h.verá este 
inconveniente. , 

Lê se, apoia-se e entra em discussão a seguinte 
emenda: ... 

«0 governo fica também auctonsaao para mandar 
admíltir o alurauo d) 1.° anno pharraaceutico da 
faculd.de de medicina do Rio do Janeiro Agostinho 
da Silva Campos a fazer exame de anatomia desenp- 
tiva, quo t m estudado como ouvinte, sise mostrar 

approvaio em geographia ehistoria, e não tiver dado 
faltas que façrra perder o aano.—11. Ferreira Penm.» 

O Sr. Dias de Carvalho:—Peiia palavra para 
fazer lambem uma emenda additiva que está no 
mesmo casodaqueba do que acaba da fatiar o nebro 
senador pela província do Amazonas, isto é, não pre- 
judica a ninguém. E' um estudante que, tendo ido 
o anuo passido á província de Minas-Goraes por in- 
corarnodo do sráde, chegou de volta á cChteS dias 
depois do encerraJa a matricula, e por isso não 
pòla matãculir-se; mas tem frequeulado como ou- 
vinte, o agora pede dispensi para t z-r o acto do 4.' 
anno. Os documento.! foram presentes á commis- 
sio do instrucção publica, mas ella.por falta de Um- 
po, não apresentou ainda seu parecer, o por isso 
apresento agora esta. emenda additiva. 

tfão posso deinorar-aao em dar mais explicações, 
porque estou incommodado. 

Lê so, apoia-se e e itra em discuscão a seguiate 
emenda additiva do Sr. Dias de Carvalho: « 

« O governo fica lambem auetorisado para man- 
dar admittir o estulante José Mordam da Silva 
Fontes a fazer acto do 4 0 anno da faciCdade do 
medi ina do Rio do Janeiro, quo freqüentou como 
ouvinte, si não tiver tido faltas em numero tal qtft 
o fitesso perder o atino, ssgund i a disposição dos 
estatutos, — Dias de Carvalh .« 

0 Sr. Ca^oido Borges: —Sr. presidente, hei de 
negar meu voto á emenda apresentada pelo illuítre 
senador pela provincu do Amazonas, porquo me pa- 
rece que ella envolve uma evidente injustiça em re- 
lação aos alumnos que f.equentam a (seola. 

Senhores, o estuío de anatomia não ó como o 
estudo de qualquer sdenci» que so péie fazer no 
gabinete; é um estudo que exige praciica, dissecção 
continua o sabbatinas, em que cada alumno apresenta 
uma ou cutra peça do corpo humano preparada por 
eüe. Ora, um ouvinte não faz isso, não ó chamado 
ao ponto, falta quando quer, não se emprega em 
dissecçôss, não entra em sabbaliass; como ó pois 
que agora, no fim do anno lectivo, si ha de permiuir 
que faça exame um estudante que so acha nessas 
condições ? Isso é não querer mfdicos, é querer char- 
latães". Seri i mais conveniente que o senado resol- 
vesso que não haja estatutos, quo não haja lei, que 
faça exame to lo aquelle que se julgir habilitado. 

O Sr. Ferreira Penna : — Sr. presidente, si o se- 
nado tivesse estabelecido "como regra não conceder 
a estuda ite algum similhantes dispensas, eu não só 
adheriria a isso c mo applaud ria ; mas, não tendo 
sido este o seu procedimento, haverá injustiça era 
negar-se a uns aquillo que se tem cenceiido a 
outros. 

Com as palavras que ha pouco proferi em justifi- 
cação da emend-, já mostrei que esso estudante es- 
tá matriculado no 1.° anno do curso pharmaceu- 
tico, que, como o honrádo senador s b;, consta de 
physica e chiraica ; 0 quo clle pede agora ó sor ma- 
triculado no 1° anno do curso medico, que aíém 
dessas miterias oomprehende lambem a anatomia 
dtscripiiva, cuja aula tem fnquentado como ou- 
viote. 

O Sr. Cândido Rorges: — O te^u tido é elle es- 
tudar sómento um anno de anatomia, quanlo is 
outros estudam durante dois anaos. 

O Sr. Ferreira Penna : —Não-sei como é que 
per c.t) modasj dispensa a freqüência do um anno 

% 
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quanti ao c:-ludo da anatomia, quando é csrto qua 
o peiicionano freque.ila cs;a aula coiuo ouvin e. 

O Sa. Cândido Bouge? :—Não estuio.não disseca. 
O Sr. Ferbeuu Pexna :—F.u não oíTeroccria a 

emenda si não tivesse por t inlamento o seguinte 
sttastado do Sr. Dr. Souzi Fontes, lente de anato- 
mia descriptiva. [Lê.] 

O Sn. Jobiji: — Sãa attestados oíâciosos. 
O Sr. Ferreira Pekxa:—O senado resolverá 

como jiCgar mais acert'do. O que digo o que não_ó 
caso n 'vo a conce-são de similhanies dispensas; não 
o caso novo permittir-se que o", estudantes façam exa- 
me de matérias cujas aulas freqüentam como ou- 
vintes, não é caso novo admitlir-se como prova snf- 
íiciente deste freto atlestid s cguaes ao que acabo 
de ler. 

Não havendo mais quora poça a palavra, encerra- 
se a di-cu«são o approva-se a emenda do Sr. Dias 
de r»rv.'ili)o, ; ?ra passar á 3.a discussão, sendo rejei- 
tada a do Sr. Ferreira Penna. 

O Sr. Souza Ramos pele e obtom dispersa do in- 
terstício. 

* SEGUNDA PARTE Dl ORDEM DO DIA, 

rROROGAÇÃO DA DEI DO ORÇAMENTO VICENTE. 
Coilinih a 3.a discussão da p oposição da camara 

dosdeprm t- s, quo manda vigorar alei do orçamento 
vigente, emqusnto não fôr promulgada a quo deve 
reger o st gmnte anno financeiro. 

O Sr. Visconde de Jequitinujniu ; — Sr. presi- 
dmie, não lenho intenção de discutir a resolução; 
refiro-me a suío quanto tom dito o lado a quo per- 
tenço, relativamente a opportunidade e con litucio- 
nalidide desta resolução: cohsrcnte inteiramente 
co n esta opinião, o estando ella perfeitamente des- 
envolvi !a Su je, não tenbo por fim discutir este ob- 
jecto. D nv j vrii apenas, Sr. presidente, lembrar ao 
senado que deve esmerar-se o;n obstar a que se ra- 
pro luzam roso uçõss desta ordem. 

Eu lenho de offareci r á consideração do senado 
um projrolo dividindo a lei do orçamento ora tantas 
leis especiaos quantos são-os ministérios, afunde 
serem estas Tais discutidas em ambas as ca miras 
como asoulraslcis orditiarirs, cremetiidisásôncrão: 
por oracrei o que este remédio servirá alguma cousa 
pira obstar a quo a lei do orçamento venha tarde 
para o senado, o que o senado, que ba muitos annos 
não só não discute o orçamento compleíamente, mas 
até nnm p do exercer a facaldaie do emendal-o, 
entre no exercício d ssa ficuldade, isto é, discuta o 
orçamento o possa emendal-o. 

Si a raso o sem io, na occssião em quo so discutir 
rsso projecloque pret' tido oíferectr á sua considera- 
ção, julgar que é mais opportuno,.mais conveniente, 
mais efãcaz outro qualquer reraedio, fal-o hi; mas 
por ora não me recordo de nenhum outro meio. 

Neoois.iiiamento o projcctopor mira mencionado 
não pó :e ser discutido esto au 10; ainda quo o fòra 
aqui nos-uçado, não opodia ser na outra camara; e 
assim, inútil era quoiermos nós remediar o mal este 
anno. Portanto, o meu p; ojorto íi jari na secretaria, 
e para o anno o disculircmo'. 

Sr. prc.-idenm, vários são rs cbjo tos," sobre os 
quaes cu des-j .ria chamar a attcnçã, dos nobres rpi ■ 
n stros da cotôa. Um dcllcs era a colonisaç|o, e o 
sysíemu quo so t ini a loptadr par.i proaovcT-a ; mas 

não posso fazel-o hoje cabaunonte cu conforme cti- 
tonlo. Reduziria eu tudo a algumas perguntas ao 
nob o ministro do impeiio; mas estou observando 
que 3. Ex. não tem nenhuma vontade do entrar em 
t-l discussão {S. Ex. lia um jornal); está desejosodo 
ve -se armado cora a auetorisação de cobrar os im- 
postos com a lei do orçamento quo so acha em vi- 
gur; nada imis quer, e q iam subo si ello deseja que 
a lei do orçamento seja discutida este anuo? Antes 
prefere que o seja em maio, porque então, muito 
provavelmente, o nosso horizonte ba de estar mais 
desanuviado, mais cUro. Portanto, de que mo serva 
dizer alguma cousa ao senado sobre i so? 

Mas sempre direi que infelizmente, Sr. presidente, 
não temos adoptado um systema para promover a 
çolonisaçãb; é uma mescla de systomas, é uma va- 
riedade de medidas, ó uma raoxinifada que não 
sei cimo e em que ha de acabar. EatnT-nto dis- 
prndem sc somraas enormes, e saba Y. Ex. por que 
ainda temos c donis cão? E' porque aqui o preço do 
trabalho c muito maior do que o preço do trabalho 
nos paizes europeus; é por isso que ainda vêm al- 
guns colonos para o Brasil; é porque fera de ganhar 
aqui por insz aquillo que ellos ganhara por anuo em 
seu paiz; aqui cada liotóom desses pólo ganhar, pelo 
menos, 20^ por raez, o que vera a ser 105? ora 
moeda forte, ea maior pirte des.-agonlo não ganha 
em seu paiz lOíji fortes por anno. 

On, não seria mais conveniente que os nossos 
esta li tas encarassem a colonisação do modo que 
Wilson a encarou, isto é, commercialmcnlo? O 
que qu -r um comraorciantc? Comprar barato o ven- 
der ca-o; para isto procura cs generos tns paizas 
onde so obtêm mais barato, afim da lavai os para os 
paizes onde sa compram rasis caro. 

Si este ó o fim do negociante, o si pelo meio da 
colonisação so obtém esse fim, per isso que tan o 
valo comprar os produetos barato, como levar braços 
aos paizes onde esses produetes se podem obter em 
muito maior abundanch pela fertilidade das terras, 
admira como cs negocianies não têm encarado a colo- 
nisição para o Brasil debaixo deste ponto de vista. 

E' incontestável que as terras do Brasil são 
de uma ub^dide imra-msa, a producção agrícola ó 
de 100, 200 ou mais por 1; ora, não seria portanto 
urna boi especulação trazer para o Brasil braços quo 
lavrem a terra o produzam muito barato essoi gen nos 
que devera necessariamente ser vendidos mais caro 
aos outros paizes? Sem duvida alguma. 

Este modo do encarar a questão pelo celebre Wil- 
son na su i obra.... não; ó Stswart Mill na sua obra 
em dois volumes de Economia Politica ; ó este au- 
clor que no fim de um desses volumes encara a ques- 
tão pelo modo que acabei da expôr, além ío desejo 
de melhorar a sorte dos-colonos, sentimento quo deve 
occupar de continuo o espirito do amigo da huma- 
nidade. 

Encara ello também a colonisição debaixo do 
outro ponto de vista, quo me parece eminente- 
mente philosoplfco, isto é, debaixo do ponto de 
visti cosmipolita. Senhores, todas as naco s devem 
viver em harmonia" e auxiliarem-se reciprocamente, 
para que a producção seja a mais vasta o dahi 
resuto o maior bem, eão só ao paiz quo produz, 
mas .-os pai/,c» aonde osproduetos vão ser vendidos. 

Estes dois modos do eaemar a questão encerram 
cm si a solução do algumas questões relativas ao 
modo como o governo se tem dirig.do para augmen- 
tãr a força ('"sso importantisslmo motor d - nossa 
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prosporididí. Mas o governo vaguua ; oraqusr um ! 
systema, ora od :pta_ outro, ora vs./do torras, ora 
nao dá terras, o esta consiaatemeate assombrado e 
ass .mbrando em (a! confimo. Esta questão, si fôsse 
di-cutidu compelentemenl?, talvez que se conse- 
guissa alguma cousa: não o ha de ser hoje, porque 
isso não ó prssivel. • 

V.Ex., Sr. presidente, já reeebeu o decreto da pro- 
rogação? Ainda não. .Mas V. Ex creio que sabe que 
temos prorogação. Também S. Es. diz que não sabe. 
Em conseqüência do estalo de duvida em que me 
acho, peço licença a V. Ex. para declarar formal- 
mente quo v tu calar-me, vou deixar votar-se a re- 
soiiição, vou satisf izer sos Srs. ministro», vou dar- 
lues uma prova da consideração que elles me me- 
ro :em, vou levar ma,s uma pedra para a elevação 
da columna que deve perpemar sua gloria, vou, cm 
uma pahivra, Sr, presidente, satisfazer aos meus Ín- 
timos sentimentos. 

Votemos hoje. Sr. presidente, não se discuta mais, 
acabe-se. a pallidoz dos Srs. ministros, tornem-se 
rubicnndos o prazenteiros. Si vier alei do orça- 
mento, diremos mais alguma cousa; onlão discuti- 
remos, este o o meu proposito; mss hoje não quero 
incomraoJar mais os Srs. raini-tros. 

Si as emondas tivessem sido approvadas, desde a 
somam passada quo esta resolução estaria na ca- 
raara dos Srs. deputados. [Apoiados da opposiçâo.) 
Portanto, Sr. presidente, a culpa não lera sido 
nossa; tom ádo somente falta de tino da paite dos 
nobres ministros. Tamb un não é falta de illustração, 
tenhe-o dito muitas vezes; sabam os nobres minis- 
tros do conceito cm qua os lenho: capacidade a 
mais elevada, tino o menor na gestão dos nogocios 
públicos. 

Eu já disse, Sr. presidente, em outra occasião quo 
votava por esta resolução e tinha remorsos disso. Eu 
votaria som remorsos si fossem app ovadas com a 
resolução as emendas iraportaaPssimas do nobro se- 
nador pelo Rio dc Janeiro, ou si agora fossem ap- 
provadas as emendas propostas pelo nobre senador 
pela minha província, meu digno collega : estas 
emendas serviriam para oltenuara anomalia da re- 
solução, satisfaria até certo ponto as necessidades pu- 
bdcis, e convonceriamos assim o paiz do interesse 
que tornamos polasua prosperidade; mas, si não (òr 
desta fôrma, si o governo não qnizer as emeadas, si 
a maioria tiver receio dc votar porelias, repito, vo- 
tarei pela resolução com muito escrúpulo de cons- 
ciência. 

PENSÕES ÁS VIUVAS E EILIIOS DOS GUARDAS NACI0XAE3 
HORTOS EM CAMPANHA. 

Não havendo mais quom peça a palavra, jiTga-se 
concluída a 3.a discussão o adopta-se a resolução 
para subir á saneção imperial. 

Entra em 1."discussão e passa sem debate a 2 " 
e desta para a 3." a proposição da camara dos Srs. 
deputados, fazendo extensivo o beneficio do meio 
soldo ás viuvas, filhos menores de 18 annos, filhas 
sulioiras o mãis dos ofliciaos da guarda nacional que 
morrerem cm combato. 

A rejuerimomo do Sr. Pcnm é apoiada o appro- 
vada a urgência para entrar em 3." discussão a so- 
btedita proposição. 

COMPANHIA DE MCCURV. 
Entra cm 1." discussão o projacto da camara dos 

dopulids, iuctorisanlo o governo a p.oporcion rá 
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companhia de commercio e navegação do Mucnry 
os meios do obter por empréstimo um capital aidi- 
cional, nunca maior do 1,200:9DOS, e a garantir os 
respectivos juros o amortização. 

O Sr. Visconde de JeQüítinhonha : —Sr. presiden- 
te, pedindo a palavra no principio da primeira dis- 
cussão, já vê o senado que eu lenho por fim reque- 
rer que esto projocto vá ácoaamissão de emprezas 
priviligiadss, afim de dar esta um parecer minucioso 
e iilustrado sobre o estado da companhia o sobre o 
seu futuro, i ntranio nas averiguações que a mesma 
commissão julgar in Rspen-aveis para informar con- 
venientemente ao senado. 

Eu quizera mesmo, Sr, presidente, que a com mis- 
são so entendesse com o Sr; ministro da fazenda, 
qua o ouvisse, o que relatasse tudo quanto S. 
Ex. lhe houvesse de dizer, para que o senado 
saibi dosde logo qual é a opinião do nobre ministro 
da fazenda, não a opinião isolada, quo então será 
considerada como do podar executivo. 

Creio, Sr. presidente, que o requerimento quo 
faço está dentro do regimento, o quo sobre clle o 
senado não pódo ter a menor duviii. Basta a exis- 
tência da commissão de emprezas privilegiadas, para 
ser indispensável a remessa deste objecto á essa com- 
missão. Ou então pergunlar-sè-ha: «Para que existo 
essa commissão, si não é para examinar objectos de 
tal importância, como são os de uma companhia que 
pede g -.rantia para um empréstimo que não exceda 
do 1,200:000-$? Si não é para examinar o estado de 
uma companhia que exige todos os privilégios, todas 
as modificações do seu contracto constantes do art. 
2.° do projecto ? » 

Poder-se-ha dizer : « Essa commissão ó somente 
para examinar aquillo que fôr iniciado no senado. » 
Ora, Sr. presidente, é realmente inconcebível uma 
coartada desta ordem. A commissão é para exa- 
minar não só os factos quo se iniciam no senado, 
como aquillo que vem da outra camara para ser 
approvado ou rejeitado no senado. Quando o se- 
nado nomeou essa commissão, teve sem duvida em 
vista o que acabo de dizer, isto é, quo não passe 
objocto nenhum desta ordem, nem do qualquer 
outra relativa a emprezas industriaes, que não seja 
primeiramente examinado por ella. 

Assim, Sr. presidente, sem querer deraerar a 
altenção da senado, creio que V. Ex. dar-me-La 
licença para fazer por cscripto um requerimento 
enviando esto projecto á commissão da emprezas 
privilgiada?. 

Lô-se, apoia-se o entra em discussão o requeii- 
menío do Sr. visconde de Jequilinhonlu. 

O Sr. Ferreira Penna: — Sr. presidente, sinto 
divergir da opinião do ülustre senador pela província 
da B ihia, pronunciando meu voto contra o adiamen- 
to que ellc acaba de propor; mas espero que S. Ex. 
alteudendo ás razões quo a isso me induzem, as jul- 
gará procedentes. 

Eu mesmo, em eguaos circumstancias, tenho 
ponderado a conveniência de serem remoUidos ás 
comraissôcs da casa, afim de que tenham ura exa- 
me mais aprofundado, alguns projectos que envol- 
vem matéria de grande importância ; mas, no caso 
de que so tiacta não posso votar pelo requeii- 
mento, porque asdm ficada frustrado o fim da 
resolução; teria do passar mais um anno, pouco 
mais1 ou menos, sem que a companhia do Mucury 
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recebesse os auiilios de que urgentemente precisa 
para poder proseguir em seus trabalhos, 

O capital da companhia está esgotado, como consta 
do ultimo relatoiio apresentado pelo director; e, a 
não receber este subsidio, terão de ficar suspensas 
as obras, a construcção de estradas e outros melho- 
ramentos que cila tem entre mãos, resultando sem 
duvida dessa suspensão graves prejuízos, não só aos 
seus accionistas, como ás províncias interessadas na 
prosperidade dessa empreza. 

O nobre senador allegou como razão a conveniên- 
cia de ouvir-se o governo, ou particularmente a opi- 
nião dos Srs. ministros do império e da fazenda. A 
isto devo observar que ambos estes Srs. ministros já 
foram ouvidos pela camara dos Srs. deputados, onde 
responderam por escripto, concordando na conveni- 
ência de auxiliar-se a companhia; e ainda ha poucos 
dias o nobre ministro da fazenda pronunciou-se na 
casa em favor deste projecto. 

A importância da matéria exige sem duvida um 
exame muito attento da parte do senado; sou o pri- 
meiro a reconhecer isso; nem quererei jámais que 
se prescinda de certos exames, quando se tracta de 
dispender os dinheiros pubücos em quantia tã) 
avulfada. Mas o que digo, é que aquelles senhores 
que quizerem tomar parte na discussão, e informar- 
se do estado da empreza, acharão nos Annaes da 
camara dos deputados tudo quanto podem desejar 
a este respeito. 

Naquella camara descreveu se o estado da compa- 
nhia, fez-se menção de todos os trabalhos que ella 
tem concluído, e analysaram-se os contractos cele- 
brados entre ella, o governo geral e o governo da pro- 
víncia de Minas; e esses discursos, que correm im- 
pressos, creio eu que dispensam o exame da commis- 
são de emprezas privilesiadas. 

Estas são as razões que me movem, Sr. presiden- 
te, a votar contra o adiamento. 

Não havendo mais quem peça a palavra, a dis- 
cussão fica adiada por já não haver casa para se 
votar. 

O Sr. presidente dá para ordem do dia da seguinte 
sessão: 

3." discussão das proposições da camara dos de- 
putados : 1.» auetorisando o governo para conceder 
um anno de licença com todos os seus vencimentos 
ao conselheiro Antonio deCerqueira Lima; 2.a ap- 
provando a aposentaçã a do desembargador visconde 
do Uruguay, com o ordenado annual de 3.000^ ; 
3.a approvando a aposentação do desembargador 
José Antonio Pimenta Bueno com o ordenado 
annual de 2:888;$320 réis ; 4.a auetorisando o go- 
verno para transferir para a l.a classe do exer- 
cito o 2.° tenente José Antonio de Araújo; 
5.a approvando a pensão annual da 40OJ!i conce- 
dida á viuva e filhos menores do bacharel Manuel 
Jacin1 ha Rodrigues Véo; 6.a, auetorisando o governo 
para conceder carta de naturalisaçâo de cidadão bra- 
sileiro ao padre Francisco Vicente, Luiz Rodrigues 
PimoPereira eoutros; e7.a, auctorisanlo ogovemo 
para conceder carta de naturalisaçâo de cidadão 
brasileiro a Joaquim José Mendes, Carlos José de 
VazTorredào e ou ros. 

l.a e 2.a discussão das proposições da mesma ca- 
mara ; 1.», auetorisando o governo para conceder 
carta de n turalisação de cidadão brasileiro a José 
Gomes Ribeiro e Joaquim Pinto Marques e outros : 
2.a, approvandj a pensão annual do SOOJÍ conce- 

dida á viuva de José Lino de Moura: 3.a, appro- 
vando a pensão annual de 1:00055 concedida á 
viuva do ministro do supremo tribunal do justiça 
José Maria de Salles Gameiro de Mendonça Peçanha: 
4.a, approvando a pensão annual de 1:C00Í5 conce- 
dida á viuva do ministro do supremo tribunal de jus- 
tiça Adriano José Leal; 5.a, approvando a pensão do 
1:000^ concedida á viuva do chefe do esquadra gra- 
duado José Joaquim Raposo: 6.a, approvando a pen- 
são annual de 80035 concedida á viuva do tenente 
coronel reformado José Antonio Fernandes : 7.a, 
approvando a pensão annual de 50056 rs., concedida 
a Joaquim José Moreira Maia: 8.a, approvando a pen- 
são de 30J6 mensaes, concedida ao ex-capitão do exer- 
cito Pedro José B ptista : e 9.a approvando a pensão 
annual de 84055 concedida a Victor José de Figuei- 
redo Neves. 

3.a discussão do projecto offerecido pela com- 
missão de instrucção pubUca sobre a matricula 
dos estudantes Ramiro José de Assis Athayle, o 
Francisco Bazilio Duque, com a emenda que passou 
na 2.a discussão. 

3.a discussão das proposições da camara dos de- 
putados: l.a alterando o subsidio dos vinhos arre- 
cadados na alfandega era benefl.io do hospital geral 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro; o 
2.a fazendo extensivo e beneficio do meio soldo ás 
viuvas, filhos menores de dezoito annos, filhas soltei- 
ras e raãis dos offlciaes da gujrda nacional que mor- 
rerem em corabile. 

Continuação da l.a discussão da proposição da 
mesma camara, auetorisando o governo para pro- 
porcionar á Companhia de Commercio e Navegação 
do Mucury os meios de obter por empréstimo um 
capital addicional nunca maior de 1,200:00055 do 
réis; o as outras matérias já designadas. 

Levanta-se a sossâ» á 1 hora da tarde. 

Sessão de 10 ilc Setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL 1GNAC10 CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. — 
Licença ao conselhevo Antonio de Cerqueira Lima, 
Adopção — Aposentadorias. Adopção.— Transfe- 
rencia para a l.a classe do exercito. Adopção.— 
Pensão. Adopção. — Naturalisaçõss. Votação.— 
Pensões. Votação.— Dispensa a eiíudaníes. 'Adop- 
ção.— Santa Casa da Misericórdia. Discursos dos 
Srs. visconde de Jequilinhonha, marques deAbran- 
tes e Cândido fíorges. Adopcã ).—Pensões ás viuvas 
e fl hos dos guardas nacionaes mortos em combate. 
Discursos dos Srs. barão de Quaraim e visc.nde de 
.1 equiiinhonha. — Requerimento. 

A's dez horas e tres quartos da manhan o Sr. 
presidente abre a sessão, estando presentes 30 Srs. 
senadores. 

I.ida a acla da anterior, ó approvada. 
O Sn. 1.° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Uraofflcio do 1." socretaiio da camara dos depu- 
tados, participando que a moima camara adoplou e 
dirigiu á saneção imperi d a proposição do senado 
auetorisando o governo pira mandar exirahir, por 
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espaço do tres annos, dczo loterias annuaes em be- 
neficio da imperial academia de nuisica e opera na- 
cional, o para auxiliar a,João Caetano dos Santos, 
emprezario do thealro deb. Pedro d'AIcantara, com 
o prestação mensal de cjuatro contos de réis. tica 
o senado* inteirado. 

Outro do Sr. senador Antonio Luiz Dantas de 
Barros Leite, participando que por se achar doente 
não podia comparecer na presente, nem nas se- 
guintes sessões.— Fica o senado int irado. 

Uma participação do ivdactor gerente do Diário 
do Rio de Janeiro, sigoifi ando não poder continuar 
a fazer a publicação dos debates do senado por quan- 
tia inferior a quatro contos de réis mensaes.— A' 
coraraissão da mesa. 

Compareceram no decurso da sessão mais quatro 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. 

pensar-se o interstício ô verificar-se a 3.a discussão 
na seguinte sessão. 

PENSÕES. 

Tem 1.' discussão, e passam para a 2.a sem 
debate, e desta para a 3.a, as proposições da dita ca- 
mara: l.a, approvando a pensãoannual de 8005? con- 
cedida á viuva de José Lino de Moura; 2.a, approvan- 
do a pensão annual do 1:0005? concedida á viuva do 
ministro do supremo tribunal de justiça José Maria de 
Salles Gameiro de Mendonça Peçanha; 3.a, approvan- 
do a pensão annual de 1:00{ ?? concedida d viuva do 
ministro do supremo tribunal de justiça Adriano José 
Leal; 4.a, approvando a pensão annual de 1:000$ 
concedida d viuva do chefe de esquadra graduado 
José Joaquim Raposo; 5.a, approvando a pensão an- 
nual de 8005? concedida á viuva do tenente-coronel 
reformado José Antonio Fernandes; 6.a, approvando 
a pensão annual de 5005? concedida a Joaquim José 
Moreira Maya; 7.a, approvando a pensão de 305? 
mensaes concedida ao ex-capitão do exercito Pedro 
José Baptista; e 8.a, approvando a pensão annual 
do 8405? concedida a Victor José do Figueiredo 
Neves. 

A requerimento verbal dos Srs. visconde de Ita- 
borahy, D. Manuel, Ferreira Penna, e Sinimbú, 
é apomda e approvada a urgência para dispensar-se 
o interstício e verificar-se na seguinte sessão a 3.a 

discussão das proposições sobre pensões. 
DISPENSA A ESTUDANTES. 

Segue-se a 3.a discussão do projecto oíTerecido 
pela commissão de instrucção publica sobre a ma- 
tricula dos estudantes Ramiro José de Assis Athayde 
e Franci-co Basilio Duque, com a emenda quo pas- 
sou na 2." discussão; o qual projecto assim emendado 
é approvado sem debate, e remettido á comnrssâo 
de redacção. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 
Entra em 3.a discussão a proposição da camara 

dos deputados, alterando o imposto sobro vinhos e 
bebidas espirituosas em favor da Santa Casa da 
Misericórdia da côrte. 

O Sr. Visconde de Jeqiiitinhonha : — Levanto-me, 
Sr. presidente, não para discutir a resolução, por- 
qm ella já foi discutida sufficientemente, e o senado 
manifestou o desejo de satisfazer ao requerimento da 
Santa Casa da Miseiicordia, já deferido pela camara 
dos Srs. deputados; mas unicamente para fazer um 
pedido ao nobre senador pelo C 'ará, em nome, não 
do senado, mas da humanidade. Peço a S. Ex. se dig- 
ne informar ao senado o estado em quo se acha o es- 
tabelecimento annexo á Santa Casa da Misericórdia, 
relativo aos expostos. 

Sr. presidente, na l.a e 2." discussão dessa reso- 
lução nada so disse relativamente áquelles infelizes 
inúoccntes; nada se disse acerca do seu estado, o 
menos se disse cousa alguma relativamente a qual- 
quer projecto que tenha a administração da S nta 
Casa com o fim de melhorar a sorte daquelles des- 
graçados e innocentes orphãos. 

O senado não estranhará de certo chamar eu des- 
graçados áquelles innocentes; porque é publico, pa- 
rece que é opinião universal no império do Brasil, 
quo a sorte daquelles infelizes ianocontrs éa mais 
digna de compaixão, ó justamente a que mais devera 
chamar a aUenção dos poderes do Estado para ser 
melhorada. 

L1CENCA AO CONSELHEIRO ANTONIO DE CERQUEIRA LIMA. 

Entra cm 3.a discussão eé approvada sem de- 
bate, para subir á saneção imperial, a proposição 
da camara dos deputados auetonsando o governo 
pára conceder um anuo de licença, com todos os 
seus vencimentos, ao conselheiro Antonio de Cer- 
queira Lima. 

aposentadorias. 

Entram em 3 a discussão e são approvadas sem 
debate, para subir á saneção imperial, as proposi- 
ções da camara dos deputados, approvanda as appo- 
sentacôes dos desembargadores visconde do Uru- 
guay'com o ordenado annual do 3:0005?, e Jose 
Antonio Pimenta Bueno, com o ordenado annual 
de 2;8885?320. 

TRANSFERENCIA PARA A l.a CLASSE DO EXERCITO. 

Entra em 3.a discussão o é approvada sem debate, 
para subir á saucção imperial, a resolução da camara 
dos deputados auetorisando o governo a mandar 
transferir para a 1 a classe do exercito o 2. tenente 
José Antonio do Araújo. 

PENSÃO. 

Entra em 3.a discussão o ó approvada sem debate, 
para subir á saucção imperial, a proposição da ca- 
mara dos dep ilndos approvando a pensão annual de 
1005? concedida á viuva e filhos menores do bacha- 
rel Manuel Jacinlho Roliigues Véo. 

NATURAL1SAÇ.ÕES. 

Entram cm 3.a discussão o são approvadas som 
debate, para subirem á saneção imperial, as propo- 
sições da camara dos deputados concedeu Io carta 
de naturalisação de cidadão brasileiro ao padre 
Francisco Vicente, Luiz Rodrigues Finjo I ereira, 
Joaquim José Mendes, Carlos José Vaz Torredão e 
outros. 

Entra om l.a discussão, e pasva para a 2 a sem 
dabate, e desta para a 3.1, a proposição da mesma 
camara auc orisando o governo para conceder carF 
do naturalisação de cidadão brasileiro a Jose Gumes 
Ribeiro, Joaquim Pinto Marques e outros. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia requer enção 
urgoncia, que ó apoiada o approvada, para dts- 
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A mortalidade dos expostos ó immensa, o pouco 
se tem trabalhado, poucas averiguações se tom feito 
relativamente a's causas que dão origem a essa 
inaudita mortalidade. O sysíeraa actualraente exis- 
tente na Santa Casa quanto á distribuição dos ex- 
postos é o menos proprio para se conseguir o fim 
que a Santa Casa deseja conseguir. Não me parece 
que até hoje tenha a mesa da Santa Casa procurado 
com esmero e aQnco melhorar essa administração, 
adiantar os dias desses infelizes, e dar ao p iz ci- 
dadãos, que aliás podem ser utilissimos. 

Senhores, a creação e educação daquelles filho? 
da perversidade ou da miséria, collocados na tris- 
tíssima posição em que se achara, sem outro abrigo 
mais do que a caridade da Santa Casa da Misericór- 
dia o as instituições do paiz, mo parece que até h qe 
são ainda regaladas por uma legislação que nenhu- 
ma relação tem com o estalo de civilisação era que 
nos achamos. 

Eu quero cròr^ que, depois da entrada do nobre 
senador pelo Ceará para a provedoria da Santa Casa 
da Miseri ordia, alguma cousa se tenha feito em be- 
neficio daquelles infelizes; ó preciso, portanto, que 
em honra mesmo do nobre senador pela província 
do Ceará, de accôrdo com a dignidade do senado e 
em honra da humanidade, declare S. Ex, quaes tèm 
sido os melhoramentos feitos naquella administração, 
os resultados que desses melhorumentès se tem con- 
seguido, e do mais a mais squiüo que o nobre sena- 
dor ou tende que ainda ó possivel fazer o se prepara 
para realizar era ura eitahclecimento em que, corro 
eu disse, se fcham collocadosos abandonados filhos da 
perversidade ou da miséria, os quaes não têm onlro 
abrigo mais do quo a caridade da Santa Casa da Mise- 
ricórdia o as insiituíçôes do paiz. 

Sr. presidente, o que acabo de dizer ineulca já ao 
seuado'que eu não desejara que a recepção dos ex- 
postos naquella casa continuasse a ser feita pela mes- 
ma forma por quo tem sido até hoje ; ou será neces- 
sário ■qt.e o corpo legislativo tome medidos com as 
quaes ômbarasse que a perversidade mande para ahi 
seus filhos gemerem na miséria, o muitas vezes mor- 
rerem quasi á mingíla. Si o nobre senador, Sr. pre- 
sidente, attender a esta circurastancia que acabo do 
expôr ao senado, verá quanto é necessário prescrever 
regras a esse respeito, muito principalmente acerca 
das creaíuras de cor que são por seus deshurnanos e 
bárbaros progenitores para alli enviadas. 

O Sr. Cândido Coroes : — Que é o maior numero. 
O Sr. Visconde de Jeouitinhonha : — Eu, Sr. pre- 

sidente, creio que não roubo o tempo do senado 
propugnando por uma causa a mais digna do sua 
consideração, chamando a cttenção dos legisladores 
do Bra-il para um objecto, que mais do que nenhum 
outro deites reclama medidos quo satisfaçam os fins 
daquella pia insliiuição. 

E rão sei, Sr. prosideute, por quo as recolhidas 
da Santa Casa, que é outro objecto sobre o qual 
eu drsejára chamar a altencào do nobro senador 
pelo Ceará, hão do ser eiucadas pela fôrma por que 
o são, ou se diz que o são, sem as prepararem para 
quo sfjim um dia creaturas trabalhadoras e pró- 
prias para viverem á custa do seu suor. Não sei 
qual sija o iutuito da Santa Casa da Misericórdia 
relativamento áquellas creaturas, quo sem o ha- 
bito do trabalho, sem uma educação simples e 
frugal, e eminenleniente honesta c relig o?a, mal 

se podem dizer preparadas para o que acabo tio ' 
dizer, repilo, para viverem á custa do seu suor! 

Entretaibo, senhores, a despesa ó euonte, o lucro 
ó nenhum, o a moralidade perde extraurdinada- 
menta. Apenas um ou outro casamemo se realiza; o 
ainda m ste caso tem o senado, ou pode alguém ter, 
a certeza de que esse cacamento liado ser'feliz, 
quando não so prepara a noiva para a posição em 
que ella dove necessariamente entrar o que não ó 
nem pode ser a situação das quo são mais abastadas, 
e sim daquellas quo devem viver á custa do seu 
trabalho ? 

Eu ouvi dizer que se tinha alugado por uma 
enorme quantia uma casa para a recepção das re- 
colhidas. Não será necessário, não deve o nob o 
senador pelo Ceará, que so aMra a testa desse esta- 
belecimento, procur ir meios do evitar essa despesa 
enormissiraa o melhorar a sorto das orphans nello 
depositadas? Dapo itadas disse eu, Sr. presidente, 
o esta palavra é a própria, parque ellas não exhtrtn 
alli para alli viverem sempre, são apenas depodie- 
das por algum tempo; o porconsequsuch neces- 
sário preparar-lhes a sorte quo devem ter; ó nisto 
principalmente que consista o póie consistir o quo 
a lei quer quo so faça áquellas recolhidas. 

Entretanto, senhores, poço mil perdões ao nob e 
senador pelo Ceará, por ler interrompido a sua at- 
tenção e reclamado seus dcsvclos, pedindo-lhes em 
nome da fuimanidado, qua produza informações no 
senado sobre tacs assaruptos, informações qua daqui 
passom para o publico econvonçam o paiz de que i;a 
realidade nos tomamos muito a peito a sorto do to- 
das essas infelizes creaturas, cujo destino futuro e.-tá 
a nosso cargo. 

O nobre senador pelo Coará disse-nos em seu ul- 
timo discurso que os legados tinham dcsapparecido, 
que essas esmolas, rom quo aquofio pio esiabelcci- 
mento se linha fundado,não enuu mais continuadas. 
Senhores, dessa proposição poder-se h;i canuuir quo 
a caridade brasileira deixou de existir, quando ó elh 
tão própria do nosso paiz. Mas quem a extinguiu ? 

Cumpre examinar as causas, o os causas são estas ; 
não se deixam legados^ não o porque não so bsijo 
a coniinuação de um eslabelecimeuto, cujos fias são 
a caiidado mais extremosa para com o afílicto e o 
desgraçado; mas ó porque não so pode bem avaliar 
o modo por quo c dispondido o produc o dessas 
esmolas: acredita todo o mundo que lu abi grande 
prodigalidado, o que, á excepção dos melhoramen- 
tos matoriaes do tdiíicin, feitos com um luxo impró- 
prio de taes casos, não os ha sufíicientes pulo que 
diz respeito ao sorviço da humanidade, nem na 
Santa Casa, nem polo que c relativo a easa dos expos- 
tos o das rocolhidas ; o sé sa pretendo grande renda. 

E' necessário pois que appareça no parlamento 
a'guraa voz que poça em nome da httmanidade, como 
o faço agora, ao nobro senador pelo Ceará, que nos 
informo alguma cousa a esto respeito, já quo o sena- 
do tão generoso esta disposto a ser, dando uma rçn- 
d ( quo, só pelo quo concerne ao novo imposto quo so 
soücíta, pólo sor avdbada era mais de 30:000$000. 
Si lão gcuerosamnnto so pede ao senado quo proceda, 
da parta do nobro senador devo haver uma justa 
retribuição, e esta ó a informação quo p ço. O silen- 
cio em ura caso desta ordem não é justificável, o 
oppõe-se, si tiver legar, poço licença para dizer, ao 
caracter do nobro senador, qual o considero e o se- 
nado o o paiz apreciam. 

IIj já tampo suffioionto para qua o nobre senad -r 
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lonlia feito as reformas precisas para que aquellc es- 
tabelecimento saia desse estado de rotina eai que 
ainda continúa, para que desappareçara esses zan- 
gõos que aili se íntroiuzem e, por ass'i o dizer, devo- 
ram uma grande parte do mel da colmôa. 

Não é minha obrigação designar tudo; já disse 
sufílcienlo na 1.» discussão; na 2.a occupei-me uni- 
camente com a substituição dos impostos; hoje e 
que é a ultima discussão, reconhecido meu dever, 
lioaria cora escrúpulo pungente, si não dirigisse estas 
palavras ao senado, e si não me prevalecesse da be- 
nevolência do nobre senador pelo Ceará para pedir- 
lhe informações sobre 05 pontos que acabo de expôr 
á sua illustrada consideração. 

Sr. presidente, eu tenho lido alguns relatórios re- 
lativos aos dois estabelecimentos qire referi; por 
esses relatórios alguma cousa tenho conhecido; mas 
ó tão pouco, tão informe, tão osteril, quo necessita o 
paiz de informações mais esclarecidas, mais minu- 
ciosas. 

Não tendo por fim demorar a discussão, não pre- 
tendendo de fôrma alguma diminuir ura minuto do 
tempo do qual deve principiar a Santa Casa a perce- 
ber o produeto das rendas votadas no projecto, limi- 
to-me unicamente ás observações que acabo de fazer 
e ao requerimento que tomo a liberdade do dirigir 
ao nobre senador provedor da Santa Casa da M se- 
ricordia. 

O SR. Mauqdez de Abiux-tes Eu não poderia, 
sem grande perda de tempo, dar todas as inf armações 
que o nobre senador exigiu; mas reconheço o di- 
reito que S. Ex. tem, como qualquer membro do 
parlamento, do levanlar sua voz em favor de todos 
os infelizes confiados á Santa Casa de Misericórdia. 

Sinto não poder informar nessa occasião ao nobre 
senador a respeito do estado era que se acha e das 
medidas que a mesa da Santa Casa pretendo tomar para 
melhorar a administração, quer dos expostos, quer 
do recolhimento das orphsns. 

Devo também declarar ao senado que reconheço que 
existom em uma o outra administração defeitos sub- 
stanciaes, que cumpre remediar quanm antes. As- 
severo porém òo n< bre senador e ao senado que a 
Santa Casa occupa so deste objecto. 

Jã algumas medidas foram tomadas, umss a res- 
peito do hospital geral e outras a respeito de hos- 
picie de Pedro II: brevemente chegará a vez da casa 
des expostos, cuja reforma considero-a mais urgen- 
te ; o depois caberá a vez ao recolhimento das or- 
phans. Amesa da Santa Casa tem a peito acabar 
com todas as practicas estareis e mesmo com algumas 
regras orgânicas que já não quadram á situação em 
que nos achamos, nem ao século em que vivemos. 

Todas as reflexões do nobre senador hão de ser 
consideradas pela mesa da Santa Casa, porque cila 
não tom a peito outra cousa sinâo bem servir á hu- 
manidade, e corrigir to loa os defeitos que em uma 
longa serie de annos se tom introduzido naqueile pio 
estabelecimento. 

Limito-mo aqui. 
O senado sabe quo não devo prolongar esta dis- 

cussão o, eu confio, o nobre senadorfleará plenamente 
satisfeito com as poucas explicações que lhe acabo 
de dar e com a segurança de quê a Santa Casa es- 
mera-se em acabar com todos os defeitos que por- 
ventura ainda existam nas repartiçõas que ella 
administra. 

O Sr. Cândido Borges : —Sr. presidenta eu não 

pederia a palavra, sireceiasse que deste modo pode- 
ria concorrer para que esta resolução não passasse 
esteanno; mas ella está já em terceira discussão, 
pouco tenho a dizer, e porconsequencia não rou- 
barei o tempo necessário para sua passagem na 
sessão de hoje. 

Notou o nobre senador pela província da Bahia a 
grande mortandade que se dá ha casa dos expostos, 
e que se tem dado quisi constantemente; chamou 
a attencão do digno provedor da Santa Casa para 
as recolhidas que' estão entregues á caridade desse 
estabelecimento, e também disse na sessão passada 
alguma causa relativamente aos doentes que se trac- 
tam mquello hospital. São objoctos, sem duvida al- 
guma, summamenteimportantes; o tempo me não 
permitte disculil-os ; apems emittirei breves idéas 
que entrego ao zelo do digno provedor daquelle es- 
tabelecimento. 

Senhores, a renda da Santa Casa é grande sem 
duvida, mas os ônus de que eüa se acha sobrecar- 
regada são também consideráveis ; e, vHo que o 
nobre senador, digno provedor daquelle estabeleci- 
mento, acsba do assegurar ao senado que tracta de 
reformar as diversas repartições de que ella so com- 
põe, permitia S. Ex. que eu entregue á sua consi- 
deração algumas idéas que me paiecem importan- 
tes, já em relação á economia da Santa Casa, já em 
relação a moralidade publica. 

O Sr. Visconde de Jequitinhoniia : —E' muito 
conveniente tecar nisso. 

O Sn. Cândido Borgges :—Senhores, a caridade 
evangélica, é a que cousiantemento domina o ho- 
mem, é a que impera sobro meu coração ; mas a ca- 
ridade evangélica, tal qual eu a entendo, o a com- 
prehendem aquolles que hão escripto sobre esta ma- 
téria, não é aquella por quo a sociedade se devo 
regular e se pod.erá raoralisar ; a sociedade exige 
mais a observância da caridade administrativa ou 
legal, do que da caridado evangélica; como homem 
ou posso exercer esta, ella sati-faz meus instinetos, 
ella acha éco era meu coração ; mas como legislador, 
ella não mo pode satisfazer, porque até certo ponto 
concorro para desmoralisar e perder a sociedade, 
não só destruindo o amor do trabalho, e todos os 
hobitos que elle imprime, como matando todos os 
incentivos da economia. O indivíduo que conta cora 
a caridade segura, não tem necessidade de trabalhar, 
porque não faliam almas caridosas que lhe dôm de 
comer e de vestir. 

Ora, Sr. presidente, eu ha muito tempo noto que 
realmente não pole deixar de resultar alguns in- 
convenient-s á raoralisação da sociedade das con- 
dições segundo as quaes são recebidos no hospital da 
Misericórdia os doentes que alli se tractara. Que sb 
receba o pobre invalido que não tom recursos, que 
não tem nenhum meio de tractar-se, que não poda 
exercer nenhuma industria; que este pobre seja 
tractado gratuitamente, que so lhe dê tudo quanto ó 
necessário, isto eu comprehendo bom; esta caridade 
eu a quero e sustento. Mas por quo razão, senhores, 
ha de a Santa Casa de Misericórdia receber um ho- 
mem que não é invalido, quo esbanja constan- 
temente os produetos do seu trabalho quo os con- 
some ao j go, que os sacrifica á embriaguez, d 
devassidào, e a um sem numero do vicios ? Pois 
este homem, quo pôde trabalhar e viver honesta- 
mente do seu trabalho, é recolhido ao hospital da 
Misericórdia como pobre, e isto em ura paiz novo, 

44 
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onde só é pobre quem não quer trabalhar, e a 
Santa Casa ha de carregar com tolas as despesas 
do seu tractamento ? Não conheço mc o mais efQcaz 
para acoroçoar a vadiaçâo, para roubar braços á 
agricultura o á industria, para crear ociosos, para 
emfira encher as nossas ruas de pedestres, sinão de 
verdadeiros réos do policia. 

Uma voz E' falta de policia. 
O Sr. Cândido Borge :—Diz o illustre senador 

que é falta de policia. A té certo ponto eu concordo; 
mas a Santa Casa da Misericórdia, segundo o modo 
por que se rege actualmente, até certo ponto concorre 
para isto. Em taes condições, isto c, em relação aos 
pobres validos, é minha opinião que ella deve pro- 
curar meios de haver as despesas feitas com elles. 

Sem duvida, senhores, si os que podem trabalhar 
tiverem certeza de que com o produeto de seu tra- 
balho serão obrigados a indemnisar aquillo que gas- 
tarem, serão mais cautelosos, mais trabalhadores, 
mais economicos, e a Santa Casa diminuirá consi- 
deravelmente a sua despesa. Actualmente dá-so 
lambem um fado que não me parece licito, o ó que 
se envia para a Mi.ericordia qualquer colono ou 
criado que adoece, e a Misericórdia carrega cora a 
despesa do seu tractamento; creio mesmo que co- 
lonos engqados por associações são enviados para 
aquelle estabelecimento em caso de moléstia. 

O Sa. Marquez db Abrantes : — Sim, senhor. 
O Sr. Cândido Borges:—Ora, como o nobre 

provedor assegura que tracta de reformar o estabe- 
lecimento , submetto esta iléa a consideração de 
S- Ex., quo aproveitará como julgar cinvemente 
ás regras de economia e da caridade bem enten- 
dida. 

Em relação aos expostos, muito tempo, Sr. presi- 
dente, tenho encontrado difQculdaiesem conceber a 
necessidade ou utilidade da existência da roda de en- 
jeilados. 

E' matéria sobre que tenho meditado e não encon- 
tro realmente razão alguma que justifique tal exis- 
tência; em minha opinião a? rodas não servem sinão 
para augraentar a immoralidade. Para a roda dos 
onjeitados se remettera cm geral os filhos da perver- 
sidade, da miséria, e da vergonha ou da fraqueza, 
mas em nosso paiz a regra não ó esta. Em todas as 
partes do mundo os filhos da fraqueza são os que 
menos abundam nos estabeleci nentos de expostos, 
ficam pois os filhos da perversidade o da miséria; 
mas entro nós ainda não são estes os que açodem á 
roda em maior numero ( e eu invoco o testimunho 
do nobre provedor da misericórdia); o que abunda 
mais naquelle estabelecimento é a gente de côr, que 
certamente não são os filhos da miséria ou da neces- 
sidade, mas que são as victimas da crueldade e da 
avareza, isto ó, são filhos de escravas, que senhores 
cruéis arrsncam á suas mãis e os entregam á Santa 
Casa para aproveiiarem 20 ou 30#» mensaes que 
lhes dá uma ama da leite! (Apoiados.) 

Além da barbaridade da arrancarem ura filho dos 
braços de sua mãi, entregam a pobre criança a um 
estabelecimento onde vai experimentar leite'divGrso 
daquelle que mais lhe convinha, onde ura sem nu- 
mero de causas conspiram energicamente contra 
sua oxistencia.eonde, por maior que seja o cuidado 
que se empregue, os obitos não ponem deixar de ser 
em grande numero. 

Senhores, eu não me admiro do numero das cri- 
anças que morrem na casa dos expostos, e actual- 

mente tom elle por tal modo diminuído que faz honra 
as estabelecimeaio. 

Segundo uma estatística de que me recordo, houve 
tempo em que era Paris a mortalidade guardava a 
proporção de 80 "/o, em Dublin do 91 %• em Madrid 
de 62 %, ele Ora, na Smia Casa da Misericórdia, 
si essa mortalidade foi já excessiva, por que excedeu 
a 88 %, desceu, em virtude de medidas tomadas pch 
administração a 48 0/o> medidas que sem duvida al- 
guma devera ser continuadas, e que especialmente 
consistem no systema de iso'amento ou creação fora 
do estabelecimento. 

Senhores, a mortalidade dos expostos por grande que 
lenha sido e seja ainda em relação ás outras crian- 
ças, não pede admirar: o senado sabe que cm geral 
as crianças env adas para a roda vão nas peiores 
condições possíveis: filhos do pessoas pouco sadias, 
sotlrendo de ordinário do aíTecções coostitucionaes, 
taes como a syphilis, enviadas ás vezes de grandes s 
distancias, expostos ás intempéries d) tempo, e em 
algans casos abandonados na praça publica ou nas 
estradas durante uma noile, nestas crimças, digo, 
a mortalidade deve ser excessiva; entretanto, repito, 
na Santa Casa o serviço se ha melhorado, e essa 
mortalidade tom diminuído do modo a fazer honra 
ao zelo dos administradores. 

Senhores, alguns paizes têm já abolido as rodas ; 
cora a existência dellas o numOiO do expostos ha de 
crescer todos os dias ; além de deshumanidade, pra- 
cúoam-se verdadeiros abusos. As crianças alli são re- 
cebidas sem que ninguém saiba quem as leva, ou as 
manda: e uma mãi, para se não entregar ao trab ilho 
da criação, ou para se não distrahir de sua devassidão, 
não tem nenhum escrúpulo do o fazer. Da outro lado 
são, como eu disse hi pouso, os senhores que mandam 
os filhos de suas escravas para alugarem estas como 
amas do leite. 

E' necessário um paradeiro a isto, porque estou 
profundamente convensido que tolas as instituições 
da beneficência que favorecem as faltas dos homens 
augraantatr. os males que tractam de remediar. 

Ora, não haverá algum meio de impedir estes abu- 
sos? Creio que sim : si a roda fòsse substiluida pelo 
registro, necessariamente esses fictos haviam de 
desapparecor; e ao mesma tempo que so traclava de 
corrigir até cerlo ponto tanta im noralidade, tam- 
bom diminuia-se consideravelmente as despesas do 
estabelecimento. 

São estas breves idéas que muito perfuncloria- 
raente entregoá consideração do nobre piovedor, que 
fará dellas o uso que eoa sua sabedoria julgar con- 
veniente. 

PENSÕES ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS NACIONAES 
MORTOS EM COMBATE. 

Entra em 3." discussão o projecto que faz exten- 
siva ás viuvas e filhos dos offlciaes da guarda na- 
cional que morrerem cm combato a concessão do 
meio soldo. 

O Sr. Barão de Quaraim: — Não sei, Sr. presi- 
dente, si o senado notou como esto projecto foi tra- 
zido á discussão. Foi o nobre.senador pela provín- 
cia de Goyaz quem pediu urgsncia para a l.a discus- 
são, o depois o nobre senador polo Amazonas quem 
a pediu para a 3.a discussão; isto é, foi este projecto 
protegido pelos dois oradores que mais se distingui- 
ram nos seus esforços para não ser extineto o ca5- 
tigo da chibata 1 

Isto para mim, Sr. presidente, é mais ums prova 
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do triumpho da opinião daqueBes que sustentaram 
quo esse castigo devia ser abolido. 

Este projeoto, apresentado por quem foi, e nas 
circumstancias em que o foi, não é mais do que uma 
expiação de um grande mal que se havia causado; 
sem duvida esse mal pesou na consciência dos no- 
bres senadores, e elles tractaram de attenual-o pre- 
senteando a guardi-nacional com este beneficio. Si 
se considera pois este projecto como uma satisfação 
da consciência d< s nobres senadores, não se pode 
negar que c um documento notável; mas pe!o lado 
do beneficio que elle vai fazer, a sua utilidade é muito 
remota. 

Diz o projecto : 
« O beneficio do meio soldo, segundo a disposição 

do art. 3.° da lei do 6 de novembro de 1827, fica 
extensivo ás viuvas, filhos menores de 18 annos, fi- 
lhas solteiras e mais dos cfflciaes da guarda nacio- 
nal que morrerem em combate. » 

De sorte que o projecto attende unicamente ao 
futuro, as viuvas dos offlciaes da guarda nacional 
quo morrerem em combate; tracta de beneficiar 
as viuvas dos officiaes que ainda hão de morrer; já 
se vê que o projecto no seu effeito depende ainda 
de que haja uma guerra. 

Ora nós não temos cm perspectiva a proximidade 
dessa guerra; portanto, como eu dizia, a utilidade do 
projecto amda está para muito longe. Entretanto, 
ha viuvas de offlciaes da guarda nacional quo mor- 
reram ora combate, as quaes todavia vivem na mi- 
séria e em penúria : a isto ó que o projecto devia 
principalmente altender, A guarda nacional tem 
prestado grandes serviços em todo o Império; mas 
na província do Rio Grande do Sul mais do que em 
qualquer outra parte, porque têm sido mais as oc- 
casrões de os prestar ; não ha alli, Sr. presidente, 
um feito de armas notável, desde que rebentou a 
revolução de 1833, era que a guarda nacional não 
tomasse uma parte muito distincla. 

O Sn. Marqüez de Caxus: — Apoiado. 
O Sn. Barão de Quaraiji : — Lembro-m», Sr. 

presidente, por occasiào do apoiado que me dá o 
nobre marquoz de Caxias, ter de reclamar contra a 
qualificação que S. Ex. deu em uma das sessões pas- 
sadas aos guardas nacionaes daquella província, 
chamando-os vadios.... 

O Sr. Marquez de Caxias: —Não, senhor. 
ü Sr. Barão de Quaraim: — Pareceu-me ouvir 

ao nobre senador dizer que a guarda nacional dalli 
não era composta siuão de vadios. 

O Sr. Marquez de Caxias: — Ouviu mal. 
O Sr. Barão de Quaraim: — Pois si V. Bx. não 

disse, estimo muito ; era-me penoso quo partissem 
essas palavras da bocca do nobre marquez. 

O Sr. Marquez de Caxias :—Tenho em muita con- 
sideração a guarda nacional de todo o Império, e prin- 
cipalmente a da província do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Barão de Quaraim:— Como dizia, Sr. pre- 
sidente, ha' mqitas viuvas desses guardas nacionaes 
que morreram alli era combate, as quaes estão na 
indigencia; o para estas deveria também estender-se 
o favor da loi. O projecto não faz beneficio algum 
na actualidade, quando aliás o podia fazer, si con- 

-templasso as viuvas, não só dos officiaes que morre 
rem, como também dos que já morreram em cem- 
bale. 

Si olharmos para a lei de 2G de novembro de 1827, 
donde foi copiado este artigo, ahi se verá que são 
attendidos os ofiiciaes fallecidos o os que fallecercm. 
Portanto, este projecto devia ser emendado no sen- 
tido que acabo de dizer. 

O Sr. Visconde de Abaeté :— As viuvas dos of- 
ficiaes da guarda nacional têm obtido pensões. 

O Sr. Barão de Quaraim :— Algumas tèra ob- 
tido, mas ha outras que não têm : podia citar, por 
exemplo, a viuvado capitão José Thomaz, que mor- 
reu no ataque de Inhanduy. Essa viuva ha muitos 
annos que requereu uma pensão, e até hoje não 
pôde obtel-a; ha muitas outras em caso similhante. 

Além disso, o projecto contempla só os casos de 
morte, e não es serviços do guerra. No entanto 
que ha serviços do guerra muito importantes; por 
exemplo: um oflicial entra em combate, porta-se 
com valor, mas não morre, entretanto morra dias 
depois em conseqüência de uma constipação que 
ganha estando de guarda, etc. Ora, a viuva deste 
offlcial não estará no caso de merecer meio soldo ? 
Parece-me que o projecto devia soffrer uma outra 
emenda em favor das viuvas daquelles offlciaes que 
morrerem em serviço de campanha. 

No projecto nota-se outra lacuna, e vem a ser que 
elle devia conter certas excepções que não contém, ex- 
cepções aliás exigidas pela moralidade publica; a 
viuva, por exemplo, que se separa do seu marido e 
tem ura máo procedimento, a orplun que não pro- 
cede bem, estarão no caso de receber o beneficio da 
lei? Parece que não. A lei não {óde de maneira alguma 
proteger sinão a honestidade, e nunca procedimen- 
tos desregrados; porconsequencia deviam estar aqui 
designadas estas excepções, assim como estão na lei 
de 6 de novembro de*1827. Também o projecto é 
omisso a respeito das habilitações; nada diz dos do- 
cumentos que são precisos, nem da maneira de os 
process-r. 

Elle poderia ser adoptado, si fosse reiigido neste 
sentido : de que toda a legislação que ha a respeito 
do meio soldo fôsse applicavel ás viuvas dos offlciaes 
da guarda nacional; desta sorte comprehendia to- 
das essas excepções de que fallei, todo o processo das 
habilitações, etc. 

Da maneira por que está, de pouco pôde servir, 
si passar não vai aproveitar nes:e momento a 
ninguém; si for corrigido, então pode prestar alguma 
utilidade. Portanto eu tenho duvida de votar pelo 
projecto tal qual. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonua:—Sr. presi- 
dente, attendi, como costumo e é meu dever, ao quo 
disse o nobre senador pelo Rio Grande do Sul; e ua 
realidade S. Ex. tem razão: seria necessário, para 
que a resolução fôsse realmente util, que se fizessem 
algumas alterações nas suas disposições, de confor- 
midade com o que o nobre senador acaba de dizer. 

Eu recaio quo qualquer emenda que se faça a esta 
resolução cbs'e á sua passagem esto anuo; todavia, 
si acaso o nobre senador tivesse a bondade de fazer a 
emenda, sendo eila apoiada e approvada na casa, si 
não poder ser approvada esto anno na outra camara, 
ficará para o anno; do que, como disse o nobre se- 
nador, não resultará inconveniente algum, porque a 
nossa situação não indica nenhuma circumstancia que 
torne necessário e util a resolução de que se tracta. 

Eu, Sr. presidente, quizera que as pensões fossem 
maiores; eu quizera que se tivesse em consideração 
a sorte das viuvas dos officiaes da guarda nacional que 
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morrem em combate, de uma maneira tal que não 
ficassem ellas pensionadas sim , mas sem meios 
de subsistência. 

Seria talvez muito conveniente, na época em que 
nos achamos, o enviar esto projeclo á coramissão 
própria, a qual naturalmente ouvida o Sr. raini-tro 
da justiça, combinaria com elle e cíTereceria á con- 
sideração do senado um parecer que justificasse 
compléiamente o que diss» o nobre senador pela pro- 
víncia de S. Pedro do Sul, e ao mesmo tempo fi- 
zesse o beneficio que nós pretendemos fazer ás viuvas 
dos guardas nacionaes mortos em combato. 

O nobre senador, Sr. presidente, tocou em um 
objectoque para mimé doloroso, e vera a ser o re- 
sultado da resolução que exiinguia os castigos cor- 
poraes na guarda nacional. Senhores, estou persua- 
dido de que esta exempção ha de passar para o anno, 
ou, em uma palavra, o mais breve que fòr possível. 
Eu posso ler isto m futuro, mas devo confessar que 
nada sei do porvir. 

Taes strão os embaraços que tornem absoluta- 
mente iucerto este meu dotejo; mas, tanto quanto a 
razão humana pode ler no futuro, cn io que não está 
longo o dia em que a extincção das pancadar na 
guarda nacional ha de ser conseguida no parlamento 
brasileiro; bem que do porvir nada posso dizer, por- 
que pertence a Dsos. 

Si se não conseguir a passagem este anno da reso- 
lução que discutimos, basta:á que o paiz saiba quap- 
to*dçsejamo3 e estamos convencidos da necessidade 
de fazer-se algum ban li io ás viuvas dos offlciaes da 
guarda nacional mortos em Cfmbate. Mas, si essas fa- 
mílias não hão de perceberjá esse beneficio, si a re- 
solução não altende nem ao passado, nem ao presen- 
te, mas somente ao futuro, melhor é que seja remet- 
tida á uma comraissão.que, tomaodo em consideração 
o que disse o nobre senador, apresente um trabalho 
que satisfaça as vistas do senado. 

Esta é a minha opinião. 
Si o nobre senador quizer mandar este requeri- 

mento, votarei por elle  
O 'Sr. Barão de Qüaraisi : — Eambera votarei 

por elle. 
O Sr. Visconde de Tequitinhonha Si o nobre 

senador me dá licença, si me ordena  
O Sr. Barão de Quaraim :—Oh I 
O Sr. Visconde de Jequitinhoniu; —.... farei 

o requerimento; neste caso não me resta sinão obe- 
decer. 

Assim, Sr. presidente, vou ofTçrecer á conside- 
ração do senado um requerimento para que a reso- 
lução seja enviada á commissão de legislação. 

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

« Requeiro que o projecto seja remettido á cora- 
missão do legislaçtão para dar sobre elle seu parecer. 
Sala das sessões, 10 do setembro do 1858.—Visconde 
de Jequilinhonha. » 

Verificando-se não haver casa.^ o Sr. presidente 
declara adiada a discus ão, e dá para ordem do 
dia da seguinte sessão 1." e 2.' discussão das propo- 
sições da camara dos deputados: l.1, auetorisando o 
governo para mandar admittir o estudante Gustavo 
do Rego Macedo a fazer exaraa das matérias pre- 
paratórias quq tiver estudado era Paris, afim de se 
poder matricular na escola central do Rio de Ja- 

neiro; 2.a, declarando que os vencimentes do em- 
prego de secretario das faculdades de direito per- 
tencerão por inteiro a qualquer dos lentes das mes- 
mas faculdades que o exercer. 

3.a discussão de varias proposições da mesma 
camara, concedendo loterias em b.neflcio de diver- 
sas egrejas e estabelecimentos. 

3.a discussão das proposições da dita camara, 
auetorisando o governo para conceder carta do na- 
turalisação de cidadão brasileiro a José Gomes Ri- 
beiro, Joaquim Pinto Marques e outios, e appro- 
vando as pensões sobre que recahiu a dispensa do 
intersticio. 

Continuarão da discussão adiada por não haver 
casa, e outras matei ias já disignadas. 

Levanta-se a sessão á meia hora depois do meio 
dia. 

Sessão de í 1 de setembro. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Sdmsiario.— Expediente. —Ordem do dia. — Dis- 
pensa ao es.uda.nle Gustavo do Rego Macedo. Vota- 
ção.— Os vencimentos dos secretários das faculda- 
des de direito. Votação.— Loterias. Approváção.— 
Naturalisações. Approváção.— Pensões. Apprová- 
ção.— Pensões ás viuvas e filhos dos guardas nacio- 
naes mortos em combate. Discursos di s Srs. Sil- 
veira da Moita, D. Manuel e visconde de Jequi- 
iinhonha. Retirada do requerimento. Approváção. 
—Loterias. Approváção.— Deputação. 

A's 10 horas e tres quartos da manlian, o Sr. pre- 
sidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs. se- 
nadores. 

Lida a acta da anterior, ó approvada. 
O Sr. 1.° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministério dos negócios do império, 
participando que S. M. o Imperador so digna 
receber hoje, pela 1 hora da tardo, no paço da ci- 
dade, a düpu'açao do senado quo tem de apresentar 
ao mesmo Augusto Senhor, o decreto que fixa as 
forças de terra para o anno financeiro de 1839— 
1860, e de pedir, t^ja, hora e logar para a sessão 
imperial do encerramento daassemblea geral.—Fica 
o senado inteirado. 

Outro do ministério dos negocies da fazenda, 
reinettendo o mappa u. 598 das operações da substi- 
tuição do papel moeda até o dia 31 de agosto findo. 
— A' commissão de fazenda. 

Remettem-se para o archivo dois exemplares do 
Pai de Família Caiholico, oíferecidos pelo cidadão 
Francisco Chrispiciano Valdetaro. 

Compareceram no decurso da sessão mais dois 
Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. ' 

DISPENSA AO ESTUDANTE GUSTAVO DO REGO MACEDO. 

Entra em l.a discussão o passa para a 2.a sem dei 
bate, e desta para a 3.a a proposição da camara dos 
deputados, auetorisando o governo para mandar 
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admiltir o estudante Gustavo do Rego Macedo a 
fazer exame das matérias preparatórias que tiver es- 
tudado em Paris, afim do se poder matricular na 
escola contrd do Rio dçjaneiro. 

03 SECRETÁRIOS DAS FACULDADES DE DIREITO. 
Entra em l.a discussão e passa para a 2.:l sem de- 

bate e desta para a 3." a proposição da camara dos 
deputados declarando que os vencimentos do empre- 
go de secretario das faculdades de direito pertencerão 
por inloiro a qualquer dos lentes que u exercer. 

LOTERIAS. 
Entram separadamente em 3.a discussão, e são 

apptovadas sem debate, para subir á saneção impe- 
rial, as proposições da camara drs deputados: l.a, 
concedeudo 1 loterias ábibliotheca fluminense; 2.a, 
concedendo C loterias para a construcção dos matrizes 
das freguezias de Nossa Senhora das Brotas doJoa- 
zeiro e de Nossa Senhora da Ajuda do Com Jardim, 
na província da Bahia ; 3.a, concedendo duas lote- 
rias para as obras da matriz da cidade de Ubatuba; 
d.3, concedendo quatro loterias em beneficio das 
obras da egreja do Nossa Senhora da Conceição da 
cidade de Aiacajú, na província de Sergipe; 3.a, 
concedendo seis loterias em beneficio de hospital do 
caridade de M ceió, e das obras da nova matriz da 
ir.osma cidade. 

NATtIRALISAÇÔES. 
Segue-se a 3.a discussão da proposição da outra 

camara, aueterisando o governo para conceder carta 
de naturalisaçâo de cidadão brasileiro a José Gomes 
Ribeiro, Joaquim Pinto Marques e outros; a qual 
proposição é também approrada sem debate, para 
subir á'saneção imperial. 

TENSÕES. 
Entram em 3.a discussão, cada uma por sua vez, 

o são egualmeuta approvadas sem debate, para 
subirem á saneção imperial, as proposições da re- 
ferida camara: t.a, approvando a pensão annual 
de 8005? concedida á viuva de José Lino de Mou- 
ra; 2.a, approvando a pensão animal de Í.-OOO?? 
concedida á viuva dn ministro do supremo tri- 
bunal da justiça José Maria de Saües Gameiro 
do Mendonça Ibçanha ; 3.a, approvando a pensão 
annual do l:0005?°concedida á viuva do ministro do 
supromo tribunal de justiça AdiianoJosé Leal; á.a, 
approvando a pensão annual da 1:0005? concedida 
á viuva do chefe da esquadra graduado José Joaquim 
Raposo ;5.a, approvando a pensão annual de 8005? 
concedidia á viuva do tenente-coronel reformado 
José Antonio Fernandes; 6.a, approvando a pousão 
annual de SOO?? concedida a Joaquim José Moreira 
Maia ; 7.a, approvando a pensão de 305? mensaes 
concedida ao ex-capitão do exercito Pedro José 
Baplista ; e 8.a, approvando a pensão annual de 
8105? concedida a Victor José de Figueiredo Neves. 
PENSÕES ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS NACIONAES 

MORTOS EM C05IBATE. 
Continúa a discussão, adiada na sessão antece- 

dente, do requerimento do Sr. visconde de Jcquiti- 
nhoiiha, propondo que seja rcmeitida á commissão 
do legislação, para dar seu parecer, a proposição da 
carm-ra dos deputados fazendo extensivo o beneficio 
do meio soldo ás viuvas, filhos menores de 18 annos, 
filhas solteiras, e mais dos officiaes da guarda nacio- 
nal que morrerem em combate. 

O Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente, não 
posso deixar do votar contra esto requerimento do 
adiamento, por isso que fui quem propoz a urgência 
do projecto a que elle se refere, convencido de qua 
este beneficio, que se quer fazer ás viuvas dos officiaes 
da guarda nacional que morrerem em combate, é 
um beneficio que estava injustamente retardado, 
po quanto ó de justiça que se faça a essas viuvas o 
mesmo beneficio quo se faz ás dos officiaes do exer- 
cito que morrem em combate. 

Esta foi a razão por que requeri a urgência desta 
proposição da camara dos Srs. deputados, e não por 
expiação, porque não commelti peccado algum que 
necessitasse expiar. 

O Sr. Ferreira Penna : — O mesmo digo eu. 
O Sr. Silveira da Motta: — Uma vez que vo- 

tei conformo minha consciência, para que a discipli- 
na do exercito fôsse a mesma, quando olle se compo- 
zesse de tropa de linha e de guarda nacional, não 
tinha necessidade alguma do fazer expiação. Creio 
que o nobre senador pelo Rio Grande do Sul deixou 
escapar essa expressão pela necessidade do impro- 
viso ; tanto mais quanto é certo que, quando fiz o 
requerimento de urgência, fui acompanhado pelo 
proprio nobre senador na opinião de que esta maté- 
ria era realmente urgente. Portanto que necessi- 
dade tinha eu de fazer expiação? 

Quem tinha, sem duvida alguma, necessidade do 
fazer expiação era o governo, porque o nobre se- 
nador reconheceu que o ministério foi o causador 
dessa derrota que S. Ex. deplora. 

O Sr. Barão de Quaraim; — Foi o Sr. Miranda e 
outros. O ministério votsu a favor. 

O Sr. Silveira da Motta r — O Sr. marquez de 
Olinda rotirou-se da casa para não votar. 

O Sr. D. Manuel : —tTinha do ir para a camara 
dos Srs. deputados. Para quo ha de estar a dizer 
cousas que não são exaclas ? 

O Sr. Silveira da Motta ; — Quando o Sr. mar- 
quez de Olinda retirou-se, estava já em discussão 
este negocio. 

O Sr. D. Manuel. :—Não sabia sise votaria nesse dia. 
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ; — Eu 

votei e declarei que votava a favor. 
O Sr. Silveira da Motta : — V. Ex. votou a favor; 

mas o Sr. marquez de Olinda relireu-se. 
O Sr. D. Manuel : — Temos agora a repetição da 

scena que tevo logar na camara dos Srs. deputados. 
Vamos ao subvenile. 

O Sr. Silveira da Motta ; —Isso so reza aos de- 
funtos. 

0 Sr. D. Manuel : — E' subvenile á opposição, 
que está cada vez mais morta e mais perdida. 

O Sr. Presidente: — Attençãol 
O Sr. Miranda [ao orador): — Vá por esse rumo 

que vai bem. 
O Sr. Silveira da Motta r—Eu ia meu caminho 

direito, fui interrompido pelos apartes. Eu estava 
justificando-me para com o nobre.senador pela pro- 
víncia do Rio Grando do Sul, porque prezo muito 
o sou juízo. 

Fique, pois, decidido, Sr. prendente, que si al- 
guém tinha necessidade do expiação, era o rainiste- 
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rio, quo foi queu abandonou a causa {apoiados e não 
apoiados); foi quem desde a camara dos Srs. depu- 
tados vscilíoUj hesitou, 0 por fim deiiou passar a 
idéa, mas com a arrière pensée de vir matal-a no 
senado. 

O Sr. Miranda ; — Por isso a submetti á dis- 
cussão. 

O Sr. Silveira da Moita : — Portanto o nobre 
senador me faiá a justiça do ao menos dar-me por 
companheiros da expiação os nobres ministros que 
se retiraram. 

O Sr. Ministro dos Negooios Estrangeiros: —O 
Sr. Souza Franco estava na camara dos Srs. depu- 
tados, nem veiu cá. 

O Sr. Miranda: — Esse negocio da chibata inCom- 
moda muito aos senhores. 

O Sr. Silveira da Motta: — Fique pois consi- 
gnado hoje, o ultimo dia da sesião, que esse pro- 
jecto a que se referiu o nobre senador cahiu no se- 
nado por um voto, faltando nessa occasião dois mi- 
nistros. 

O Sr. Ferreira Pensa : — Que estavam na outra 
camara. 

O Sr. Miranda : — E porque o Sr. Ferreira Penna 
fallou contra, causando isto sorpreza geral. 

O Sr. Ferreira Penna : — Admira que o Sr. Mi- 
randa diga isso tendo votado comigo. 

Nào posso, pois, dar meu vo'o a esto requeri- 
mento de adiamento; tenha paciência o nobre se- 
nador pela província da Bahia: acho mesmo que até 
nos fica mal o modo por que, com o auxilio do go- 
verno, se vai matar também este projecto. 

O Sn. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — Eu 
voto, com o Sr. barão de Quaraim. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Logo, si elle votar 
comigo, o Sr. ministro também vota; duas cousas 
oguaes a uma terceira são eguaes entre si. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros : — 
Não voto como ministro, mas como senador. 

O Sr. Silveira da Motta; —O nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul ha de votar comigo contra 
o adiamento, porque estou certo da qtie S. Ex. cru 
o maior enthuíiasmo pela guarda nacional. 

O Sr. Barão de Quaraim ; — Com tola a razão. 
O Sr. Silveira da Motta : — Acho melhor passar 

o projecto tal qual, ainda que se o tenha de emendar 
para o anno, porque a passagem deste projecto tem 
uma grande significação, prova a attenção do corpo 
legislativo para com a guarda nacional. Visto que o 
governo deixou passar quatro mez(3 0 nove dias de 
sessão sem ter conseguido do corpo legislativo um eó 
acto, uma só medida, em uma época em que o paiz re- 
clama medidas importantes, em uma época em que 
o paiz, lendo recebido um grande impulso de pros- 
peridade, precisava ser secundado na sua marcha 
pela açção do governo; visto que o governo apre- 
sentou-se ao corpo Fgislativo esteril em propostas, 
esteiil em recursos, esteril em resultados, ao monos 
passe e-ta lei, que, como eu já disse, vai fazer ás 
viuvas dos offlciaes da gu rda nacional que mor- 
rerem em combata um beneficio que estava iojus- 
tamente retardado. 

Voto pois contra o requerimento. 
O Sr D. Manuel: —O nobre senador que acaba 

de fallar nio quiz perder o ultimo ensejo que se -ho 
offereceu para altribuir ao governo mas intenções 0 
accusal-o de deslealdade, fazendo crer ao paiz que o 
governo queria e não queria ao mosmo tempo uma 
medida importante; quando é certo que, para o no- 
bre senador motivar o seu voto, relativamente ao 
requerimento de adiamento, não era preciso mais do 
quo quatro até seis palavras. 

O Sr. Silveira da Motta: — Não sei essa regra, 
é defeito meu. 

O Sr. Visconde de Jeqlttiniionha : — Esse eslylo 
attico I 

O Sr. D. Manuel: — E' defeito quenaturalmen- 
to trouxe de S. Paulo, onde o nobre senador fatigava 
muito a seus discípulos com prtlecções abundantes 
da palavras. 

O Sr. Silveira da Motta: — O que quer que lhe 
faça ? não posso emendar-me. 

O Sr. D. Manuel:—Creio que o nobre senador 
podia oppôr-se com vantagem ao requerimento, limi- 
tando-se a lembrar adelioeração que o senado to- 
mou quando o nobre senador requereu urgência 
para se tractar da proposição da outra camara, rela- 
tivamento a guarda nacional. Ter o senado approva- 
do a urgência, ha poucos dias, o dizer hoje, ultimo 
dia do sessão, quo a matéria não ó urgente, parece 
falta de coherencia. Mas, Sr. presidente, énecfssa- 

0 Sr. Silveira da Motta : — Portanto, Sr. presi- 
dente, não posso dar o meu voto a este requerimento 
de adiamento, proposto pelo nobre senador pela pro- 
vincia da Bahia. S. Ex. deve reconhecer que nego 
nesta occasião o meu voto cora muita dôr, com muito 
constrangimento. Mas não quero parecer contra- 
ditório; e demais, entendo que este projecto, cora- 
quanto tenha alguns defeitos que o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul notou, pode todavia passar 
sem inconveniento e entes cora a vantagem do que 
fica já reconhecido pelo paiz que o corpo legislativo 
tem era vista os seivíçis relevantes que a guarda na- 
cional tem prestado a bem da ordem e da integri- 
dade do Império, e que não a colloca em posição 
desegual daquella que tem o exercito, quando se 
tracta de favores. 

Senhores, dizer-se que este projecto vá á com- 
missão de legislação, é o mesmo que dizer-se: 
«Fique morto este projecto.» Si passasse este adia- 
menlo proposto pelo nobre senador pola Bahia, 
seria a consagração completa da rsterilidade da 
sessão deste anno. Este ó o acto mais importante 
que, a meu vrr, pode sahir desta sessão; e, para ser o 
mais importante, não é preciso muito: não vejo 
nenhum outro, ã excepção da celebre resolução ou 
orçamento provisorio. Nem ao menos o governo 
conseguia obter das camaras a lei do orçamento, 
contentou-se com uma resolução provisória 1 

Ora, em uma sessão de uma esterilidade tão desa- 
nimadora como esta, quando o governo mostrou-se 
impotente para fazer passar no corpo legislativo as 
suas medidas... 

O Sr. Miranda : — Apezar de suas maiorias. 
O Sr. Silveira da Motta: — ... quando não con- 

seguiu nem a lei do orçamento, havemos de frustrar 
no ultimo dia de sessão a medida mais importante 
que pôde sahir do senado, que é este favor a guarda 
nacional? 
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rio quo o senado saiba o ino'ivo principal por que o 
n jbre senador se oppõe ao adiamento da proposição. 

O nobre senador proferiu nesta casa um longo 
discurso contra a proposição da camara dos Srs. de- 
putados quo acabava com o castigo de pancadas na 
guarda n -cional; esse discurso necessariamente ha 
de causar uma impressão desagradarei na guarda 
nacional; digo isto porque parece que ella contava 
com a metida que tinha sido approvada cora enthu- 
siasmo na camara dos Srs. deputados; e tanto con 
tava, que já parte da guarda nacional da província 
do S. Pedro do Sul felicitou áquella camara por esso 
acto, e me consta que mais felicitações serão ende 
reçadas; ora, o nobre senador, conhecendo a impres 
são que deverá causar o seu discurso, quiz attenual-a 
fazendo com que se approvasse, antes de encerrada 
a sessão deste anno, a proposição cujo adiamento se 
requer. 

Não 6 portanto porque o nobre senador tenha 
grande interesse pela guarda n-cioual; porque, si o 
tivesse, ha muito, teria pedido a urgência que ha 
pioucos dias requereu. E observe se que essa ur- 
gência foi requerida logo depois que cahiu a propo- 
sição da outra camara, que acabava com o castigo 
de pancadas na guarda nacional. 

Mas, Sr. presidente, quando o nobre senador se 
referia á proposição da camara dos Srs. deputados, 
que não mereceu o assentimento do senado, não va- 
cillou em asseverar de novo que o governo foi a 
causa de não ter acabado o castigo de pancadas na 
guarda nacional, e foi apoiado por alguns membros 
da opposição. 

Força é que eu diga ainda alguma cousa a este 
respeito. 

É' necessatio estar cego pelo espirito de opposi- 
ção para vir no senado accusar o governo do ter 
sido parte para que a referida proposição não pas- 
sasse. Pois, senhores, pôde merecer uma simi- 
Ihante accusaçâo um governo que disse por dois 
de seus membros na camara dos Srs. deputados: 
« A idéa é boa, nós a adoptamos, quer como 
membros desta casa, quer como membros do gover- 
no? » A idéa foi apoiada nesta casa pelos votos de 
dois ministros da corôa; e, si não houve discursos, é 
porque não foram precisos, ó porque se queáa a 
adopçào da medida com promptidão, c porque a 
opposição, sempre de boa fé, porque a boa fé é um 
dos seus caracteriscos, nos divia: « Não querem 
a medida, queicm prolelal-a, querem adial-a» ; e 
naturalmente os Srs. ministros membros da casa, 
ouvindo essas- insinuações, disseram: « Pois bem, 
respondemos com o silencio, não "queremos protelar, 
e por isso não entraremos na discussão, porque es- 
tamos dispostos a dar nossos votos á proposição. » 
Qual ó portanto a prova que apresenta o nobre se- 
nador de que o governo não andou de boa fé neste 
negocio, de que o governo quiz e depois não quiz a 
medida? Não se vô que é uma accusaçâo immere- 
cida, injusta, o menos digna dos talentos do nobre 
senador ? 

Note V. Er., Sr. presilente, oíTereceu-sena lei 
do fixação dc terras um artigo addilivo consagrando 
a mesma doutrina que estava consignada na pro- 
posição da outra camara, e o proprio nobre senador 
que cprosentou o artigo addilivo votou contra a abo- 
lição do castigo do pancadas na guarda nacional. 
Não vôV. Ex. o estratagema de que se serviu oauetor 
dofse artigo addilivo? Pois apresentou o artigo ad- 
dilivo consignando a idéa que estava na proposição 

da camara dos Srs. deputados, e depois votou contra ? 
Não prova isto o que eu disse em uma das sessões 
passadas, que a opposição tinha em mira crear diffl- 
culdades ao governo, pôl-o era confliclo com a ca- 
mara dos Srs. deputado-, e... não posso dizer tudo. 

Esti senhora opposição, que tem andado trans- 
tornada mesmo antes de começar a sessão, porque 
o transtorno principiou na imprensa e cantinuou na 
tribuna; esta senhora opposição,que se julgava tão 
omnipotente, que linha força' bastante para derru- 
bar o ministério nos primeiros dias de sessão ; esta 
opposição, senhores, nos últimos dias acredita achar 
uma mina, explora-a e faz oste, dilemma: 

« Si a proposição da camara dos Srs. deputados 
acabando com o castigo de pancadas na guarda nacio- 
nal passar no senado, caho o ministério; » porque? 
Respondam,senhores opposicionislas. Eu não o posso 
fazer na tribuna. « E si a proposição não passar, 
cahe o ministério; » porque? « Porque a camara 
dos Srs. deputados se encherá de indignação contra 
ura ministério que, tendo-se esforçado para que a 
idéa fôsse approvada, e tendo mesmo pedido a seus 
amigos que a separassem da proposta das forças de 
terra, afim de constituir um projecto á parte, veiu 
no senado votar contra ella, e até fez mais, pediu 
aos amigos que o acompanhassem na votação. » 

Mas a camara dos Srs. deputados sabe perfeita- 
mente que o governo votou aqui pela proposição, 
que esta passou em l.a discussão, passou na 2.8 por 
4 votos, e todos pensavam quo a votação era segura 
na 3.a discussão; porque faltaram, é verdade, alguns 
Srs. senadores que já tinham votado contra a propo- 
sição, mas lambam faltaram outros que lhe deram 
o seu voto: era portanto corrente no senaio que a 
proposição seria approvada. Houve alguma discussão 
sobre o art. 2.°, que alguus julgaram obscuro, o 
por isso requereram que fôsse reraettiio á coramis- 
sío de marinha e guerra para explical-o o dar-lhe 
o necessário desenvolvimento. 

Mas o que aconteceu, Sr. presidente? Primeira- 
mente, o Sr. Vergueiro, que votava comnosco, es- 
tava incommodado em uma das salas próximas, e 
não veiu votar; depois, o Sr. marquez de Olinda, 
que também votava comnosco, leve necessidade de 
ir á camara dos Srs. deputados; o Sr. ministro da 
fazenda, que também votava comnosco, eslava oc- 
cupado naqnella camara com as discussões do or- 
çamento; o ainda mais por nossa infelicidade um 
dos nossos collegas que votava pela idéa teve ne- 
cessidade urgente de sahir da casa. Eis o que deu o 
Iriutnpho áquelles que seguem a opinião contraria á 
abolição do castigo de pancadas na guarda nacional. 

Para mim é fora do duvida que a maioria do sena- 
do approvava a proposição; um simples acaso con- 
tribuiu para que esta cahisse. E' isto que se deve 
dizer ao paiz, e não accusar injustamente o governo, 
por não ter sido approvada a proposição que na ou- 
tra camara teve uma votação numerosa e entliusias- 
lica. 

E porquo a opposição não so apresentou em cam- 
po? si ella hoje tanto" accusa o mini-iterio, porque 
não nos coadjuvou no empenho de acabar com um 
castigo que continúo a considerar degradante? I or- 
quenos deu 4 votos? Osjornaes já fizeram menção 
dos nomes dos senadores que votaram pró e contra. 
Creio que na casa estavam nesse dia 12 ou 13 se- 
nhores da opposição; logo 2/3 pelo menos votaram 
contra a proposição. 

Como é pois que nos vêm dizer hoje os nobres sc- 
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nadores que o governo foi causa de não se ter aca- 
bado o caslígo do pancadas na guarda nacional ? Pois, 
senhores, si a proposição devia cahir, e tanto devia 
cahir na vossa opinião, que vós por dois terços con- 
correstes para a sua quéda, cerne vindes hoje accu- 
sar o ministério de não ter feito tudo quanto podia 
fazer para que ella fôsse approvjda? Não prova 
isto a loa fe com que a opposição tem procedido du- 
rante toda a sessão? Mas quanto tem eila sido infe- 
liz! Não ha mina que ella não procure explorar, e 
não In uma só que tenha produzido a meuor pa- 
Iheta de ouro. 

Pobre opposição! E' preciso cantar-lhe o subve- 
nite. Nunca houve opposição mais fraca e mais 
desacreditada. 

O Sr. Presidexte;— A palavra—desacreditada— 
não me parece parlamentar. 

O Sr. Miranda:—Deixo-o fallar, Sr. presidente; 
vai bem, vai bem... 

O Sr. D. Manuel ; — Perdoe-me Y. Ei., Sr. pre- 
sidente, eslou fallando do discredilo político. Assim 
como se diz que o governo esta desacreditado, que 
não tem o apoie do paiz, assimmomo se diz que a 
maioria é ficlicia, porque não poderei dizer que a 
opposição está desacreditada ? Quem ó que me pode 
negar esse direito? Porque se me disse dalli: « Vai 
bem, vai bem? » Sim, vou bem, porque estou di- 
zendo verdades, aindi que um pouco amargas. 

-- Dizer que não pcsso declarar que a opposição está 
desacreditada perante o paiz, que .o paiz não crê 
nella, que o paiz lhe atttibue a estetilidado desta 
sessão, é querer privar-me do um direito inaufe- 
rivel. Hei de exercel-o, como os senhores o fíxer- 
ceram quando eu era membro da opposição. V. Ei. 
irem sabe o que ouvi e o que soífri; nunca pedi a 
V. Ex., nem a seus antecessores, que chamasaem 
á ordem a membros da maioria, porque, quando 
V. Ex. me dava a palavra, elles não íicavam sem 
resposta. 

Senhores, disse-se que o ministério estragou tudo 
c não fez nada. O ministério tem servido ao paiz 
com dedicação. Elle achou o paiz ameaçado de 
uma guerra, e, com habilidade, servindo-se* de um 
Brasileiro dislincto como negociador, fez desappa- 
rocer o susto que se tinha derramado pela popula- 
ção. O ministério luctou com uma crise talvez a mais 
temível que appareceu no Império, e com grande 

- tino preveniu grandes calamidades, de que não fo- 
ram exemplas grandes praças na America e na Eu- 
ropa. A praça do Rio de Janeiro e outras do Impé- 
rio vão volvendo ao seu estado normal. Eia a razão 
por que os Srs. da opposição têm tanta inveja do 
Sr. ministro da fazenda. (Risadas da opposição.) 

O Sr. Silveira da Motta: —Isso só com uma 
gargalhada. 

O Sr. D. Manuel : — Mas veja que a gargalhada 
lhe póie ser fatal, pôde ser a gargalhada daquella 
personagem que é tão bem representada pelo nosso 
dislincto patrício o Sr. João Caetano dos Santos; a 
oppos:ção está em tal estado de desesperação que 
pude chegar a esse termo fatal que muito receio. 

O Sn. Silveira da Motta ; — Sr. lachygrapho, 
tome a minha gargalhada. 

O Sr. D. Manuel : — Sr. tachygrapho, tome bem 
o aparte do nobre senador e a minha resposta. 

O Sa. Silveira da Motta : — Tome a gargalhada. 

O Sr. D. Manuel: — Não esqueça a terrível gar- 
galhada dada pelo Sr. João Caetano dos Santos. 

O Sr. Miranda : — Apoiado. 
O Sr. D. Mansel : — Declaro que, si se esquecer, 

hei de restabelecer os factos, quando o discurso rae 
vier ás mãos para ser cofrigido. 

O Sr. Silveira da Motta;—Honro me muito 
com o modelo que rae dá. 

O Sr. Presidente (ao orador) : — Peço ao hon- 
rado membro que se cinja ao adiamento! 

O Sr. D. Manuel : — O que estou dizendo tem li- 
gação com a matéria de que se tracta. O Sr. sena- 
dor discorreu largamente para dfespedir-se do mi- 
nistério. Também na camara temperaria houveram 
discursos de despedifa; e o honrado membro por 
Goyaz quiz seguir aqui tão bello exemplo ; sim, o 
honrado membm devia ser echo do quem proferiu 
o discurso. 

O ministério, ia eu dizendo, salvou o paiz de uma 
grande crise commercial e de uma guerra : são tro- 
phéos, senhores, que vós, por mais que façais, não 
podeis arrancar ao governo; são serviços que hão 
de ser commomorados nas paginas da historia.... 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — Com letras de 
ouro... 

O Sr. D. Manuel:—....são serviços reconhe- 
cidos na velha Europa; e pouco importa que os 
desconheça uma meia duzia de opposicionistas. 

O Sr. Miranda: —Não valem naia... 
O Sr, D. Manuel: — Como homens valem muho, 

eu lhes tributo consileraçâo e respeito; nãodird 
amizade, porque ha muito t-^mpo que não existe; 
como opposicionistas não valem nada; o não têm 
valido nada, senhores, porque a marcha da oppo- 
sição foi tal quo no meu modo de pensar consoh iou 
ainda mais o ministério; e, vendo cila isto, tractou 
de paralysar todas as medidas. 

O Sr. Silveira da Motta : — Quaes foram as me- 
didas? 

[O Sr. visconde de Ilaborahj dá um õparle.J 
O Sr. D. Manuel: — B sta-me responderão Sr. 

visconde do Itaborahy, que é considerado oráculo 
por toda a oppüsição. 

O Sr. Silveira da Motta : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel; — Sr. tachygrapho, faça-mo 

o favor de tomar aquelle apoiado. 
Mas, Sr. presidente, o ministério conheceu per- 

feitamente desde o principio os homens com quem 
linha de luctar, sabando que uma imprensa estava es- 
tabelecida para o combater, observando que no se- 
nado se erepiia uma opposição, que não posso negar 
que tem oradores distmetos, com os recursos neces- 
sários para demorar uma discussão ao infinito ; aqui 
ha falladores de tal ordem que estão proraptos para 
fallar quatro o mais horas, são maquinas de alta pres- 
são, que despejam palavras com admirável facilida- 
de; o por isso eu já disso em uma das sessões passa- 
das que <5 do mister tomar medidas contra os palra- 
dores, afim do que a maioria não seja bigodeada por 
4 ou 3 homens dispostos a protelar as discussões, e 
a impedir que passem leis necessárias e úteis ao paiz. 

Si as cousascontiauarem assim, de que servem as 
camaras? O governo, apoiado pela maioria dellas, 
quer fazer beneficies reaes á nação ; apresenta pro- 
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postas e projectos, e nada pode passar, porque uni 
pugillo de linguarazes tem os meios de protelar tudo 
por longos discursos, nos quaes ha um dilúvio de pa- 
lavras e um deserto de idéas. E' de mister refor- 
mrr o regimento da casa ; e, si a maioria assim o 
entender, eu não terei duvida de apresentar a re- 
forma logo nos primeiros dias de maio. 

E' justamente o que se fez na caraara dos Srs. 
deputados; e o caso é que alli já 4 ou 5 falladores 
não podem protelar tudo, e impedir a adopção das 
medidas necessárias e úteis ao paiz. 

O Sr. Presidevte:—Mas isto não tem nada de 
comraum com o adiamento que se discute. 

O Sr. Viscoxde de Jequitinhonha : — Essa falta 
do respeito... 

O.Sr. D. Manuel:—V. Ex.não tem visto ahrirera- 
se p renthesis? Pois também agora abro um pa- 
renthesis. 

O Sr. Visconde de Jequitinbonha ; — Si se usar 
de represália, V. Ex. ha de chamar á ordem. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Isso é verdade. 
O Sr. D. Manuel : — Eu só respondo ao nobre 

senador porGoyaz, é só a quem respondo. 
O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Si quizer 

responder a outro.... bem sabe. 
O Sr. D. Manuel ; — Oh! isso não tem duvida, 

estou já aniquilado 11 1 Mas fiz uma promessa so- 
lemne, a qual hei de cumprir religiosamente; res- 
ponderei a todos os membros desta casa, excepto a 
um, isto ó irrevogável. 

Mas, ia eu dizendo, Sr. presidente, que o minis- 
teiio tinha feito o que tinha podido. O ministério 
apresentou-se ás camaras com a maior franqueza e 
lealdade, tomou parte nas discussões; V. Ex. é tes- 
timuhha, porque ouviu e leu, dos innumeros discur- 
sos proferidos nesta e na outra camara pelo Sr. 
ministro da fazenda. V. Ex. viu a maneira por que 
se portou o Sr. ministro da justiça, o foi optimo que 
entrasse em discussão o projecto sobre reforma ju- 
diciaria. Com eíTtito, a discussão foi luminosa, e 
não posso,negar que da parte da opposição foram 
proferidos muitos discursos dignos de serem tomados 
era consideração. Mas o Sr. ministro da justiça, 
com toda a lealdade e franqueza, acceitcu sempre a 
discussão, deu todos os esclarecimentos, e mostrou 
nessa occasião grande habilidade e profundo estudo 
da matéria. 

Quando se tractou das relações estrangeiras, o Sr, 
visconde do Maranguape não se negou a dar infor- 
mações, nem aqui nem na outra camara. 

O Sr. Miranda : — Negou-se. 
O Sr. D. Manuel:—Não deu as que não podia 

dar em conseqüência do segredo ou da reserva que 
era preciso guardar. O Sr. ministro da marinha, 
V. Ex. viu que durante 13 dias, e em alguns delles 
bem doente, aqui compareceu e mostrou muito ta- 
lento fallando em negocios de uma repartição da 
que ha poucos dias estava encarregado. E noto 
V. Ex. que o Sr. ministro da marinha não foi cha- 
mado á discussão quando se tractou da fixação de 
forças de mar; então não se disse nenhuma palavra, 
e depois aproveitou-se o ensejo da discussão da lei 
de fixação das forças de terra para obrigal-o a 
estar aqui doente e fizendo os maiores sacrificios 
para dar os esclarecimentos e responder aos nobres 

senadores que tomaram parte na discussão. O Sr 
ministro do império está constantemente na tribuna, 
fallando sempre com toda a dignidade o moderação 
e dando provas do que é um distineto estadista. 

O Sr. ministro da guerra deu na camara dos Srs, 
deputados quantas explicações se pediram, o as daria 
também aqui, si o seu gravo incommodo não o tivesse 
privado de vir ao senado. Como não teria elle pul- 
verisado os discursos dos que o censuraram com 
tanta acrimonia e injustiça ! 

Ora, Sr. presidente, tudo isto o que prova? Prova 
que os SiS. ministros sabem conhecer a sua posição, 
que lhes impõe,o dever de dar aos representantes da 
nação os esclarecimentos de que elles carecera, e de 
responderem ás censuras que se lhes fazem. 

O Sr. ministro da justiça apresentou na outra 
camara uma proposta importante, que não foi dis- 
cutida por falta de tempo; e nesta offereceu um 
p:ojecto substituto á preposição relativa-a reforma 
judiciaria. Ora, si estes trabalhos não poderam ser 
discutidos por falta de tempo, de-que serviria oílere- 
cor outros á consideração da assembléa geral? 

O Sr. ministro da fazenda também apresentou 
um projecto importante, que pelo mesmo motivo 
não pôic entrar em discussão. 

O Sr. Visconde de Itaborahv (coto ironia) : — Im- 
portanthsimo. 

O Sr. D. Manuel: — Eu creio que elle pôde ser 
muito bem sustentado com as doutrinas do nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, que talvez eu tenha a 
honra de ler nesta casa. 

O Sr. Visconde de Itaborahv : — Havia de ser 
difíicil. 

O Sr. D. Manuel : — Veremos para o anuo si é 
difücil. Quando para sustentar a minha opinião eu 
contar com a de V. Ex. não quero mais nada, dour 
mo por satisfeito. 

O Sr. Presidente : — Peço ao Sr. senador que se 
limite á questão do adiamento. Está fazendo a his- 
toria da sessão 1 

O Sr. D. Manuel : — Eu vou acabar, Sr. presi- 
dente ; mas note V. Ex. que ó o ultimo dia de sessão 
que de proposito se procurou para'accusar-se nova- 
mente o ministério perante o paiz, suppondo-se que 
esta accusação ficaria sem resposta, que esse dis- 
curso seria lido sem o competente antidoto I Enga- 
naram-se; eu não podia deixar de responder a uma 
accusação tão gravo feita aos meus amigos, a quem 
presto o meu fraco apoio. 

Sr. presidente, visto que V. Ex. quer que eu entre 
em matéria, vou dizer alguma cousa sobre o reque- 
rimento. 

Senhores, não se pôde deixar de reconhecer que 
as reflexões feitas hontera pelo nobre senador pela 
província do Rio Grande do Sul sobre a proposição me- 
recem attenção; eu mesmo talvez me deixasse im- 
pressionar por ellasa ponto devotar pelo adiamento, 
si porventura essas reflexões fossem feitas em outra 
o:casião,si t llas Dãoapparecessem justamente em um 
tempo em que ou havemos do ficar som uma resolu- 
ção que já passou na 2.® discussão, ou havemos de 
deixal-a passar com alguma imperfeição: ora,eu não 
vacillo em adoptar o segundo alvitre. 

Qual é a idéa cardeal da proposição? E' a seguin- 
te : a viuva do official da guarda nacional que mor- 
rer em combate terá meio soldo, como tem a viuva 
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do ofucial de linha. Bem, ó uma idéa juslissimi, e 
que pode ser já approvada sem hieonveniente. 

Pois bem, façamos ainda nesta sessão este benefi- 
cio ás viuvas, filhos menores, etc., dos officiaes da 
guarda nacional que morrerem em combate, e no 
anno seguinte completaremos o beneficio. Fique a 
guarda nacional certa de que o senado tem em muita 
consideração cs serviços prestados por ella,e que não 
se limitará só a esta medida... 

O Sr. Ferreira Pensa : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel : —... que, como disse, será mais 

completa no anno seguinte. 
O Sr. Ferreira Penna : — Apoiado. 
O Sr. D. Manuel : — Eis a razão por que hei de 

v-tar contra o adiamento e a favor da proposição, 
como já votei na l.a e 2.a discussão. 

Façamos votos para que não haja necessidade de 
fazer "applicação desta lei, para que o paiz se con- 
serve em paz e progrida no caminho dos melhora- 
mentos moraes e.maleriaes. Muito espero do sys- 
tema de moderação e tolerância que o governo vai 
seguindo e cujos fructos vão já apparecendo. Não 
vacillo em acreditar que o ministério se não afas- 
tará deste sysle.ua, e que continuará a empregar 
todos os meios para conciliar a grande família biasi- 
leira, tão cançada de luctas e lão de^ejosade paz e 
tranquillidade. Eu faço votos pola conservarão de 
ministério, porque estou intimamente convencido de 
que elle quer o bem do paiz, e faz quanto pode para 
bom desempenhar a alta missão de que está in- 
cumbido. 

Não posso crer que a opposição também não 
queira o bem do seu paiz; mas quer fazel-o ella, e 
não tolera que os seus adversários o façam. 

Sr. presidente, concluo rogando ao senado que, 
recusando o sen voto ao rc juerimento de adiamento, 
approve a proposição em 3.a discussão. 

O Sr. Miranda : — Et lux perpetua luceat eis. 
O Sr. Visconde de Jequitinhoniu : — Não tomo 

a palavra para discutir com o senhor senador que 
acaba de sentir-se, porque realmente elle proferiu 
taes proposições que não podem ser respondidas si- 
não em uma linguagem que não costumo usar. 

Quando propuz o adiamento desta propos ção, foi 
porque entendi que ella egualava a sorte das viuvas 
dos officiaes de linha, mortos em campanha a das 
viuvas dos officiaes da guarda nacional mortos tam- 
bém em campanha aclualmente existentes. Si acaso 
a lei fallas^e em penso s, eu a julgava inconstitucio- 
nal, porque a aisembléa geral não tem direito de dar 
pensões.; isto é attribuição do poder executivo. 

Esta questão devia ser traetada na l.a discussão, 
e eis o motivo por que eu entendi dever requerer 
que o projecto fòsse a uma commissão. Lendo a lei 
que se manda applicar ás viuvas dos officiaes da 
guarda nacional, vi que o que ella determina é que 
as viuvas das officiaes da guarda nacional mortos 
daqui em diante em campanha terão pensões eguaes 
ao soldo; porconsequencia é uma especie de tença 
estabelecida pela lei: a ser tença a assembléa geral 
tem muitas vezes legislado sobre este objecto. Eu 
lembrarei o fado seguinte, porque pode parecer que 
hoje o governo não se acha auctorisado a conceder 
tencas. 

Na camara dos deputados passou uma lei extin- 
guindo as tenças; esta lei veiu para o senado, mas 
não foi ainda resolvida: portanto, si o governo tem 

dado ou tem deixado de dar mais tenças, isso depende 
da sua vontade e não de legislação que to iha extin- 
guido as tonçis. Porconsequencia no meu conceito, 
e creio que no conceito do senado, deve se entender 
que o governo ainda está aurtorisado a conceder 
tenças. Esta lei não é mais nora menos do que ver- 
dadeiramente uma tença egual ao sold) da patente 
do offlcial da guarda nacional que morrer em cam- 
panha. 

Por este lado portanto a questão constitucional 
está acabada; mas não está ella de fôrma alguma 
acabada pelo que diz respeito ás observações feitas 
pelo nobro senador pelo llio Granlo do Sul, quando 
disse quo esle projecto não attendia á sorte das 
viuvas aclualmente existentes dos officiaes da guarda 
nacional mortos em campanha. Concordo, mas 
creio que já disso em ura aparte que estou informa- 
do de quo ha poucas viuvas neste coso, isto é, que 
estejam aclualmente sem pensão, ou pelo menos 
póde-se dizer quo todas quanto lòm requerido tôm 
obtido. 

O Sr. Souza e Mello E algumas som requerer. 
O Sr. Visconde de Jequitiniioniia : — E algumas, 

como diz o meu nobre collega, ex-ministro da guer- 
ra, tôm obtido sem lerem pedido, l^rconsequencia, 
por este lado, e segundo as circumslancias actuaes. 
me pareço quo o projecto pó de passar o quo está 
solvida a duvida que fez com que eu oífarecesse o 
adiamento. 

Não desejando portanto, Sr. presidente, oppur-me 
á passagem do projecto sinâo em civcamstancias 
muito positivas, e por m.tiycs muito constitucio- 
mes e importantes, eu entendo que devo retirar o 
adiamento, e o senado votando pela resolução fará 
um serviço ás viuvas dos ofticiaes quo para ú futuro 
morrerem em campanha. 

Sr. presidente, eu não entrarei no exame dos servi- 
ços prestados pelo ministeiio aclual; não examinarei 
n'esta occasião si na realidade alguns actos legislati- 
vos passaram por iniciativa do ministério; mas so- 
mente declaro a V. Ex. que aquillo que disse o no- 
bre senador por Goiiz ó exactissimo,,. 

O Sr. Miranda: — Apoiado. 
O Sr Visconde de Jequitinhonha :—.... não pôde 

ser de fôrma aUuma contestado, sejam quaes forem 
as razões. Não é n'esta occasião que eu hei de vir aug- 
mentar o raartyrio do ministério fazendo-lhe a sua 
oração fúnebre... 

O Sr. Visconde de Itaboiuhy : — Depois do hym- 
no... 

O Sr. Visconde de Jequitiniioniia Mas o hyra- 
no foi tão mal entoado, tão mal concertado, tão 
desafinado, que na realidade não faz honra nem a 
quem o fez (a esse talvez faça) [risadas]; mas não 
faz honra ao ministério actual. 

Sr. presidente, vendo que V. Ex. deseja que ter- 
minemos os nossos trabalhos, não entro mais nessa 
exame; para a sessão seguinte teremos então o mes- 
mo trabalho que temos tido na actual, e cada um de 
nós exercerá do sua parte aquiilo que é do seu dever. 

Peço a retirada do meu requerimento. 
O senado, sendo consultado a este respeito, re- 

solve pela atfirmativa. 

Prosegue portanto a 3.a discussão da referida 
proposição, a qual é sem mais debato approvada 
para subir á saneção imperial. 
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LOTERIAS. 

Entrara em 3.a discussão, separadamente, e são 
approvadas sem debate, para subirem á sancção 
imperial, as proposições da camara dos deputa- 
dos: í.a, concedendo quatro loterias ao hospital da 
Misericórdia da cidado de S. Juão d'El-Rei, e uma 
á matriz da villa de Oli-eira, na proyincia de Minas 
Geraes; 2.a, concedendo d nas loterias para a conclusão 
daegreja matriz da villa de S. Francisco de Borja, na 
província de S. Pedro; e 3.a, concedendo duas 
loterias para a conclusão da egrcja do Senhor dos 
Passos da cidade de S. Leopoldo, na mesma província. 

DEPUTAÇÃO. 
Sendo meia hora depois do meio-dia, o Sr. pre- 

sidente convida a depuração para se dirigir ao seu 
deslino e cumprir a missão do que está encarrega- 
da, o suspendo no entretanto a sessão, por não 
restar numero para formar casa. 

A' hora e meia, voltando a deputaçãn, o Sr. pre- 
sidente occupa de novo a cadeira, e o Sr. barão de 
Pindaré, como orador da mesma deputação, participa 
que, tendo apresentado á sancção imperial o decreto 
que fixa as forcas de terra para o anno de 1839— 
1860, S. M. o Imperador se dignara responder que o 
exammaiia ; e que, havendo em seguida podido res- 
peitosamente ao mesmo Augusto Senhor que hou- 
vesse por bom designar o dia, hora, e logar do encer- 
ramento da assembléa geral, S. M. I. dignara se 
ogualmente responder que o encerramento teria lo- 
gar no dia 12 a 1 hora da tarde no paço do senado. 

O Su. Presidente declara então que a resposta de 
S. M. o Imperador é recebida com muito especial 
agrado; o depois de convidar aos Srs. senadores 
para se reunirem no dia seguinte ao meio dia, lo- 
vanta a sessão por não haver casa. 

Sessão imperial do encerramento da assemb^a geral, 

lím 43 ite setembro de 4858. 

PRESIDÊNCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

Ao meio dia, reunidos no paço do senado os Srs. 
deputados e senadores, foram nomeados para a de- 
putação que devia receber á S. M. o Imperador os 
Srs. deputados Antonio José Machado, Pinto de Cam- 
pos, Sampaio Vianna, monsenhor Felicíssimo, Bar- 
reto de Aragão, Athayde, Costa Pinto, Maitinho 

Campos, Gonçalves da Silva, Rodrigues Lopes, Tobias 
Leite, Jesuino Marcondes, Pereira Pinto, Pamplona, 
Paranaguá, Dantas, Aragão e Mello, Madureira, Pe- 
dreira, Barbosa, Sergh de Macedo, Pacheco, Carrão, 
e Rego Barros, e os Srs. senadores visconle do Je- 
quitiuhonha, Cândido Borges, Ferreira Pouna, Dias 
de Carvalho, visconde do Itaborahy, marquez de 
Mont'Alegre, Souza Ramos, marquez de Caxias, Sil- 
veira da Moita, Fonseca e Araújo Ribeiro, e para 
a deputação quo tinha do receber a S. M. a Impera- 
triz os Srs. deputados Luiz Carlos da Fonseca, Vi- 
riato, barão de Porto Alegre e barão de Mauá, e os 
Srs. senadores marquez de Abrantes e visconde de 
Abaelé. 

A' 1 hora da tarde, annunciando-se a chegada de 
S. M. o Imperad r e de S. M. a Imperatriz, foram 
as coraraissôes receber os mesmos augustos senho- 
res á porta do edifício. Entrando S. M. o Impe- 
rador na sala, foi ahi recebido pelos Srs. presi- 
dente o Ro:retarios, os quaes, unindo-se á depu- 
tação, acompanharam ao mesmo augusto senhor até 
o throno, no qual, tomando assento, mandou as- 
sentarem-se os Srs. deputados o senadores, e pro- 
nunciou a falia seguinte : > 

« Augustos e dignissimos Srs. representantes da 
nação. 

« Grande é a minha satisfação em certificar-vos de 
que, com o soccorro Divino, todas as províncias go- 
zam dos benefícios da paz e da tranquillidade. 

« Subsistem no mesmo pó de amizade, e boa in- 
telligencia, as relações entre o Império e outras po- 
tências. 

« Permaneço no firmo empenho de promover o 
ad^ntimenlo moral o intellectual do povo, assim 
como de dar todo o desenvolvimento 'aos elementos 
do riqueza quo possuo nossa patria. 

« Augustos o dignissimos Srs. representantes da 
nação. 

« Agradeço vos os meios com que habilitastes meu. 
governo' para satisfazer as exigências do serviço 
publico. 

« Confio em que, recolhondo-vos aos vossos lares, 
continuareis a cimentar a concórdia entre todos os 
Brasileiros. 

« Está encerrada a sesslo. 
« D. PEDRO II, IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DE- 

FENSOR PERPETUO DO BRASIL. » 
Terminado este acto, retiraram-se SS. MM. II. 

com o mesmo ceremonial com que haviam sido 
recebidos, e immedíatámente ós Srs. deputados o 
senadores. 
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Sessão ilc 3 de a^osio. 

OS SAQUES DO BANCO MAUÁ MAC CREGOR E C. 

0 Sr. Silveira da Moita r — Sr. presidento, não 
pude estar presente em tempo do ouvir o nobre mi- 
nistro da fazenda impugnar o requerimento; e a 
razão por que não compareci em tempo da ouvir 
S Ex., é a mesma que me davia iniuzir a não tomar 
agora a palavra, porque me aclio muito enfermo, 

Mas, Sr. presidente, si apezar de incommndalo 
não fiz o sacrifício de vir hoje mais cedo ao senado 
foi porque, t-:ndo eu hentem terminado o meu dis- 
curso por uma pergunta que fiz ao nobre ministro, 
pedindo que declarasse si tinha alguma duvida ení 
que as informações fossem reraettidas a uma com- 
missão, S. Ex. respondeu o que está escriptoe o que 
O senado ouviu, iste ó, que não; e eu peço aoaenad i 
que veja si na grammatica da interpellição e da 
resposta sq pode achar explicação para a retracla- 
ção qu i S. Ex. veiu faz r daquillo que disse honlem. 

_0 Sr. Ministro da Fazenda [com forç*]: — Enião 
não acceita a explicação da intolligencia quo dei 
ás suas palavras ? 

O Sr. Silveira da Motta : — O que não posso é 
acceitar como explicação uma retractação, porque 

' o nobre minis ro nao ouviu mal a miniia proposi- 
ção, o respond u positivamente. Eu terminei o 
meu dísmrso, dizendo qoe entendia que as infor- 
Hia^õos deviam ir á commissão de legislação ou á 
do constituição, e perguntei ao nobre ministro si 
achava inconveuiente nisso; e S. Ex. respondeu 
que nãu.... 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Que não achava 
inconveniente dar infcrmãçoes. 

O Sn. Silveira da Motta: — Como é, senhores, 
que o nobre ministro, depois de ter respondido nes- 
tes termos, vem com ura subterfúgio destes, e com 
uma reserva mental dizer que o que queda dizer era 
que não tinha duvida em dar informações?! 

O Sr. Ministro da Fazenda: —O que quwia di- 
zer, não ; o que disso.. 

O Sr. Silveira da Motta ; — O quo diz agora. Até 
uma resposta neste sentido seria supérflua, porque 
V. Ex. não polia dizer que tinha duvida em dar in- 
formações. Logo, eu devia boje estar tranquiüo a 
respeito do requetimonio, porque o nobre ministro 
linha annuido a que as informações fossem áscom- 
raissões, e eu não devia esperar que S. Ex. yie.-se 
hoje fazerum sarilho de palavras. 

O Sr. ifiNisiRo da Fazenda:—Não viu que ou pedi 
a palavra hontem contra o requerimento ? 

O Sr. Silveira da Motta : — Sim, senhor, pediu 
a palavra, mas foi depois de sua declaração ; e S. Ex. 
peiind) a palavra (o foi como todos 'entenderam) 
podia ter em vista completar as informações que re- 
conheceu que não tinham vindo ; tendo o requeri- 
mento sido feito em maio, não poliam vir as infor- 
mações relativas aos raezes de junho e julho; eis 
como se entende o faoto do nobre ministro ter pedido 
a palavra ; é qneello.convinha era que asinfornnçõrs 
fasiem ás commissôe?, o entendeu qm estas infor- 
mações deviam ir completas, Mis, de c rio, não podia 
estar na expectativa de alguém que o Sr. ministro da 
fazenda viesse hoje contestar que informaçô-s s ibre 
ura facto que foi objecto de só-ia discussão na casa, 
fossem remettidas á uma comnf ssao para dar seu 
parecer. 

Ora, note o senado quo a missão da commissão 
que se tenha de ouvir sobre estas informações pode 
s-r diversa; pode essa missão ser aquolla q'ue ao se- 
nador individualmente pôde não caber, Eu me ex- 
plico: 

Quando fundamentei o meu requerimento, eu 
disse que julgava insufíícientes as informações do 
Sr. ministro da fazenda, que continuava o haver 
algum mysterio. Ora, senhores,quando ha deficiência 
de informações em relação ao pedido do parlamento, 
não é mais proprio que ascommissôes exijam o com- 
plemento das informações qne foram podidas? O 
exime das commissõos não suppõe uma resolução 
mais apurada, mais illustrada mesmo para poder 
completar os pedidos de informações? 

Eis um dos fins que podia ter era vista a remessa 
das informações ás coramissões. Segundo íirn : esta 
questão trouxe para o parlamento questões diversas; 
em primeiro legar a questão de illegalidade da ope- 
ração, em segundo legar a questão de erro da opera- 
ção, em terceiro legar a questão de irregularidade 
da operação por ter sido feita pelo governo e sem 
razão sufflcieme, e mysteriosamsnte, com um banco 
particular, abandonando-se o banco do Brasil quo 
linha fi ito proposições muito mais vantajosas do que 
essas que foram feitas p. la casa Maná Mac-Gregor o 
C.. e acceitas p lo governo com um arbitrio do pre- 
dilecçâoainda inexpücado. 

Assim pois, além do que eu indiquei, isto é, que 
ascommissôes podiam examinar as informações d 
melhor emittir um juizo s.bre a sua deficiência, 
temos ainda estas tros questões que podem soe exa- 
minadas pela commissão: l," erro da operação 2." 
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iIlegalidade, 3,2 irregularidade escandolesa da ope- 
ração. 

Ora, quando o Sr. ministro da fazenda,'satisfazendo 
as requisições, nem as completou, e na parte em que 
se referiu á que tão de illegalidada S. £x. coutiniia 
a insistir que so julgava auciorisado paia fazer a 
operação dos saques pela mesma lei que austorisa o 
governo a retirar papel moeda da circulação; quan- 
do nobre ministro conticiu a insistir nesti sua 
doutrina, de que redrar papel moeda é o mesmo quo 
fazer saques, pôde haver duvida ainda, senhores, 
de q ie deve-se tomar um expediente, uma solução 
qualquer a respeito de uma questão destas ? 

Eu já disse hontsm, quindo, com a maior mode- 
ração possível fundamentei o meu requeri mento, 
que o meu fim não era só obter ura acto de condem- 
nação do Sr. ministro da fazenda; quero mais al- 
guma cousa que isso, quero quo o parlamento olhe 
para o máu procedente que o nobre ministro estabele- 
ceu o cerceie, para que outros não caiam no mesmos 
erros em que cahiu o nobre ministro. 

Já se vê, senhores, que a rainha intenção, pedin- 
do que estas informações fossem ás cotnmissões, foi 
muito razoável; nem S. Ex. podia achar no reque- 
rimento um motivo de hostilidade ; era unicamente 
um meio da dar uma solução a esta questão, e uma 
solução para o futuro, porque para o presente reco- 
nheço que não podia ella servir de nadi, salvo mo- 
ralmente, mas podia servir muitd para o futuro, por- 
que senhores, no estado a que lôm chegado as 
nossas relações commerciaes com a praça de 
Londres, e.lãs ciises, est s abalo* momentâneos que 
resultam do desequilíbrio entre a importação e a ex- 
portação ; estes abalos momentâneos que resultam 
do reflexo do principal mercado europôu como 
nosso principal importador, e como centro da 
circulação monetária do mundo, sobre a praça do 
iüo de Janeiro; e-ta circumstancia, digo, ha de dar 
lugar muitas vezes a quo cs nosaos ministros da fa- 
zenda se julguem au.torüados e impellidos por falsas 
circumstanqias para fazer operações de credito 
eguaes a essas que fez o actual Sr.* ministro da fa- 
zenda ; sempre que tivermos a perspectiva de um 
cambio abaixo de 27, qualquer ministro pôde dizer 
como disse agora o Sr. ministro da fazenda: « E' 
prre so auxiliar á praça, é preciso auxiliar os impor- 
tadores para saldarem suas contas de importação, 
porque alias mui.as casas quebrarão. » 

Mas, senhores, si acaso nós deixarmos á mercê 
dos miuisTos da fazenda improvisarem-se salvado- 
icsda praça, sempre que ella tiver qualquer oscitla- 
rao nas suas relações de credito, poder-se-ha dizer 
que a legislação do nosso paiz é sufücientemente 
cautelosa, quando, á vista de um procedimento 
i gual ao que o nubre ministro acaba de ter no mez 
de março, não haji uma barreira qne contenha, já 
não digo ao aclualSr. ministro, mas aos ministros 
futuros ou a este mesmo, para não continuar a fazer 
operações condetnnaveis dessa ordem, que podem 
comprorae ter o credito do thesouro publico, e que 
no estrangeiro podem dar uma triste idéa da nossa 
intelligenciaem taes matérias? 

Senhores, a prova mais evidente da necessidade de 
uma medida nesse sentido está naquillo que nós vi- 
mos. O Sr. ministro da fazenda julgou-se auetori- 
sado por uma lei (é a interpretação mais excêntrica, 
mais injuridica que pôde haver), mas o Sr. ministro 
julgou se auctoi isado por uma lei que diz ; « Fica o 
governo auetorisado a fazer as operações de credito 

que forem necessárias para retirar o papel moeda da 
circulação, afim de conservar o seu va'or na razão de 

por oitava de ouro » S. Ex., digo, achor nesta 
lei a raiz de uma auetorisação para fazer saques ! ! 

Senhores, quando sentidos os mais abstrusos a 
respeito de uma lei clara corno essa podem degene- 
ral-a a ponto de confundir-se retirada de papel 
moeda com movimento de fundos para saques, não 
será de extrema necessidade alguma providencia 
quo fonha cobro a essas especulações ? 

Dessa maneira, senhores, o ministro da fazenda 
no Brasil, com a lei do 18á6 entendida como a en- 
tende o Sr. Souza Franco, pôde tornar-se o pri- 
meiro agiota da praça do commerCio. 

O Sn. Ministro da Fazenda:—Pode tornar-se, 
mas não se torna, nem so tornará nunca. 

O Sr. Silveira da Motxa : — Quando o ministro 
da fazenda quizer favorecer, apadrinhar meia dúzia 
de interessas que tenham necessidade de um cam- 
bio mais alta ou mais biixo, proporei mará a qu m 
quer quo seja a sua garantia, ou os fundos do the- 
souro existentes na Europa para fazer ura cambio 
fictício, artificial, cujo resultado será unicamente 
proteger essa meia dúzia do interesses que momen- 
taneamente precisem de um certo cambio. 

O Sr. Dias de Carvalho: — E haverá algum 
ministro capaz disso? 

O Sr. Silveira da Motxa : — Não sei si haverá. 
O Sr. Dias de Carvalho ; —Acho que é impos- 

sível. 
O Sr. Silveira da Motta: —Si em matéria le- 

gislativa o nobre senador quer marchar dessa suppo- 
si.ão, 'devia procurar acabar com o codigo cii- 
miual. 

O Sr. Dias de Carvalho ; —O codigo criminal 
não é feito só para os ministros do estado. 

O Sr. Silveira da Moita: — Oi ministros de es- 
tado saio feitas de outra ma sa? 

O Sr. Ministro da Fazenda : —Era bom cortar 
essa dificuldade fazendo axusar o ministro. 

O Sr. Silveira da Motu; — Fique certo do que, 
si eu (ôsse deputado, T. Ex, ji estava accusado. 

O Sr. D. Manuel : — E para todos nós, basta ser 
sena or. 

O Sr. Silveira da Motta : — Mas é que não quero 
trocar minha posição da juiz pela posição de accu- 
sador. 

O Sr. D. Manuel : — Peça a algum amigo da 
outra camava quo faça isso. 

O Sr. Silveira da Motta ; —- Não dou conse- 
lhos, nem pretendo dirigir os meus amigos da outra 
camara; mas sempre fui de opinião que, em logar 
das inierpe'llações, seria mais conveniente a accu- 
sação do ministro. Eu que me acho persuadido de 
que o nobre ministro procedeu contra lei expressa, 
favorecendo interesses particulares, e não os públi- 
cos, devia aconselhar a accusação do mini-.tro da fa- 
zenda. 

Mas, senhores, pela theoria do nobre senador 
por Minas Goraes, a nossa lei do responsab,lidado 
dos ministros, é uma chimera, porque o nobre se- 
nador entende, que os homens, desde que chegam a 
ser rainistios, "ficam todos endeosados  

O Sr. Dias de Carvalho : — Não digo isso. 
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O Sr. Silveib.uda Motta: — .... tornam-se inca- 
pazes de fazer mal. 

O Sr. Dias de Carvalho : — O que digo é que ne- 
nhum homem que se respeite será capaz dopracticar 
os actos que V. Eí. disse podiam apparecer. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Pois eu digo que 
muitos homens que se respeitam são capazes de 
practicar máos actos, como ■ esse que o Sr. Souza 
Franco practicou; elle me-mo é uma prova disso. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; —Admitto que ha 
homens capazes de practicar o que não practiquei. 

O Sr. Silveira da Motpa ; — Também ha muitos 
capazes do practicar oque V. Ei. practicou. Creio que 
V. Ex. não quer agora a singularidade; não seria só 
Y. Ex. que acharia primorosa e sublime essa idéa 
dos saques: creio que mais alguém a achaiia sublime. 

Portanto, Sr. presidente, não se pode ler consi- 
derado o meu requerimento como ura acto de hosti- 
lidade ao nobre ministro. Tenho unicamente por 
llm provocar as commissões, para qiie, _ avista das 
informações e da intelligencia dada á lei de 18Í6, 
apresentem algum expediente. 

Eu podia, quando fiz o meu requerimento, sug- 
gerir ás commissões as idéas era que ellas devera 
descansar seu parecer; eu podia dizer que ella? 
dessem seu parecer sobre o desacerto, irregula- 
ridade e illegalidade da operação; mas não quiz 
precisar estes pontos, mesmo para não parecer que 
o meu principal intento era olhar para essa ope- 
ração , e sim para o futuro. Entretanto, apezar 
de toda esta precaução do ura espirito que procura 
despir-se de toda a hostilidade, o Sr. ministro, 
tendo-me feito justiça hontom, quando annuiu a 
este meu requerimento, dormiu no caso e hoje me 
attribuiu intenção diversa daquella que tenho. 

O Sr. Ministro da Fazenda ; —Já disse, e devo 
ser acreditado.' 

O Sr. Silveira da Motta : — Eu acredito no que 
ostá escripto. 

O Sr. Ministro da Fazenda : — Ah! não acredita 
na minha palavra.... Tomo nota. 

O Sr. Silveira da Motta : — A palavra do V. Ex. 
é que está escripta. Quando perguntei: « Não acha 
inconveniente em que vá á commissão ? » V. Ex 
disse: « Não, senhor. » Não sou obrigado a enten- 
der as cousas sinão pela grammatica, embora V. Ex. 
tivesse outra intenção. 

Ainda mais uma razão, Sr. presidente, era favor 
do meu requerimento. V. Ex. se recorda de que, 
quando, depois da discussão do primeiro requeri- 
mento sobre os saques, o Sr. visconde de Jequiti- 
nhonhapropôzqueuma commissão désse seu parecer 
sobre o sentido da lei do 11 de setembro de 1816, 
essa requerimento fui contestado ; e com que funda- 
mento, senhores? Disse-se então: « Este requeri- 
mento ó contra o regimento, porque a commissão não 
tem baso sobro a qual dê o seu parecer; não o pôde 
dar sobro uma questão abstracta. » 

O Sn. Ministro da Fazenda . — Quem disse isso ? 
O Sr. Silveira da Moita; — Disseram os se- 

nhores. 
O Sr. MtsistRO da Fazenda : — Ninguém. 
O Sr. Silveira da Motta: — 0 Sr. visconde de 

Jequitinhonha apresentou ura roquerimoufó q io foi 
rejeitado; não é isto verdade ? 

O Sr. Ministro da Fazenda ; — E por isso o deve 
ser também estaque é uma repetição. 

O Sr. Silveira da Motta: — Mas então dizia-se 
encapotadaraente; «Quando vierem as informações, 
é que terá logar remetterem-se á commissão para 
darem seu parecer. » 

O Sr. D. Manuel;—Isso é seu. 
O Sr. Silveira da Motta: — Agora que já vie- 

ram as informações. 
O Sr. D. Manuel : — Está inventando. 
O Sr. Silveira da Motta : — ... « Nada, nem as 

informaçõees se submetiam á commissão. » 
O Sr. D. Manuel : — Eu disse que havia de votar 

contra esse requerimento por considoral-o meio do 
guerra.. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' verdado que ouvi 
essa sua opinião; mas é também verdade que ouvi a 
opinião do Sr. ministro, da fazenda em opposição á 
sua. 

O Sr. D. Manuel :—Estou muito prevenido con- 
tra V. Ex, e os outros. 

O Sr. Silveira da Motta:—Não tom razão de 
estar prevenido; mas o fado ó que o espirito preve- 
nido de V. Ex. comraumcou-se ao Sr. ministro da 
fazenda; parece que o nobre senador lho deu ura máo 
conselho, dizendo-lhe que eu tinha vistas de hosli- 
lisal-o.... 

0 Sr. D. Manuel: —Isso disse eu logo a todo o 
mundo. 

O Sr. Silveira da Motta :—Tcnho-me cm conta 
de homem singelo e simples... 

O Sr. D. Manuel : — Oh 1 conheço-o muito ! E' 
meu patrício, nascemos na mesma torra. 

O Sr. Silveira da Motta : — Eu me dava por 
muito satisfeito si V. Ex. mo conhecesse bem. 

O Sr. D. Manuel: —Eu o conheço pcnfeitamente. 

O Sr. Silveira da Motta: —iCreio que V. Ex, 
não me conhece. 

Sr. presidem e, não sei quaes foram as rrzões 
que'deu o nobre ministro contra o meu requeri- 
mento. Não tive a felicidade de ouvir a S. Ex.; 
mas, pelo quo elle aerba de dizer agora, creio que 
S. Ex. se oppôe ao meu requerimento, porque se 
parece Com o do Sr. visconde de Jequitinhonha, quo 
foi rejeitado. Ha, porém, Sr. presidente, uma dis- 
similhança muito grande entre um e outro reque- 
rimento. 

O Sa. D. Manuel ; — Veja que seus amigos o 
abandonaram completamente; está sósinbo no banco. 

O Sr. Silveira da Motta : — Estimo isso muito. 
Agradeço o zelo pharisaico de V. Ex. 

O Sr D. Manuel:—Não ha de que. Tenho aqui 
aproveitado muito bem o meu tempo... revendo 
um discurso. 

O Sn. Presidente—Attenção ! 
O Sr. D. Manuel: — E' ura apartezinho soílrivel. 
O Sr. Silveira da Moita : — São apartes de 

V. Ex. I E' um obséquio que aüi o meu palricio mo 
está fazendo .. 

O Sr. D. Manuel: — E' de patrício mesmo ! 
O Sr. Silveira da"Motta; — A dissimilhança entre 
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os dois requerimentos é muito grande, Sr. presi- 
dente. O requerimento do nobre senador pela Bahia 
era para se provocar a intelligencia da lei de 1846; 
e o n eu requerimento não podia bisear-se nesm 
mesmo principio, porque sou de opinião opposta á 
essa que dietou o requerimento do Sr. visconde; acho 
que a lei é claríssima, não posso pedir interpretação 
sinão de uma lei obscura. O Sr. ministio da fazenda 
deu á lei de 1846 uma iatelligencia abstiusa. 

O Sr. D. Manoel:—E' a vigésima vez que Y. Ex. 
diz isso hoje. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Estou moitrondo a 
dissimilhançaque ha entreum eoulro requerimento. 

Agora, Sr. presidente, direi ainda que me parece 
uma cousa de costa a riba esta impugnação do nobre 
ministro ao meu requerimento. Pois, senhores, em 
todo o tempo, quer na caraara dos Srs. deputados, 
quer no S' nado, não foi sempre um precedente liqui- 
do, corrente q .e, quando um representante da na- 
ção pede iufoiinações ao governo, e essas informa- 
ções vêm á casa, serem ellas remotlidas á uma com- 
missão ? Não é urat cousa que passou sempre como 
corrente em todos os pailamentos ? Vem uma infor- 
mação dogtverno, o Sr. ptesidente diz: «A quem 
fez a requisição ; » e na occasião em que se dá este 
destino requer-se que vão á commissòo tal. Só se 
oppõo a i so quem tem medo de que as informações 
sejam objecto de uma reflexão maior. 

Eu ent-ndo que é sempre repararei que um mi- 
nistro se negue a todos oa meios de reflexão e de in- 
dagação. Xão se pode conceber que em ura governo 
constiluci nal, quan'o se iracta de uma questão que 
tem occupado a allenção das camaras, uma questão 
que não teve ainda uma votação que podesse servir 
da signal de approvação ou reprovação, o ministro 
que practicou o acto não seja o primeiro quo venha 
ao parlamento pedir essa votação. 

Vêmos, porém, o contrario : o ministro practíca 
utm illeg^idade, abre-se o parlamento, elle em 
seu relatono confessa a illegalid de que commet- 
teu, o parlamento está a encerrar-se e o nobre 
ministro não provocou ainda uma votação em que 
possa ser approvado o seu acto. 

O Sr. D. Manuel : — Tem muito medo dos se- 
nhores, o Sr. ministro I 

OSa. Silveira da Moita;—Pois um ministro que 
têm uma maioria tamanha na camara temporária, 
ura mioi-.iro que tem uma maioria no senado, re- 
cua ante uma votação, qiundo ó atacado, segando 
elle diz, violentamente, por causa dessa operação de 
saques, que é sem duvida alguma a ferida mais 
sangrenta do ministério? Um verdadeiro escândalo 1 

O Sr. D. Manuel : — Parece-ma quo estou ou- 
vindo algustn accusar no jury. 

O Sr. Silveira da Moita : — Pois o Sr. ministro 
ha de querer despedir-se da nós sem obter a appro- 
vação desse seu acto? Custa-me a acreditar. 

Creio, portanto, Sr. presidente, que tenho expli- 
cado as razões por que apresentei este requerimento. 
£u não lencionava faltar hi je, porqua estou doent ; 
o Sr. ministru ín que me violentou a isso, oppondo-se 
ao meu requerimento, quando eu menos o espe- 
rava. 

Scss&o <Ic 10 de agosto. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

O Sr. Saraiva [winistro da marinha e interino da 
guerra): — O semdoperuiitiirá que deixe doacora- 
pí-nhar o nobre senador pelo Ri > de Janeiro nas con- 
siderações que fez sobre poliiica geral, po'que não 
está em meu pioposito renovar hoje uma disc.ussào 
já muito larga, e por vezes linda; apenas me propo- 
nho a combater os faotos s^bre os quaes o nobre se- 
nador assentou a conclusão com que terminou o 
seu discurso, o vem a ser que o governo tem por tal 
forma violado as leis do paiz, tem-se callocado em 
tal posição, que o nobre senador coraria si lho pres- 
tasse o seu apoio. 

Devo mostrar que S. Ex. não tero razão alguma, 
não só para fazer simiih; nte declaração, e muito mo- 
nos para expiimir-se pela forma por quo se, exprimiu, 
a qual, comquaoto susceptivr l da ser entendida por 
diversas manviras, não receberá de mim sioão a in- 
terpreta; ão, ou o senti lo mais conformo cora o res- 
peito que todos nos devemos, e ao senado, perante o 
qual foram proferidas as ■ expressões a que alíudo. 
[Apoiados.] 

Agradeço ao honrado senador pela província do 
Rio G ande do Norte a defesa que fez do meu nobre 
coílega ministro effectivo da repartição da guerra. 
S. Ex. já respondeu a alguns topicos do discurso do 
nobre senador pela Rio do Janeiro ^entretanto farei 
ainda algumas ligeiras observações mesmo sobre a 
parte já considerada por S. Ex. 

Disse o nobre senador pelo Rio do Janeiro que um 
dos períodos do relatório do ministério da guerra 
tendia a nada menos do que provocar a anarchia, 
estabelecendo uma rivalidade entre classes. Eu não 
sei si o nobre senador quiz dizer—provocando ri- 
validades emre o exercito e o resto da população — 
ou si quiz affirmar que as proposições do meu hon- 
rado cóllega tendiam a promover discórdia entre as 
diversas classes do paiz. 

Eu entendo, Sr. presidente, o o senado ha do en- 
tender comigo, que a verdade quando proferida com 
singeleza nunca pôde promover a anarchia ; e acre- 
dito mesmo que não só o governo, como as camaras, 
devem ter sempre o proposito de dizer a verdade ao 
paiz, para acostumal-o a com rchendor seus inte- 
resses. Eu não vejo no relatório do meu honrado 
collega sinão uma proposição, a mais verdadeira de 
todas as proposições. (Apoiados.) 

_ Disso ello que era preciso regularisar a distribui- 
ção do mais oneroso dos impostos, o imposto do 
recrutamento, e distribuil-o por fôrma que não pese 
elle mais sobre estes cidadãos do que sobre aquelles. 
tsta proposição tem duas parles: 1.% quo o recru- 
tamento éo mais oneroso dos impostos, verdade que 
não se pôde conlcsfor; 2.a, que ó necessário rcgula- 
risar-sa este imposto do uma maneira equititiva, o 
que lambera ó verdade que o paiz sente e que nin- 
guém podo recusar. Todo o período que leu o 
nobre senador não ó mais do que o des.nvolvimenlo 
desses dois pensamentos. 

O honrado Sr. ministro da guerra, desenvolvendo 
asua ihese, disse que o recrutamenlo éo mais one- 
roso das impostos, porque cora ello tracta so de nada 
menos cio quo impor, era proveito e bonefuio do 
rtiafor numero, sacrificios e privações ao pequeno 
numaio; o nada ha mais vordado.ro doqueisio. O 
exercito c formado de homens quo sc sujAlam a todas 
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as privações de sacrifícios era proveito do grande 
numero, em proveito da nação. 

E' preciso reconhecer este factopara se dar toda a 
importância á necessidade que ha de se distribuir esse 
imposto de sangue da maneira mais conveniente e 
justa..Portanto, não vejo no periodo censurado pelo 
nobre senador •sinão uma proptsição incontestável, e 
uma das proposições mais verdadeiras e mais digna? 
de ser proferidas no parlamento brasileiro, que deve 
saber de tudo,'de todos os bens e de todos os males 
que gozamos ou soíTremos. 

Ohonrado senador, continuando em suas censuras, 
disse que o meu nobre collega tinha procurado mos- 
trar vicios edefeitos em todas as estações publicas, e, 
entretanto, não linha corrigido esses vicios e defei- 
tos, nem formulado projecto para esse fira. A dou- 
trina do nobre senador é uma doutrina que, si fôsse 
seguida, tiraria aos ministros todo o direito de refle- 
xão, todo o direito de exame-em seus relatórios pe- 
rante o corpo legislativo. 

Senhores, nada mais natural, nada mais logico 
o util do que, quando o ministro tem de expôr ao 
corpo legislativo o estado dos' diversos serviços, 
emittir sua opinião a respeito dos vicios e defeitos 
que devem ser corrigidos; elle deve manifestar sua 
opinião neste sentido, mesmo qiundo lenha o pro- 
po-ito de corrigir logo esses vicies o deíeilos, ou 
mesmo quando entender que ainda não é oppor- 
tuno corrigil-os. Foi assim que procedeu o meu 
nobre collega fallando do diversas repartições; jul- 
gou, e julgou bem, que não havia inconveniente, 
e antes lhe corria um dever, de patentear ao corpo 
legishtivo a sua opinião acerca dos defeitos que re- 
conhecia nas diversas repartições militares. 

E, senhores, a respeito de algumas repartições, o 
meu nobre collega teve a franqueza de dizer que 
achava ainda inopportuna a sua reforma,porque e sa 
reforma devia ser bem pensada. Quando o nobre 
ministro tractou da reforma da coniadotia e paga- 
doria militares, que tanto reparo causou ao nobre 
senador, o que disse S. Ex.? que a reforuia dessas 
repartições era objecto grave, que devia ser medi- 
tado, porque dependia da reforma dos arsenaes, 
cora os quaes tôm ollas grande afflnidade; e que de- 
vendo ser este exame talvez demorado, poderia acon- 
tecer que as reformas se não fizessem durante o 
prazo da auetorisação concedida; razão pela qual 
aconselhava ao corpo legislativo que, para evitar 
talvez o oxiinguir-se esse prazo sem se fazer uso da 
auetorisação, ampliasse o mesmo prazo e o proro- 
gasse por mais algum tempo. 

Não vejo nisso sinão o modo mais conveniente de 
se tractar do melhoramento dos serviços públicos; 
não vejo sinão que o meu nobre collega fez aquillo 
que têm íoito todos os seus antecessores, aquillo que 
hão de fazer todos os seus successores; porque ne- 
nhum ministro pode, apenas reconheça vicios e de- 
feitos nesta ou naquella repaniçâo, tractar logo de 
corrigir esSes vicios. O senado comprehende que é 
muito fácil verificar os defeitos, mas muito difflcil 
encontrar imraediatamente os remédios para melho- 
rar o serviço, cujos defeitos so reconhecem. Por- 
tan'o, não a°dio rszão nessas invectivas do nobre se- 
nador contra o que elle chama esterilidade do meu 
nobre collega. 
, Não era possível que durante 14 mezer, quasi iodos 
ompregados em preparativos para circumstanchs 
extiaordinarias, o meu nobre collega fizesse miisdo 
que tem fcilo.... 

O Su. D. Manuel : — E' homem muito traba- 
lhador. 

O Sn. Ministro da Marinha : —... nós todos re- 
conhi cemos quanto amor ao trabalho tem o honrado 
gmeral que díHge o ministério da guerra, e quanta 
dedicação e sacrifício dá ao cumprimento de seus 
deveres, pelos quaes se acha hoje-doente, e prirado 
de comparecer no senado. Tendo feito reformas 
como a das escolas militares, tendo expedido regu- 
lamentos a respeito de muitos outros serviços, teu- 
do tractado de preparar o paiz para as emergências 
que porventura sobreviessem, e que se previam , 
não sei como S. Ex. podia melhorar todas as repar- 
tições, corrigir todos os defeitos que elle mesmo 
se* apressou a manifestar ao corpo legislativo na 
primeira occasião que teve. Portanto, foi bastante 
injusta a censura do nobre senador.... 

O Sr. D. Manuel ; — Isso não admira. 
O Sr. Ministro da Marinha : — A respeito de 

alguns pontos do re^torio do honrado ministro da 
guerra a quem tenho a honra de substituir neste 
legar.... 

O Sr. D. Manuel : — Prouvera a Deus que todos 
os ministros da guerra fossem como elle. 

O Sr. Ministro da Marinha : —Entre as censuras 
feitas pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, ha 
uma que avulta e que por mais de uma vez tem sido 
reproduzida na camara dos Srs. deputados e, no sa- 
nado. E' a c nsura feita ao meu nobre collega do 
haver violado a lei restabelecendo a commissão do 
promoções. Ohonrado senador considerou esta ques- 
tão debaixo de duas faces, e pelo mesmo modo por 
que também ella tinha sito encarada pelo meu hon- 
rado collega ministro da guerra. O nobre senador 
argumentou na hypothese de que a commissão ti- 
vesse sido restabelecida pelo acto do meu nobre col- 
lega, e na hypothese de que o acto posterior por 
elle practicado não importasse o restabelecimento 
da commissão; eu também examinarei a questão por 
estes dois lados. 

Supponha o nobre senador que a commissão da 
promoções foi restabelecida polo meu honrado col- 
lega ministro da guerra ; sustento que nessa hypo- 
these não se deu violação de lei. 

O Sr. D. Manuel:—Apoiado. 
O Sn. Ministro da Marinha : — Digo que não 

houve oífensa da lei, poique dou como liquido e in- 
contestável um principio que não tem sido até hoje 
contestado pelos meus antecessores, nem censurado 
pelo corpo legislativo, que o tem approvado como 
seu procedimento, e uma constante acquiescencia; ó 
este principio, que um ministro está auetorisado 
para reformar ou melhorar ura serviço, emquant mão 
expira com a lei annua a auetorisação que lhe foi 
para isso concedida. Este principio, que tem sido ad- 
míuido por tolos e sanccionado pelo poder legisla- 
tivo, na hypothese de que se tracta, ê muito raais 
verdadeiro do que si salractasse do uma auetorisa- 
ção de diversa ordem. 

O senado comprehende que ha auotorlsações, que 
eu poderia qaaliücar de meramente administrativas, 
e que não têm a importância de outras que não se 
acham no mesmo caso. Não sei si lhe."fizbem cotnpre- 
hender. Quero dizer que ha anclorisações cujo fim 
ó somente dar ao ministro como administrador, 
auxílios, meies, cora os quaes elle possa bem cum- 
prir as suas obrigações d? financeiro; c ha auetori- 
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saçõss que lhe permitlem rever serviços de uma 
ordem differenle, estabelecer direitos, crear obriga- 
ções ; estas obrigações são as que eu classifico como 
as mais importantes, e entendo que no uso dellas 
o governo se deva haver com mais cautela, com 
mais escrúpulo. Ora", a auctorisação de que se tracta 
deve ser collocada na primeira 'ordem, porquanto 
o corpo legislativo dando esta auctorisação ao ministro 
não quiz sinão dar-lhe o poder de adquirir meios 
com os quaes se illustrasse para o acto sério e grave 
que tem de practicar annualmenle relativamente á 
promoções. 

E o que fez a lei? auctorisou o ministro a substi- 
tuir a commissão de promoções eocommando das 
armas da côrte pelo ajudante-general. Note o senado 
que esta auctorisação tem duas partes ; a parte 
principal é aquella que permitte a snbstiluiçâo do 
commando das armas pelo ajudante-general; e a ou- 
tra ó a queauctorisa o ministro a substituir a com- 
missão de promoções pelo ajudante-general. Essas 
duas partes são tão distinctas, tão separadas, que o 
ministro poderia substituir o commando das armas 
pelo ajudante-general, sem dar a esto as attribuiçõss 
relativas ás promoções. 

O Sr, Miranda ; — Peço perdão para contestar 
is:o. 

0 Sr. Ministro da Marinha •— Pois bem, vou por 
partes. Tinha o ministro o direito de conservar a 
eommissão de promoções, existindo ao mesmo tempo 
o ajudante-general como substituto do commando 
das armas? Tinha ; é direito que não se pode con- 
testar ; porque os termos da lei são; « Fica o go- 
verno auctorisado a substituir a commissão de pro- 
moções e o-commando das armas pelo ajudante 
generalha, portanto, duas partes na auctorisação: 
essas duas au torisações eqüivalera a uma, que dis- 
sesse :— Fica o governo auctorisado a crear o logar 
de ajudante-general, o a renrcar suas attribuições, 
supprimindo as auctoridades que perdessem as attri- 
buições que possuíssem; ao governo deiiava-se a 
liberdade de ver o que era conveniente dar á essa 
entidade cuja creaçào a lei permittia, e que podia 
substituir o commandante das armas, e a commissão 
de promoções. [Não apoiados e apoiados.) Si ogo- 
veroo entendesse que essa entidade não podia con- 
venientemente accumular as funcções da commissão 
de promoções, tiuha faculdade de mandar conti- 
nuar essa commissão, porquanto alei apenasaucto- 
risava, mas não obrigava a dar-se tudo ao ajudante 
general. (Não apoiados da opposição.) 

Ora, si uma das duas partes da auctorisação po- 
dia subsistir sepi a outia, como eu entendo e conqo 
os ncbres senadores não podem contestar com fun- 
damento ; e si o governo tinha o direito do usar 
dessa faculdade emquanto não expirasse a lei annua, 
ou por outra de regular o serviço como lhe parecosso 
melhor, de fazer e desfazer o seu acto, si o tivesse 

Aj^ogo achado menos acertado, o que se segue é que o 
ccderiurrl0 I1®0 exorbitou, não offendeu a lei, pro- 
não é m£0 corao Proce<ieu» P0rclu6 uma auctorisação 
podia usar1 is ^ue utIia facu^a^0 T119 0 governo 
auctorisação,-nu deixar de usar durante o período da 
oíTensa de obriga;561? off?n3a de dlre,lto a °ua1' sem 

veniencia do 4víKa0 alguraa' ^ soraent.e .Por con- 
Mas, supponha o s;0 6 ai,mo d? Pr0Pri-0 ã0Ve™0' 

senador pelo Rio de Jane.na.d0 'ine t!m r8za0
J
0 n0\rc 

violação de lei, dando-se Cc
r0' ^ando entende que ha 1 -«mo restabelecida a com- 

missão de promoções. [Apoiados.] Si o honrado se- 
nador emende que, me enunciando do modo por quo 
acabo de fazer, não fiz a defesa domou honrado col- 
lega, eu digo que essa defesa se torna completa 
desde que declaro que não houve, não se deu o res- 
tabelecimento da commissão de promeções; .que os 
dois a tos, que são comparados, não são idênticos, 
não se parecem, e são inteiramente diversos. 

O 1.° importava a creação de uma commissão que 
funccionava por si, independente nos seus trabalhos 
preparatórios de todos e de tudo; uma commissão 
que tinha uma organisação especial e diíferente, uma 
existência permanente, rima commissão emfim quo 
não podia ser considerada sinão debaixo de seu fira 
principal, isto é, como preparadora exclusiva dos 
trabalhos importantes das promoções; mas o ultimo 
acto do meu honrado collega, o Sr. general Coelho, 
importará o mesmo? Não; o que elle foz não foi 
mais do que regular o modo practico pelo qual o aju- 
dante general devia preparar a serie importante de 
trabalhos que lhe oram -incumbidos relativamento 
ás promoções do exercito. 

O ajudante general tem ainda, como tinha pela 
primeira reforma, a attribuição importante depre- 
p -rar os trabalhos das promoções: o ministro ainda 
lhe conserva o que a lei permitte, que se lhe deve; 
como pois diz r-se quo foi restabslecida a commis- 
são antiga de promoções? Não é mais verdadeiro 
dizer se que o ajudante general, auxiliado por dois 
distinetos generaes, faz hoje o que fazia a commis- 
são? Seguramente. 

Já vè o senado que a alteração occorrida é ter-so 
dado ao ajudante general auxiliares qualificados , 
auxilisres de uma patente superior, auxiliares taes, 
quo a realização prac.tica das vistas do legislador o 
do ministro fôsse completa. 

O Sr. D. Manuel. — Apoiado. 
O Sr. Ministro da Marinha : —O senado, quando 

hontem ouviu o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
de certo notou que S. Ex. olvidou-se de encarar a 
questão pelo lado das difficuldades de poder o Sr. 
ajudante-general cumprir com a brevidade necessá- 
ria taes trabalhos, nem se dignou examinar os in- 
convenientes de, por impossibilidade do ajudante-ge- 
neral, ficarem taes trabalhos commettidos á patentes 
subalternas quo nunca podem bem aquilatar e apre- 
ciar o merecimento dos seus superiores, dos seus 
chefes, dos seus generaes, de rever o colligic todas 
as notas constantes dos seus assentamentos. 

Fui por isso que o Sr. mini Aro da guerra deu ao 
ajudante-general os auxiliares, e auxiliares que pelas 
suas patentes elevadas, sua practica o experioncia of- 
ferecessem toda a garantia possível. 

O Sr. Silveira da Moita : — São companheiros do 
ajudante-general. 

O Sr. D. Manuel : — São auxiliares como o Sr. 
ministro acaba de dizer. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Quando podesso 
haver alguma irregularidade nesse acto do meu 
nobre collega, a irregularidade não era tão grave 
quo merecesse reparos tão sérios e especialmente 
essas invectivas tão fortes do nobre senador pelo Ria 
de Janeiro. São desses factos quo podem ser attenua- 
dos, quando so descobre as vistas benoücas de quem 
os practica.... 

O Sr, D. Manuel: — E' tudo. 
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O Sr. Ministro da Marinha:— .... as boas inten- 
ções com que foram practicados. 

Esses factos, ainda quando de alguma sorte fossem 
irregulares, devem merecer dos nobres senadores, 
dos homens practicos por excellencia, todas as des- 
culpas, até louvores, todas as considerações devidas 
ás boas intenções com que foram realizados. 

Sr. presidente, continuando na analyse deste (a- 
cto, o nobre senador notou ainda que as d-spesas se 
haviam augmentado. E' um engano do nobre sena- 
dor. A commissão de promoções fazia uma despesa 
muito maior do quo a que se faz hoje com esses dois 
anxiliares dados ao ajudante general; essa commis- 
são era composta de três membros, cada um dos 
quaes vencia annualmente l;2005f ; havia além disto 
uma especie de secretaria, e toda a sua despesa era 
de quasi 7:000??. Hoje porém a despesa que se faz 
com esses auxiliares ô apenas de 10025 mensaes a ca- 
da um durante 5 mezes do anno eta que trabalham; 
do modo que se faz a despesa de 1:000?? com cada um, 
muito menor do que a que se fazia com a antiga 
commissão de promoções. Portanto, o nobre senador 
teve um engano que eu tracto de reparar, por isso 
que póde-se deduzir que o meu nobre collega o Sr. 
ministro da guerra não foi o mais escrupuloso que 
lhe era possivel na economia dos dinheiros pú- 
blicos. 

Porém, quando mesmo se tivesso augmentado a 
despesa pagando-se melhor esse serviço, haveria al- 
guma cousa a notar, quando se observa além da uti- 
lidade da medida, que todos os serviços hoje exigem 
maior retribuição, quando se observa que todas as 
classes de funccionarios clamam pela insignificancia 
de seus vencimentos ? 

Depois desta censura, que foi uma das que por 
mais tempo prenderam a atteução do nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, elle formulou uma que talvez 
seja mais grave do que esta para os espíritos previ- 
nidos contra o goveino. 

Disse o nobre senador que pela secrf tana da 
guerra so foz um contracto para fornecimento de 
medicamentos, um contracto oneroso para a fazenda 
publica. , 

O Sr. Cândido Borgis : — Não disse isso. 
O Sr. Ministro da Marinha Si não usou destas 

palavras, deu a entender isso; porque Ei., na 
analyse que fez do contracto, disse que outro podia 
ser feito com mais vantagem para a fazenda publica. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Não tinha havido 
concurrencia. 

O Sr. Ministro da Marinha Sr. presidente, si 
todos os actos do ministério forem examinados sem 
allenção á sua importância, sem se attender á ma- 
neira por cjuo lêm ollcs sido practicados o a coníiança 
que o ministro deve merecer, para que não se des- 
coafie dello mesmo nestas pequenas cousas; si o mi- 
nistro íôr julgado independente de_ considerações 
dessa e dè outra ordem, creio que não ha ninguém 
que não deva receiar seriamente soflrer uma censura 
grave, porque o ministro terá muitas vezes necessi- 
dade de fazer cerios actos sem tomar todas as cau- 
telas necessárias para a defesa, sóraento confiado enl 
si na sua consciência e na persuasão que tem de 
aúe o acto que praclicou é vantajoso e econoraico era 
auencão aos interesses do Eslado. Si o nobre senador 
attendesse á esta observação que faço, devia ver que 
.. acto do nobre ministro da guerra fot o mns regu- 
lar quo podia sçr. 

O nobre senador não podia estribar a accusaçâo 
que fez ao Sr. ministro da guerra na disposição que 
citou do regulamento de compias do arsenal. Digo 
que não podia, porque esse regulamento não dá de 
modo algum ao concelho administrativo a faculdade 
de realizar o fornecimento de remedios para os hos- 
pitaes. 

O Sr. Cansansão de Sinimbij': — Nas províncias 
não se compra remeüos pela commissão de com- 
pras. 

O Sr. Cândido Borges : — Mas compra-se mar- 
mellada, velas e azeite. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Sim, senhor, para 
a enfermaria e estabelecimento dos menores do ar- 
senal de guerra. O ministro tem a attribuição da 
mandar que o concelho administrativo compre 
tudo; mas pelo regulamento o ministro não é 
obrigado a mandar quo o concelho administrativo 
compro remedios para os hospitaes; não é obri- 
gado a fazer todas as compras por esse concelho, 
e assim tèra procedido todos os antecessores do 
actual Sr. ministro da guerra. Os contractos para 
fornocimento de remedios fizeram-se sempre pela 
forma por que vou expõr ao senado, e nunca em 
tempo algum pelo concelho administrativo. 

Havia um fornecedor de remedios. Um ou dois 
mezes antes de espirar o prazo desse fornecimento, o 
que não é ignorado pelos pharmaceuticos, porquo 
elie tem logar em épocas certas, apresentam alguns 
delles na secretaria da guerra suas propostas, sem 
necessidade de editaes pelos jornaes, porque o senado 
sabe que os pharmaceuticos são muito poucos e in- 
dagam desses nogocios, pois que têm 6'les interesse 
de vender, seus remedios; porconseguinte ó quasi 
uma desnecessidade mandar por eiitaes chamar ho- 
mens que já esião enfronhados nesse negocio. Apre- 
sentadas estas propostas, vão a informarão cirurgiào- 
mór do exercito, que as examina, e avista do que 
elle expõe é que o ministro se resolve pela acceitação 
desta ou dsquella proposta; é o que aconteceu'no 
caso presente. 

No mez de maio um indivíduo. Custodio de Souza 
Pinto, apresentou uma proposta, e uma outra foi 
apresentada pela companhia chimica que fornecia os 
remed.oSjO não havendo mais nenhuma, o Sr. minis- 
tro da guerra as remeiteu ao cirurgião mór, para 
que dósse a ro? peito o seii parecer. 

Este funccionario, cujo caracter é justamente apre- 
ciado por muitos dos nobres senadores, informou 
que a proposta oíferecida por Custodio de Souza Pinto 
era de uma vantagem extraordinária e muito prefe- 
rível á da companhia que já fornecia remedios. 

Avista disto o Sr. ministro resolveu que se fizesse 
o contracto com este indivíduo, e de facto foi o con- 
tracto celebrado pelo cirurgião-tnór, e não na secre- 
taiia da guerra, como disse o nobre senador. Eis um 
facto simples, em qiie o nobre ministro procedeu 
com a maior boa fé e confiado na informação de um 
funccionario cuja seriedade, probidadrO moralidade 
é conhec.da de todos;" o Sr. ministr' entendeu que 
os interesses públicos tinham sidojeiH consultados, 
e mesmo não fez mais do que seg>ir 9S exemplos que 
achau. Não creia o senado qur eu invoco os exem- 
plos para justificar qualquer ^10; não, quando o faço ' 
ó para mostrar que liome13 lão sérios e tão cir- 
cumspectos como os ani-00850163 do actual Sr. mi- 
nistro da guerra, fazfd0 uma cousa como esta, 
podem muito bem se imitados; os actos praciicados 
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por pcsEoas tão dislinctas podem ser imitados sem 
que se faça ao imitador uma censura immerecida. 

Portanto, já yô o nobre senador pelo Rio de Ja- 
neito que esse facto que podia ter produzido im- 
pressão no senado, porque dizia-se que o Sr. minis- 
tro tinha feito um contracto sem as formalidade i da 
lei, é um facto que abona a maneira por que o Sr. 
ministro da guerra gere a sua repartição. E eu creio 
que agora posso mesmo invocar até o tesfimunho do 
proprio nobre senador pelo Rio de Janeiro, elle que 
diga si o Sr. ministro não procedeu por uma forma, 
pelo menos, capaz de evitar censuras?- 

O Sr. Cândido Borges: — Queria concurrencia. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Quando so, não 

quer procidor bem, a concurrencia é uma burla. 
Quantas vezes eu tenho como fuoccionario pres- 
cindido delia, e com vantagem do Estido? E isto 
porque sigo aquelies que querem antes ser úteis do 
que parecel-o. 

Ha um perigo nisso : e é dar-se logar facilmente 
á censuras. Esse perigo porém só póle ameaçar 
aos que, tendo sido honrados até hoje, tiverem in- 
tenção de recuar carreira : nesse coso a perda do 
credito de seus actos anteriores será ainda um cas- 
tigo do seu novo proceder. 

Quer o senado saber o que é concurrencia ? Vou 
lhe referir uma da^ decepções por que passei, e o que 
me aconteceu no principio do ministério. Tractondo 
eu de ver si podia por mim mesmo fazer melhores 
compras dos objectos da marinha, mandei publicar 
annuncios, e estabeleci um concelho de compras, 
composm de todos os chefes e presidido por mim; 
tive um trabalho extraordinário e o resultado foi 
que as propostas que apparecerara como as mais 
vantajosas eram exactamente dos mesmos que sem- 
pre forneceram ao arsenal de marinha, aiguns dos 
quaes estabeleceram concurrencia comsigo mesmo. 

O Sr. Cândido Borges : — A conclusão ó que 
devia pedir a revogação do concelho de compras. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não. smhor; 
isso o q e prova é que talvez o serviço publico fô-se 
mais attendido si o governo, arrostando estas cen- 
suras frequ ntes e Eceis, tivesse um homem de 
grande moralidade e importância que fizesse grande 
parte das compras; entretanto os ministros, para 
evitarem este medo pueril das censuras, se submet- 
tem a todas essas considerações e a todas essas for- 
mulas (apoiados) que dão muitas vezes os peiores 
resultados. 

Portanto, senhores, eu que tenho esta convicção, 
não posso deixar de estranhar muito estas cousas; 
eu que vejo no senado muitos ex-presidentes depro- 

^ncia e muitos ex-ministros com grande expe- 
nen cia, estou persuadido que muitas dessas censu- ras qu.9 se levantam não acham guarida no espirito 
da maio.r par(e (jos Srs. senadores (apoiados) que co- 
nhecem Ct.,)írl0 estas cousas S0 passam, e que também 
tem sido vic,{jmas mesmas censuras. 

Uma outra vcensuraj qUe também produziu alguma 
imprtssao a C3S^) f0j a respelto da cadeira de hip- 
piatnca, para a ViUai disse o nobre senador que foi 
nomeado um liomeuv, Eem habilitações. Ora, na rea- 
iidade o senado ouvii^g simplesmente a exposição 
do facto como foi feita nobre senador, se incli- 
naria a acreditar que a i-^speito se tinha dado uma 
irregularidade por parte do ,Dobre ministro da guer- 
ra; ouvindo porem o como er.-j£Se deu, por sem du- 

o ,lda se convencera quoessa irrw,guhridade dcsappa- 

reco, e quoo nobre ministro da guerra não podia ler 
tido outro procedimento. 

O que se passou foi o seguinte: 
Creou-se a cadeira do hippiatrica; mas, como 

fòsse o l." anno de ensino, o director da ( scola do 
applicaçlo, enleiidendo-se particularmen'e com o 
Sr. ministro da guerra, observou-lho que o ensino 
geral era grande e complicado pára esto pri.iieiro 
anno da execução da reforma; que convinha não so 
dar já todo o easino desta cadeira, e sim íómente a 
parte relativa á equ tação. 

O Sr. ministro da guerra, do accôrdo cora estas 
observações, que achou attendiveis, fez a nomeação 
dopicador Braga, com vistas unicamente de dar"se 
o ensino de equitação, ede aproveitar esse indiví- 
duo que havia sido mandado engajar. Eis-aqui como 
o facto nas suas verdadeiras proporções perde toda a 
importância que lhe foi dada pelo nobre senador 
pelo Rio de Janeiro. 

O Sr. Souza e Mello: — Leia os estatutos e verá 
que o mesmo homem deve ensinar equitação e hip- 
piatrica. 

O Sr. Ministro da Marinha: —M s note V. Ex. 
que não convinha estabelecer já o ensino superior 
dessa cadeira; convinha mais actualraenlo a piaclica 
de equietação e encarregar-se deste a outro indivíduo. 

O Sr. Souza e Mello : — Com esse fim ó que se 
mandou contractar um professor em França. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não sei si o foi 
para esse fim; a isso quem pôde responder é o Sr. 
marquez de Caxias. 

(O Sr, Souza e Mello dã um aparte.) 
No contracto se preveniu que, si houvesse qual-' 

quer demora, esse indivíduo podia servir em um dos 
corpos do exercito e de facto está servindo no 1.° re- 
gimento de cavailaria; portanto não está desempre- 
gado, como tiflirma o nobre senador, está em uma 
commissão que lhe determina o contracto em uma 
de suas condições, no caso de não se lhe dar o 
destino para que veiu. 

Já vê pois o senado que não ha rcsponsabiádade 
em todos esses actos; póle havei diveraem ia m 
maneira de proceder; o nobre sen-dor pode enten- 
der que o ministro da guatra não fez bem, o nubie 
ministro da guerra pôde entender que fez bem. Mas 
o que se não pôde ó attribuir lhe uma irregularidade 
notável e que se deprehende da exposição do nobre 
senador. 

O nobre senador apresentou aitda uma oílensi de 
lei, um antagonismo entre o procedimento do Sr. 
ministro da guerra c o do Sr. ministro da f zenda. 
Eu não acho antagonismo no facto. o creio que uma 
explicação franca e natural ha de fazer cora que o 
senado, si não achar perfeitamente regular eiso 
facto, pelo menos não lhe dê a importância que deu 
o nobre senador. O thesouro teve ordem para 
adiantar a um efílcial reformado tres mezes de soldo. 

Ora, os officiaes reformados não podem ter adian- 
tamento de soldo, e nosto sentido o thesouro fez 
observações que furara remeltidas ao Sr. nãnistro da 
guerra, porque o ministério da fazenda, como V. Ex. 
e o senado sabem, faz sempio objecçôes desta natu- 
reza, que são ou não attendilas pelos outros minis- 
térios; mas elle faz o seu dever, e os diversos mi- 
nistérios a quem são feitas essas observações, filhas 
da fiscalização que ó precim sempre haver por parte 
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dfis repariiçõts fiscacs, decidem o que se deve ou 
não fazer. 

O Sr. ministro da guerra podia ter dito ao Sr. mi- 
nistro da fazenda que o official, comquanio fô^se re- 
formado, todavia estava empreg do era serviço aciivo; 
mas, entendendo que havia demora, como nós mui- 
tas vezes entendemos, e invoco para todos esses fac- 
ios o testimunho valioso daquelles que nos prece- 
deram, o nobre ministro da gueira, digo, fez o que 
constantemente eem todas as épocas se tem feito: 
mandou adiantar pela p. gadoria das tropas tres mezes 
de soldo, para serem dercoutados p la terceira parte 
a esse ofticial reformado, prestando elleuma fiança. 
Ora, este fado ó muito normal nas repartições 
militares, ó facto seguido invariavelmeule por todos 
os ministros que muitas vezes mandam adiantar 2, 
3 ou 4 mezes de soldo aos militares em certas cir- 
cumstancias; e na hypolhese vertente a observação 
do thesouro não procedia, poique o reformado que 
e.-ta em serviço activo pode ter ta^s adianiameutos. 

Muitas vezes, senhores, os ofliciaes se achara em 
circumstancias lão ciiticas que necessitam realmen- 
te do auxilio de alguns mezes de sol lo, que se lhes 
manda adiantar por equidade e sem que o thesouro 
tenha tido prejuízo até hoje. 

Ora, pergunto eu, pode-se deduzir de um facto 
destes as doutrinas e os perigos enxergados pelo no- 
bre suiador, que viu já grandes perdas para o lhe- 

■ somo, em couse juenría de ter o nobre ministro da 
guerra feito aquillo que tolos têm Jeito e hão de fa- 
zer, aquillo queo proprio nobre senador faria; estou 
certo que elle não havia de negar adiantamento do 
dois ou tres mezes de soldo a um cflioial necessitado 
o tra circumstancias criticas, para ser este adianta- 
mento pago com desconto da 3.a p rte. 

O nobre senador o mais que podia fazer era o 
que foz o nobre ministro da guerra, isto "é, mandar 
que o oflicial prestasse uma fiança, para que não 
houvesse eventualidades de prejuízo para a fa- 
zenda publica. 

O acto do nobro ministro é antes diguo de louvor, 
porque r xist ndo a fiança tomou precauções que 
muitos não tem tomado, que eu mesmo teuho dei- 
xado do tomar, pcique entendo que muitas vezes 
com essa exigência não é acceito o favor. 

Estes adiantamentos faziam-;e sem regra, mas 
uliimamento tem sido regulada es:a necessidade, que 
nenhum ministro pôde deixar de altender. Mas esta 
regularisaçào mesmo c ura argumento que eu posso 
invocar contra o que disse o nobre senador; é um 
fado normal nas repartições railitares- 

0 Sn. Camjído Borges: — O Sr. ministro da fa- 
zenda que lhe responda, foi elle quem seoppoz. 

O Su. Ministro da Marinha: — O Sr. ministro da 
fazenda disse que a lei não consentia que se fizessem 
abenos aos t fficiaes reformados: isso é uma verdade; 
não ha motivo que justifique o adiantamento do sol- 
do do official que não está servindo. Mas o Sr. minis- 
tro ignorava o facto de que esse militar estava em 
setviço activo, circurnstantia esta que aite.iuaiia os 
escrúpulos do thesouro, porque cuilocava a questão 
era outra base. 

O Sn. D. Manuel:—E'uma resposta categórica, 
hão de ser derrotados todos os dias. 

O Su. Ministro da Marinha : — Portanto, essa 
infraccão da lei que se figurou tão grave ao nobre 
senador não passa de ura fado que gerdmenie se 

practica todos os dias, c que o nob,e senador ha de 
praclicar si algura dia dirigir uma repartição militar. 

O Sr. D. Manuel ; — Como ministro ? 
O Sr. Ministro da Marinhat — Mas, Sr. presi- 

dente, ha ainda outra questão a que o nobre se- 
nador deu lambem muita importância, e foi a dos 
créditos. Creio que o nobre senador disso que o 
honrado ministro da guerra linha aberto créditos 
em hypotheses que não eram as da lei... 

O Sr. Cândido Borges; —Obras novas. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Para obras no- 

vas no Rio Grande do Sul, não é assim ? 
O Sr. Cândido Borges; — Sim, senhor. 
O Sr. Ministro da Marinha; — Creio, Sr. presi- 

dente, que a lei dos crdditos tem tido nas discussões 
havidas uma interpretação ou apreciação que não 
acho a mais conveniente. Tem-se negado ao governo 
o direito de abrir créditos, salvo para serviços pre- 
vistos na lei do orçamento ou extraordinários. Eu 
entendo que a lei que auetorisou o governo a sup- 
prir a deficiência da receita estabeleceu providencias 
para tudos os casos, é a lei mais ampla que eu co- 
nheço. 

O Sr. Cândido Borges : — Menos aquelles casos 
que a lei especificou. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Vou discutir isso. 
O Sn. D. Manuel : — Espere um pouco. 
O Sr. Ministro da Marinha : — A lei estabeleceu 

em primeiro logar que o governonâo poderá fazer pas- 
sar as sobras de umas para outras verbas, e o senado 
CO' heco o fim que teve em vista o legislador com 
esta determinação; mas depois a lei previu que < s 
consignações podiam ser iasufdcientes, tanto mais 
quanto se prohibia a transferencia das sobras de uns 
para outros serviços; porconsequencia a lei estabe- 
leceu providencias para os casos em que se devesse 
suppôr a deficiência dos créditos votados, e então 
ch?mou a esses créditos supplementares, designação 
essa que explica bem o fim de similfcantes créditos; 
e veiu logo o § 3 °, que não podia deixar de vir; no» 
paizes mais pequenos, naquelles mosmes em que as 
necessidades podem ser mais bem previstas e os or- 
çamentos mais perfeitos e completos, porque mesmo 
nesses paizes é impossível que não se dè muitas vezes 
circumstancias, casos extraordinários, em que despe- 
sas novas, nãa previstas e urgentes, devam ser feitas; 
a lei, portanto, previu oscatos em que serviços novos 
podessem merecer a abertura de um credito, e então 
chamou extraordinários a este- créditos. Ora, per- 
gunto eu, neste paragrapho não podem ser compre- 
hendidas todas as despesas ? 

O Sn. Cândido Borges:—Não podem sinão as que 
forem imprevista» e urgentes. 

O Sr. Ministro da Marinha :—Isso é o que o 
corpo legisl.tho tem de rxaminar depois; mas com 
esse paragrapho posso abrir credito .para tudo que 
puder justificar cum btas razões. 

Ora, o nobre senador não se encarregou de mos- 
trar que essas obras não eram urgentes, sóraeule 
nos dr-se que não eram imprevistas, e que, portanto, 
não estavam comprehendidas no § 3.° Não preciso 
examinar a lei, não preciso discutir esse ponto do 
direito com o honrado senador, porque dtfando o 
nobie ministro da guerra, dizendo ao nobre senador 
que essgs despesas Lram previsí. s pela lei do orçtiT 
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mento, a qual auctorisou o governo para essas obras 
no ilio Grande do Sul. 

O Sr, Cândido Borges: — Mas votou os fundos ? 
O Sr. Ministro da Fazenda:—O credito é sup- 

plementar. 
O Sr. Cândido Borges : — Mas a lei votou fun- 

dos? 
O Sr. Mafra : — Votou. 
O Sr. D. Manuel : — Está nadando om mar 

secco I 
O Sn. Ministro da Marinha : — Si o nobre sena • 

dor confrontar melhor cada um dos paragraphos a 
que se referiu, verá a missão de cada um delles. O no- 
bre senador argumenta como § 11, entendendo que 
para esse caso é preciso que alei tivesse votado fun- 
dos, sem o que não pôde ser executado; mas é um 
engano em que o nobre senador está : o que o § II 
estabelece é que o ministro da repartição respectiva 
não pague despesa sem a absrtura de credito sup- 
plementar ou extraordinário, a lei quer que não se 
façam despesas sem ser pelo meio que ella estabe- 
lece para as circumstancias mais anormaes ou mais 
extraordinaiias, porque os dois paragraphos com- 
prehendem todas as despesas possíveis que possam 
ser provocadas pelas necessidades do paiz. 

O Sr. Cândido Borges : —Então não precisamos 
de orçamentos. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Precisamos. 
O Sr. D. Manuel: —Essa coaclusão é que éboa. 
O Sr. Ministro da Marinha : — O que entendo é 

que não é possível que tenhamos orçamentos perfei- 
tos : o nosso paiz é novo, c um paiz onde muitas 
vezes apparecem necessidades de despesas que se 
não podem prever; o orçamento não podo attender 
a lodis essas eventualidades. Um orçamento perfeito 
dispensaria esse § 2.°, mas era preciso que elle fosse 
organisado por homens que tivessem toda a previsão 
imaginável, ou então que se reunisse o corpo legis- 
lativo sempre que sedés e um caso de uma despesa 
mais extraordinária e urgente. 

Ora, quando se tem confiança no governo do paií, 
quando se tem estabelecidcs todas as condições da 
publicidade e garantias para a abertura desses cré- 
ditos, quando o corpo legislativo tem de considerar 
o acto, quando o corpo legislativo deve ter poste- 
riormente a independência necessária para verificar 
sí o acto do ministro foi máo ou bom, não ha perigo 
nenhum era que essa faculdade seja dada ao governo 
que tem de at ender a todas e;sas necessidades que 
surgem de ura momento para outro, muito princi- 
palmente em um paiz novo como o nosso. Portanto, 
o nobre senador póle reconlu cer que não teve razão 
naquillo que allegou, sem todavia lançar-se no ex- 
tremo opposto, sem julgar desnecessários os orça- 
mentos. 

Mas, Sr. presidente, como eu dizia, o orçamento 
mencionou esses serviços votando-lhes fundos; não 
era serviço novo, não era obra nova creada pelo 
juizo do nobre ministro da guerra; era uma despesa 
prevista pelos orçamentos; e além disso, Sr. presi- 
dente, essa despesa ainda não se realizou, ainda não 
se fez. 

O nobre ministro da guerra tinha em vista prepa- 
rar os elementos, os dados precisos para que essa 
obra começasse, e deu as convenientes ord-ns nesse 
sentido. Portanto, não ha necessidade ainda de tra- 

zer ao corpo legishtivo esse receio sinào em attençâo 
ao principio que já ic plantou e que continuará a ser 
seguido emquanlo o corpo legislativo, por um acto 
seu, não decretar que essa não é a intelligencia da 
lei de 1850. 

A única censura justa que tenho ouvido fazer-se 
a esse respeito é cun ra certo uso co stante e in- 
variável que têm feito diversos ministérios, e que 
eu não tenho escrúpulo de confessar ao senado, 
porque é conhecido de todos os que têm sido mi- 
nistros. 

Quando, por exemplo, ura ministro manda pagar 
a soldados e a operários, e que se reconhece no the- 
souro que esse pagamento não pó le ter legar porque 
a verba se acha esgotada, ordena-se que ties paga- 
mentos, que não podem ser demorados, se façam 
por conta do credito suoulenaentar que se ha do 
abrir, e isso porque ad impossibilia nemo ienelur, e 
porque não se pó le em dias fazer assignar um de- 
creto afirindo créditos. 

E' o que tem acontecido, é uma irregularidade que 
sou o primeiro a reconhecer : convinha que o the- 
souro estivesse era circuraslancia de poder dizer com 
muita antecedência quantas varbss estão exhauridas, 
mas o serviço do thetouro não póle ainda ser feito 
deste modo, e é o caso de dizer-se, Sr. presidente, 
que isso parte de uma necessidade indeclinável, tanto 
que tem sido assim satisfeita por tolos os ministros, 
e continuará a ser, pelo menos emquanto o corpo 
legislativo não tomar uma decisão a esse respeito. 
Eis como uma questão, que á primeira vista parece 
importante, não tem a gravidade que sè figura 
áquelle que até certo ponto censura com justiça ao 
governo por esse motivo. 

Eu comprehendo perfeitamente que a disposição do 
nosso espirito concorre muito para o juizo que for- 
mamosdos aclos alheios; compiehondo bem que um 
membro das camaras que não faz bom juizo da 
administração do governo, que não sympathisacom 
a sua política, e^ue vive em estado de suspeita e de 
prevenção, seja mubo mais severo nas censuras que 
dirige ao governo. E' por isso que desculpo ao nobre 
senador, porque nós não podemos mudar a" disposi- 
ção de seu espirito a nosso respeito, visto que des- 
confia trato de nós, ainda que hoje lhe tenha mos- 
trado que nem sempre suas desconfianças têm uma 
base, e ura ponto siquer donde pa tam. Mas isso 
nasce de que é fácil crermos que obrou mal um in- 
divíduo em que não confiamos. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro pediu expli- 
cação ío ministro da guerra sobre o voto de adhesão 
do exercito no Rio Grande do Sul. O meu nobre col- 
lega já disse na outn camara o que tinha havido a 
este respeito, e qual a sua opinião. O meu nobre 
collega disse que desejava que similhanle acto não 
tivesse tido logar. 

O Sr. Marquez de Caxias ; — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta; — Desapprovou ? 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Não approvou : 

mostou que não tinha gostado do acto, e pódo-so 
dizer que com essa declaração ha como uma ospecie 
de desapprovação do acto. 

O Sr. Silveira dí Motta ; — Espécie só ? 
O Sr. Ministro da Marinha ;—Masdisso a uma 

reprovação militar, a uma ccn ura formal do acto, 
ha uma distancia que o meu nobre collega naz) quiz, 
e não devia atravessar, porque não havia motivo 
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para similhante censura, porque o governo entendeu, 
e entendeu bem, que não foi o exercito quem fez a 
manifestação. 

O Sr. Marquez de Caxias : — De certo que não foi. 
O Sr Ministro da Marinha Foram alguns offi- 

ciars supeiioivs de diversas cl sses que formularam 
o voto que o nobre senador dininou de adhesão e que 
foi levado á presença d > presidente da província do 
Ilio Grande do Sul. O que exprimia esse voto? 
Aquelles honrados militares entenderam, bem ou 
mal, (não entre na questão da procedência ou im- 
procedencia dos moiDos queos levaram a esse acto) ; 
entendeiam que, esi alhando-seno Rio Grande doSul 
que o governo não podia contar com a sua dedicação, 
si lhe havia irrogado uma injuria; e então o quefl- 
zorara ? Fizeram uma rousa que podia se estimar que 
não fizessem, mas que ninguém pôde reprehender, 
porque foi em defesa de sua honra, isto é, declararam 
que eram incapaz-s de faltar a seus deveres como 
militares, queeiam incapazes de acor. çoar qual mer 
hostilidade contra o governo a quem tinham obtiga- 
ção de respeitar e de dtfender; eis o que fizeram 
aquelles illustres officiaes, não fizeram mais do que 
punir por seus b.ios que suppunham ultrajado!. 

O Sr. Silveira da Moita ; — Kinguem tinha ul- 
trajado. 

O Sr. Ministro pa Marinha; — Não entro nests 
questão, mas o certo é que esses nobres g^m raes e 
ofílcDes superiores entenderem que se lhes havit 
irrogado uma injuria. No Mercantil de Porto-Alegre 
appareceu um artigo em que se dizia; «Nóscontamos 
com o que ha demais nobre eheroico nas armas, etc.» 
e ellcs entenderam que esse arrigo era offensivo ásua 
honra, e apress;ram-se aoizer o contrario, 

O Sr. Marquez de Caxias;—Não precúava que 
dissessem. 

O Sr. Ministro da Marinha; — Peis não podiam 
dizer; « F.'injusta a accusação que ^ nos faz, somos 
incapazes de faltar a nossos deveres, nenhuma ra- 
zão temos para não apoiar oilluslre presidente da 
província »? 

O Sr. D. Manuel : — Isto é muito nohre. 
O Sr. Ministro da Marinha : y Entretanto, se- 

nho es, repito, o governo esiircaria qiH esses illus- 
tres ofíiciaes não livessem feito esta declaração. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Elles são tão co- 
nhecidos do governo e do paiz, que não era pre- 
ciso que dissessem aquillo que todos sabem e re- 
conhecem. 

O Sr. Silveira da Motta : — E' uma cousa pe- 
rigosa. 

O Sr. D. Manuel : — Não vejo. perigo nenhum: 
perigosa ó esta discussão que os senhores susci- 
taram. 

O Sr. Ministro da Marinha ; —Passarei agora a 
outro ponto, que mereceu a attenção do honrado 
senador. 

O nobre senador disso que o governo, aopasso que 
so linha esquecido de serviços prestados em raelho- 
ros circumstancia', de serviços mais reacs, se tinha 
lembrado de condecorar todos os ofíiciaes do exerci- 
to quo ultimamente se reuniram, isso so pelo facto 
do terom acudido ao chamado do goieino. ura, a 

apreciação feita como o nobre senador a fez presta-se 
na real dado a um reparo para aquelles que não sou- 
bessem dos motivos do procedimento do governo. 

O governo não tomou a ubima eraergencia sinão 
como uma occasião de reconhecer alguns serviços 
anleriormento pre-tados, e mesmo prestados por 
aquePa occasião. Si o honrado senador examinar, 
uma por uma as condecorações dadas pelo governo, 
encontrará no numero das condecorações os nomes 
dos illustres chefes do exercito que fizeram parte da 
divuão que mui bons serviços prestou em Monte- 
vidéo, encontrará também os nomes de indivíduos 
que não f rram condecorados somente por uma mar- 
cha que fizeram, mas por outros serviços, e os dessa 
occasião também ; de maneira que não foram so- 
mente os últimos serviços que détermiuaram todas 
as condecorações dadas pelo governo, 

O governo teve em vista aproveitar para esse fim 
a occasião em que o exercito havia tão nobremtnte 
acudido ao seu reclamo, mas não desistiu da 
intenção de recompensar os serviços dos outros na 
ptimeira occasião opportuna. 

O Sr. Miranda:—E a marinha, Sr. ministro? 
O Sr. D. Manuel : — Agora estamos na guerra. 

Porque não Dllou nisso quando o Sr. ministro veiu 
discutir a fixação das forças de mar ? 

O Sr. Miranda : — Não tenho que dar a razão do 
meu procedimento; não quiz. 

O Sr. D. Manuel: — Devia ter fallaáo. 
O Sr. Miranda ; — Ora, é boa ! 
O Sr. Ministro da SIariniia :— Já disse que o go- 

verno não teve em vhta smão recompensar aquelles 
que, além do serviço de terem marchado nessa occa- 
sião, já tinham outros anteriores; mss a mari- 
nha não estava nesta regra, conservou-se em seu 
po^to ; seus serviços, portanto, podiam ser aprecia- 
dos em ouira occasião; apenas limitei me a propôr 
algumas condecorações para officiaes que tinham 
prestado serviços especiaes, que tinham lirado plan- 
tas, que tinham preenchido commíssôes em Mstto 
Grosso, e deixei para apreciar depois, para apreciar 
cm occasião mais opponuna, os serviços dos outros. 

O Sr. Miranda : —lia de convir que não foram 
bem apreciados nessa occasião. 

O Sr. Ministro da Marinha : —Já disse ao hon- 
rado senador que o governo não teve em vista con- 
siderar os serviçf s da marinha nessa oc asião, limi- 
tou-se a fazor alguns despachos por serviços espe- 
ciaes e que podiam ser recompensados em qualquer 
occasião. 

O Sr. D. Manuel : —Nós todos somos advogados 
da marir.ha, não é sóV. Ex. 

O Sr. Miranda: — Também não quero esse pri- 
vilegio para mira. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — A hora está 
muito adiantada e eu não posso deixir de responder 
a "tn outro nobre senador pelo Rio de Janeiro que 
frliou boje; entretanto ha uma parte do discurso 
do nobre senador a que mesmo não desejo dar r.s- 
posta, porque isso traria uma discussão muito longa, 
muito complicada, e discussão scienlifica, para a 
qual, confesso, não estou habilitado, piiucipalraente 
tendo por campeão o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro. 

Eu não podia combater com armas eguaes a res- 
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peito da apreciação dos estatutos da escola militar 
com o nobre senador, profissional distincto e admi- 
nistrador pxpnriTiertidn o nobre snnador reconhoce 
que não posso responder de prompto a iodas as ob- 
jecçôes que elle apresentou, a não sernaquelles pon- 
tos era queclaramente a razãoestá da parte do nobre 
ministro da guerra. 

O Sr. Miranda : — Não pode responder nos pon- 
tos em que o Sr. Manuel Felizardo tem razão. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Não poiso res- 
ponder, como desejára, nos pontos de doutrina tendo 
por adversado um profissional distincto; nesses 
pontos teria de vencer uma difilcu'dade immensa, 
teria que luetar cora a vantagem que tem sobre mim 
o nobre senador; mas ha outros pontos em que a 
sem-rezão do nobre senador é tão manifesta, que eu. 
apezar de não ser profissional, po^so refutar o que 
elle disse, e mostrar lhe que nem sempre devo re- 
ceiar a sup rioridade que lhe reconheço. 

Por exemplo, o honrado senador princi .iou tor 
suppôr uma cousa que é impossível que possa exis- 
tir; o nobre senador principie u por figurar um corpo 
de offlches que não existe, nem podia exisiir; o no- 
bre senador figurou que os lentes formavam um cor- 
po. Eu comprehendi immediatamente o alcance, as 
vistas do honrado senador quando elle fez essa objec- 
ção; S. Ex. quiz ligar estas suas palavras com as ul- 
timas observações que ; fez S. Ex. querendo mostrar 
ao senado que n nobre ministro da guerra não se 
achava auetorisado para dar distineções aos lentes, f-z 
muito bem, principiou muito habilmente o se i dis- 
curso oasíderando como corpo aquillo que não é 
corpo. 

Digo que não é, Sr. presidente, porque os lentes 
sahera das diversas armas do exercito e conservara-se 
nos d:versos corpos do exercito. 

O Sr. Marquez de Caxias ; — Não, senhor. 
O Sr. Ministro n.v Marinha : — Sim, senhor, 

como aggregados. Pergunto eu, preenchem-se as 
vagas deixadas por esses lentes? 

O Sr. Miranda : — Sim, senhor. 
O Sr. Ministro-da Marinha :— V. Ex. pode dar 

isto como liquido ? 
O Sr. Miranda: — E'minha opinião. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Quando mesmo 

se preenchessem as vagas, ainda assim, seus estaui os 
considerara esses offlciaes como pertencendo a suaa 
difErentes armas romo a?gregado3, não vejo que o 
nobre senad r tenha rarão para considerA os des- 
ligados e formando ura empo especial. 

(O Sr. Sousa e Mello dá um aparte.) 
Mas (s nobres senadores que assim pensam e que 

emendem que os lentes formam ura corpo, deluzem 
este faclo talvez de ura principio que elles não po- 
dem sustentar : os nobrea senadores dizem: « Vós 
na reforma da escola militar não podieis violar a lei 
de promoções, não podieis violar a lei que prohiba 
que se dêm postos a paisanos que servirem nas re- 
partições militares. »Mas sobre este ponto tenho a 
observar que os nobres senadores, na minha opi- 
nião, se acham era engano perfeito, 

Eu entendo que o mimstro, istando aurtoiisado 
para organisar um ensino, o está tsmbem para esta- 
belecer a natureza co magisierío, porque é afiliado 
completamente ao ensino;, não se pôde suppôr uma 

cousa sem outra: si o ministro está auetorisado para- 
estabelecer a natureza do ensino, o está lambam para 
estabelecer as condições da garantia, de honra e po- 
sição dorse magistério ; cs nobres senadores não po- 
dem contestar este principio. No estabelecer e deter- 
minar essa situação e essa posição, o ministro deve 
ter muito em vista a natureza do estabelecimento. 

O Sr. Miranda ; — Submetlendo depois á appro- 
vaçào do corpo legislativo. ' 

O Sr. Ministro da Marinha: — Quando a auctoii- 
sação a isso o obriga. De'maneira que, si os nobres 
senadores não podem nam devera contestar que o 
ministro tem a obrigação e o direito de estabelecer 
e formular as condições do magistério, si fòr conve- 
niente que uma dessas condições de posição e de si- 
tuação do lente seja"elle vestir uma farda para que 
esta o eleve em consideração para com os aluranos, o- 
ministro tem o direito de dal-a. 

Portanto, em vez de estabelecerem uma questão 
de legalidade ou illegalidade de medida, os nobres- 
senadores deviam considerar si era conveniente ou 
não que paisanos ensinassem milit res ; porque, 
desde que os nobres senadores nm contestara que Ha 
conveniência de serem cs militares ensinados por 
militares ou por quem tenhi graduação militar, 
e não por homens que não sejam mililarmente seus 
superiores, enteado o governo com direito do es- 
tabelecer essa medida. (Apoiados e não apoiados.. 
Cruzam-se diversos apartes.) 

O Sn. Presidente :—Attenção 1 
O Sr. Ministro da Marinha: —Si isto estava na 

natureza da reforma, e si o ministro estava aueto- 
risado para fazer essa reforma, segue-se que eslava 
também auetorisado para modificar a legislação an- 
terior.... 

O Sr. Miranda:—Submetlendo tudo quanto fi- 
zesse á approvação do corpo Dgislat vo, como fez o 
Sr. marquez de/laxias em 1854. 

O Sr Ministro da Marinha :—A auotorisição não 
linha tssa restricçâo, era ampla.... é um principio 
que eu defendo com a maior convicção. 

Senhores, o que quer dizer uma promoção? Quer 
dizer uma maneira pela qual o militar é remunerado 
de seus serviços passando do uma patente inferior 
para outra superior. A lei ordinária é comprehon- 
siva do todos osofílciaes; tolos ellus lôm direito á 
promoção; o governo, tenJo de regular o ensino, en- 
tendeu que os lent's não deveriam prejudicar aos 
offlciaes do exercito, que deveriam ter sua promoç o 
especial Ainda farei uma outra consideração ao se- 
nado; nas promoções regula-se a maneira do remu- 
nerar os serviços, e ellas fazem-se em attenção á ne- 
cessidade do serviço militar nos differcntes pontos. 

Tracta-;.e de reformar o ensino e de chamar do 
exercito indivíduos para o magistério; o governo, 
como ninguém contestará que podia fazer, Iractou 
de estabelecer as vantagens que o magistério podia 
dar ao militar que a elle se applicasse. Digo eu que 
o governo, estabelecendo estas vantagens do m gis- 
terio, devia fazel-o de uma maneira especial, para o 
que era mister modificar nesse ponto a doutrinadas 
promoções, e ism para não prejudicar aque'lles que 
no exercito prestavam outros serviçns; lego o go- 
verno eslava no seu direito nioditicando a lei das 
prumuçôesno ponto relativo á promoção dos lentes. 

O Sr. Miranda; — Nenhum dos antecessores do. 
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Sr. miDMro da guerra p.ocedeu jámais assim em 
idênticas circumsUncias. 

O Sn. Ministro da Marinha : — O nobre senador 
comprehende perfeitamente que as vantagens dos 
lentes são de uma ordem o de uma naiureza diversa 
das do exercito. De duas uma, ou se havia de des- 
ligar completamente o» lentes dos seus corpos, e en- 
tão subsiste o piincipio do nobre senador pelo Rio 
de Janeiro, ou seluvia de determinar vantagens es- 
peciaes para estes indivíduos; e não se podia fazer 
isto sinão modificando de alguma forma a maneira 
de recompensar o se viço desses militares. 

O Sr. Miranda ;— Não violando as leis orgânicas 
do exercito. 

0 Sn. Ministro da Marinha: - Pelo menos o se- 
nado ha de convir que o Sr. ex-rninhtro da guerra 
teve uma razão muito poderosa que muito influiu 
no seu.espiiito psra practicaroste acto. Pode ella es- 
tar ém erro; mas a única auctoridale qua pdle de- 
clarar que elle está em erro é o voto das camaras. 

O Sn. Miranda:—Cada ura de nós f óda-o fazer. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — V. Er. pode 

achar que elle fez mal, e a nossa opinião puder-se- 
ha oppôr á do nobre senador. Qaem póie decidir 
que erramos é o corpo legislativo ; e náo o fazendo 
este, pensaremos aindi, como pensamos, que fizemos 
o nosso dever. 

O Sr. D. Makoel : — Quem decide é a maioria. 
O Sr. Miranda : — Não é a maioria de um voto 

que está e que não está ; quem nos governa, e 
quem governou sempre foi a intelligencia. E' ne- 
cessário que nos combatam com ella. » 

O Sr. Presidente:—Os senhores que quizerem 
fallar peçam a palavra, mais não estejam a inter- 
romper a discussão a cada momento. 

O Sn. Miranda:—Este aparte do Sr. D. Manuel 
não podia deixar de ter uma resposta prompta. 

O Sr. Presidente :— O Sr. D. Maauel a cada rao- 
ment i está pei tu bando a discussão com sem apartes. 

Uma voz;—São outros lambem. [Apoiados.] 
O Sr. Ministro da Marinha : —O nobre senador 

pelo Rio de Janeiro, que fallou em ultimo lugar, 
quiz ainda achar uma contiadicção entre o relatório 
do nobre minislro da guerra e o 1.° paragrapho da 
proposta. O nobre senador entendeu que o Sr. mi 
nistro da guerra disse no seu relatono que achava 
insufilciente a força que pedia para todas as necessi- 
dades, do serviço, entretanto pedia uma força que 
achava insufilciente; entendeu mais o nobre senador 
que o Sr. ministro, ao passo que achava impossível 
realizar a força, decretada para circumstancias 
extraordinárias, pedia essa mesma força; o nobre 
senador deduziu disso uma c ntradicção, que achou 
inexplicável. 

Parece que o njbre senador não entendeu bem o 
relatório do meu nobre colUga ; mas, quando mesmo 
o tivesse perfeitamente entendido, quando o Sr. ge- 
neral Coelho tivesse dito as camaras que a força de 
16,000 homens era iusufficiente para todas as neces- 
sidades do serviço publico, nem por isso haveria 
contradicção entre essas palavras e o pedido de 
16,000 praças, como vou demonstrar ao senado. ■ 

Qual de noi não está perfeitamente convencido de 
que 16, 20, ou 30,000 praças não são sufficientes 
para as necessidades reaes do paiz? 

O Sr. Miranda :— Principalmente estando o exer- 
cito destinado a fazer o serviço de policia. 

O Sr. Ministro da Marinha:—Eu vou lá.... 
E a prova está em que na camura dos Sij. deputa- 
dos, aonde se discute em primeiro legar a lei de 
fixação de f irças, o nolre senador ha de ver de todos 
os lados pedir-se ao governo que aitenda a estas ou* 
aque Ias províncias com maior força, porque a guarda 
nacional está sendo constantemeuie chamada; eu 
appello para o Sr. marqu z d o Caxias, elle que diga 
si um dos seus maiores embaraços não foi sempre 
a insufliciencia de força militar. Portanto, Sr. pre- 
sidente, o facto que se reconhece é o seguinte:, que 
a força é iasufüciente, e que nunca se tem pedido 
o que basta, mas o que é possível obter, e está em 
relação com os nossos recursos financeiros, e com 
os sacrifícios que entendemos dever impôf ao paiz 
para obter esses recursos. 

E' o que fez o nobre general ministro da guerra ; 
pediu_ a força que com algum custo se póda obter : 
reduziu seu pedido ás condições mais exeqüíveis, 
áquillo que ordinariamente se pôde obter em cir- 
cumstancias normaes: para que pedir mais? Por- 
tanto, era vez de um motivo de censura, se podia 
achar um motivo de elogio nesse procedimento do 
meu nobre collega..., 

O Sr. D. Manuel :— Pela franqueza e lealdade. 
0 Sr. Ministro da Marinha r—.... embora elle 

esteja convencido de que talvez o duplo dessa força 
seja insufilciente para as necessidades reaes do paiz. 

O nobre senador que tractou hoje deste objecto 
sabe perfeitamente que um dos assumptos mais gra- 
ves qu» nós lemos, e que talvez mais" tarde, enão 
muito tarde, terá de occupar a attençào das camaras, 
é o de um meio de dar ás províncias uma renda com 
que possam ter a tropa de que precisam, ficando o 
exercito inteiramente livre do serviço das províncias, 
e o governo não tenha de absorver sua attençào com 
aquillo a que só as províncias devem atttnder. Esta 
questão é, porém, muito dífílcil, cumpre que seja 
muito meditada, que sua solução seja muito pruden- 
te, afim de ser acertada. 

O mesmo htmrado senad r, a quem agora respon- 
do. já fez alguma cousa nessa sentido. Creio que S. 
Ex. foi quem organisou os corpos fixos. A cretção 
desses corpos attendeu um pouco á essa necessidade 
das províncias. Não são cornos verdadeiramente pro- 
vinciaes, mas o fim que se leve em vista foi que hou- 
vesse no proprio exercito uma Lrça destinada para 
serviços de ordem um pouco especial. 

O Sr. Miranda : —Não foi para esse fim. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Pelo menos sem- 

pre compreh-ndi que essa era a missão dos corpos 
fixos; mas V. Ex. pôde saber melhor do que eu. 

O Sr. Miranda : — E' rainha simples opinião. 
O Sr Ministro da Marinha : — Portanto não 

acho contradicção alguma entre o relatório e a pro- 
posta quanto ao pedido de força ordinária. 

Não acho ainda contradicção quanto ao pedido de 
força extraordinária. O que é verdade ó o que qh n - 
rado ministro disse—que é muito difficil realizar a 
força que se vota para circumstaucias extraordiná- 
rias. 

O Sr. Souza e Mello : — Eu digo que ó impossí- 
vel. Tetá 8,000 recrutas, mas não 8.000 soldados. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Mas 8,000 recru~ 
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tas podem sor 8,000 fold^dos depois de algum tem- 
po. Nós podemos obter o duplode 8,000 reciut.s, fj- 
zendo que pese sobre o pjiz um recrutamento era 
grande escala, vexame este, que, estou convencido, 
nossa população ha de soffrer co n re-ignação, des- 
de que a segurança, a dignidade, a honra do Bra- 
tdl exigir tao grande sacrifício. Portanto é apenas 
difficil e não impossível obter-se a força pedida para 
circumstancias extraordinárias. 

Mus, nem por ser isso realmente difílcil, deve o 
ministro d-ixir de fazer o pedido psra esses casos era 
quo a segurança, a dignitade, a honra do Estado 
exige que sobre a população se pese de uma maneira 
forte, de uma. maneira que ella sinta esoffrasó- 
ratnle pi-la resignação que deve ter quando se tracta 
dos altos inte esses do paiz. 

Ja se vê, pois, que também no caso do pedido de 
força para c rcumstancias extraordinárias não ha 
coutradicção entie o relatório e a proposta. 

Quaa'o á parte do di-curso do nubre senador rela- 
tivamente aos offtciaes distrahidns dos seus corpos, 
não responderei, j orque é assumpto ja muito discu- 
tido. e que entendo não deve ser objecto de cen- 
suras. 

O Sr. Souza e Mello:—E' direito do governo, 
exercido muitas rezes por uli iiade publica. 

O Sr. Ministro da Marinha ; —Brm vimos que 
pouco consegoiu o Sr. marquez de'C>xias com os 
c.-forços que fez para obter que os ofdciaos não 
estivessem distrahidi s dos seus corpos. Sou testimu- 
nha dos esforços que o actual Sr. ministro da guerra 
tem empregado nesse mesmo sentido nãoqueremlo 
ailender a pelidos, e entretanto ha ainda grande 
numem de ofliciaes distrahidos dc seus corpos. Cum- 
pre portanto não fazer disso objecto de censura, c 
louvar o zelo com que se procede para minorar o 
mal. 

O Sr. Souza e Mello c — E' uma explicação di- 
versa daquella que aqui se deu. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Estou expri- 
mindo minha op nião. 

O Sr. Silveira da Motta : — Esta serve mais. 
O Sr. Suuza e Mello ; — E' mais procodente., 
O Sr,. Ministro da Marinha:—Creio que quanto 

so transporte para Ma.Io Grosso, o honrado senador 
limi ou-se a dar explicações. 

O Sn. Souza e Mello: — Sim, senhor. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Disse o nobre se- 

nador que o Sr. ministro da guerra practicou um 
acto irregular, vendendo a fortaleza das Cinco Pon- 
tas, na cidade do Recife. S. Ex. > nienden, e entende 
lom, que o governo não póie alienar prédios ua- 
cionaes, sem que para isto tenha aurtorisação espe- 
cial do corpo legislativo; mas o nobre senador deve 
vér que essa auctor sjçã) já existe nos privilegus 
concedidos at companhias Qe estradas de ferro. 

O Sr. Souza e Mello : — Não está comprehen- 
dido essa; li a lei e não achei. 

O Sn. Ministro da Marinha: —E>ta com re- 
hondido. Essas companhias tem, e não podiam deixar 
Co ter, o diieit.de desappropriar todos os predras 
públicos e paiticularfs de que tiverem necessidade. 

O Sr. Souza e Mello : — Não foi dado esse. 
O Sr. Ministro da Marinha ;— Pergunte eu ao 

nobre senador: desde que ha uma entidade que 
tam o direito de desapprcpriar os prédios nacionaes, 
não é melhor que o governo seja o primeiro a entrar 
em ura ajuste antes que a desappropriação tenha 
legar judicialmente? 

O Sr. Souza e Mello : — Mas a base não é 
exacla. 

O Sn. Ministro da Marinha:—Não concebo 
uma companhia de estrada do forro sem o direiio 
de fazer desappropriações. 

O Sr. D. Manuel: — E utilidade publica. 
O Sr. Ministro da Marinha; — Portanto essa 

auetorisação que o nobre senador não achou na lei 
du orçameuto, esta escripla em uma das leis que 
attenderam melhor ás necessidades do psiz, a lei 
que auetorisou a incorporação de companhias para 
a construcção de estradas de ferro. 

Quanto á arrecadação da quantia em que irapoftou 
essa alienação, o nobre s. nador sabe que a entrada 
do dinheiro ha de ser para o thesouro, onde se ha 
de fazer a respectiva escripturação; ó uma attri- 
buiçâo que lhe é privativa. Agora, o que o nobre 
ministro fez foi omittir em um oífleio o pensr raento 
de que essa quantia deve ser applicada á construcção 
de um edilicio que satisfaça ás mesmas necessidades 
a que satisf zia o outro que foi alienado. Pergunto 
cu, não podia o nobre ministro enunciar esse seu 
pensamento? E quan to essa applicaçào precisasse 
do auetoris içâo, não havia tempo de ser pedida e 
concedida? Portanto, não vejo nisto nenhumairre- 
gnlarida le,.nenhum acto que mereça ser levado á 
altura de uma inf acção de lei. 

O honrado senador tornou a avivar a questão das 
nomeações para o corpo de saúde. Esta questão já 
tem sido debatida, o S>r. ministro já deu a razão 
por que fez es-as norarações. 

O Sn. D. Manuel : — Na outra camara. 
O Sr. Ministro da Marinha:—O nobre sena- 

dor sabe quo a praxe constante tem sido fazer o 
ministro, pela f cuidada da reforma, todas as pri- 
meiras nomeações sem sujeital-as á regras rcgula- 
raentares, que precisem para o futuro ; foi o que fez 
o meti nobre collega, que já tem explicado seu acto. 
O nobre senador p usa de modo contrario; entendo 
poiém que o Sr. ministro defendeu-se satisfacloria- 
mento. Emquanto um acto do poder competente 
não der uma decisão opposta a essa intelligencia, 
creio que o ministro não pode ser accusado nem de 
leve como infractor da lei. 

Depois dessas observações, o nobre senador éntróu 
na analvse do regulamento da escola militar. Eu já 
disse que de prorapto não poderei discutir todas 
as observfoõcs lo nobro senador. Paliarei outra vez, 
pois tenho" agora receio de comproraetler a causa 
que defendo. 

O Sn. Souza e Mello Não p possivel. 
O Sr. MinistRq da Marinha:—Entretanto vou 

responder áquellas censuras que mo parece conte- 
rem injustiça forte, que não so combina com o ca- 
lacter molerado do nobre senador. 

O nobre senador ptincipioú por Dr algnnr artigos 
do regulamento para mostrar os absurdas que se 
seguiam desses aitigos. Cumpre, potém, nolarquo 
ura regulamento nem sempre tem todo o desenvol- 
vimento possível, c quo nem sempre d.-ixa de pres- 
tar-se a uma ou outra interpretação má, principal- 
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mente não se combinando sua disposição com as dos 
outros ariigos, corai essa que o nobre senador deu 
ao artigo relativo aos exercinos practicos, entenden- 
do que devem ser feitos dentro dos próprios estabe- 
lecimentos de instrucçãol Digo, pois, que sobre 
esses pontos a cen-ura foi demasiada, porque S. Er. 
pareceu querer inculcar que houve uma desattenção 
extraordinária na organisação do regulamento, o 
qual tem um artigo que diz respeito aos exercícios 
fó a do estabeleciim mo. 

Disse o honrado senador que o nobro ministro da 
guerra tinha augmentado o ensino de uma maneira 
improficua o desvantajosa ptra a classe militir; que 
não convinha que esta classe soubesse sinão aquillo 
que deve saber ; o que o Estido ia dar-lhe uma 
instrucção amplas desenvolvida fazendo com isto uma 
despesa desnecessária. Creio que ha grave injustiça 
mesta maneira de apreciar o regulamento. O nobre 
senador devia primeiramerno mostrar que se podia 
prescindir d^sa augmento de ensino; entretanto 
limitou-se a impugnar por inútil o ostuio do latim. 

O Sn. Souzí e Mello: —E outros preparatórios 
para infantaria e cavallaria. 

O Sr. Ministro da Marinha: — O regulamento 
não exige o latim para essas armas. Eu não sou dos 
mais apologistas do latim; em limus relat irios, como 
presidente de província, tive occasião de indicar a 
substituição de muitas cadeiras de latim por outras. 
Mas, pergunto eu, um militar que quer instruir-se, 
que até por essa posição scientiflca que vai ter no 
exercito pôde chegar a exercer os altos cargos do 
Estado, não deve conhecer perfeitamente a língua 
nacional? Sem duvida alguma. 

O Sr. Souza e Mello : — Haja uma aula de lingua 
nacional. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — E o estudo do 
latira não concorre muito para se conhecer bem a 
lingua portugueza ? Não sabe o nobre senador que 
na generalidade dos casos a exigência desse pre- 
paratório não deve ter em nosso paiz a importância 
que o nobro senador lhe dá ? Não sabe que ordi- 
nariamente os nossos mininos, desde que aprendem 
as primeiras letras, começam a estudar latim ? 

O Sr. Miranda : — V. Ex. não o exigiu para a 
e;cola de raatinha. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Havia uma ra- 
zão especial. 

O Sr. Miranda : — Qual ? 
O Sr. Ministro da Marinha : — Portanto o latim 

pira aquelles que querem dedicar-se a estudos supe- 
riores não é uma desnecessidade. 

Em resposta á consideração do nobre senador, de 
que isso acarreta uma despesa imrnensa, lembrarei 
um fucto que se dá sempre, e c que poucos officiaes 
vão aprender laiim nas escolas raililares. Aquelles 
que não sabem latim, que não tôm certôs prepara- 
tórios, raras vezes vã a sujeitar-se a receber depois 
do ter praça uma instrucção superior. Por via de 
regra só se dedicam á esses estudos as pessoas que 
receberam de seus pais uma educação alguma cousa 
esmerada, são aquelles que assentam praça já sabendo 
alguns pieparatorios. 

O Sr. Sou/a e Mello : — Então é desnecessária a 
cadeira. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Não, senhor, ella 
facilita a instrucção aos paisanos quo se dedicam a 

vida militar, e que são filhes de militares. Ainda que 
o ensino seja mais desenvolvido, não se exigem cou- 
sas impossiveís de cotiseguir-so ou que tragam a 
grande despesa que o nobre senador figurou. Pôde 
ser que o nobre senador tenha razão em querer que 
não se ensine latim, pôde ser que não houvesse nisto 
grande prejuizo ; mas digo eu qae o ensino do latim, 
que nem sempre ha de s r dado nas escolas militares 
aos offlciaes, pôde ser de muito proveito a grande 
numero daquelles que se destinam á posições scien- 
tificas. 

Quanlo ao estudo de geographia, não deve deixar 
de ser ensinado a tolos os que se desiinam a qual- 
quer profissão, e muito principalmente aos que têm 
de seguir uma cirreira scientiflca e exercer cargos 
públicos para os quaes o conhecimento da geogra- 
phia é indispensável. Eis aqui pois uma das cen- 
suras á qual posso responder cabalmente, apezar da 
desvantagem em que estou para com o nobre senador. 

Mas o nobre senador figunuque os offlciaes iam 
passar por grande numero de annos no estudo, por- 
que o nobre senador tez um calculo quo não me 
(.arece exaclo. Ninguém vai estudar latim e outros 
preparatoiios nas escolas militares durante quatro 
annos. Eu como ministro da guerra não daria li- 
cença para estudar a um moço que não tivesse abso- 
lutamente noção alguma daquillo que se ensina era 
nossos collegios. Aquelle que com 17 annos de edade 
entra para o exercito e não sabe esses preparatórios, 
não está habilitado para esses estudos su ieriores. 
Portanto é precisô deixar alguma cousa ao bom senso 
do ministro na execução dos estatutos, pira não so 
figurar esses defeitos o receios que o nobre senador 
manifestou ao senado. 

Vou terminar, porque vejo que estou abusando da 
paciência do senado. (Não apoiados.) 

O Sr. D. Manuel: — Pelo contrario ; tem derro- 
tado a opposição perfeitamente. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não posso deixar 
de defender o meu illustre collega das accusações 
que lhe tôm sido feitas. 

O nobre senador procurou demonstrar que ha- 
via uma infracção iramensa da lei pelo art. 208, 
que diz: (ie) « O governo, avista do que a pra- 
ctica demonstrar na execução desta reforma, fará 
as alterações convenientes a bem do ensino, ex- 
cepto ncTquo toca a deveres, direitos e vencimon- 
los dos lentes, alumnos e mais pessoal das escolas; 
ou á creação de novos cursos e cadeiras além das 
designadas nesta mesma reforma. 

Peço licença ao nobre senador pira dizer que esta 
é uma das melhores disposições do regulamento. 
E le seria defeituoso, censurivel, si não contivesse 
esti disposição. Foi umó. das disposições do regula- 
mento do meu nobre collega que inclui no meu 
ipsis verbis; tal foi o juizo que lormei de sua van- 
tagem. - -ir 

A este respeito farei uma observação geral. Lem- 
bro-me de ter lido cm Cousin que nenhum regula- 
mento de instrucção publica deve ser irrevogável, 
porque em taes matérias cada dia urge fazer uma 
modificação. Lembro-me desta opinião muito va- 
liosa de um dos homens mais instruídos da França 

Por mais capacidade que tenha um ministro para 
oiganisar um regulamento dessa ordem, por mais 
atienção que tenha tido na organisação desse re- 
gulamento, muita cousa escapa que na practica 
deve ser melhorada, corrigida; porque note o nobre 
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fcnador que não creio que o meu nobre collega 
possa entender que fizesse uma obra peifeiti. E' 
possível meuno que elle ache justas algumas das 
cbseivações do rob-e senadjr; e essa disposição 
do regulamento o h bilitará para attender a essas 
observações just s. 

Havia pnrém uma parta do regulamento que, 
sendo r-laliva á despesa, e a direitos e obrigações, o 
nobre ministro não quiz que por muito tempo ficasse 
dependente de sua vontrde. Quanto á outra parle, 
nada mais razoável do que d- ixar ura pouco de ar- 
biirio ao ministro para poder aproveitar as lições dos 
homens entendidos e experie .tes como o nobre se- 
nador. 

Eu já disse que não pretendia fazer a defesa do 
meu nobre collega, quanto á reforma das escolas mi 
lilares, porque sou insufliciente para isso (não apoia- 
do). Vou terminar, Sr. presidente; a hora está mui- 
to adiantada, lenho já abusado demasiadamente da 
paciência do senado, do que lhe peço mil des- 
culpas. 

Sessão de 11 de agosto. 

O Sr. Saraiva [ministro da marinha e interino da 
guerra): — O senado me pei mittirá que lhe roube 
alguns instantes, não tó para responder á algumas 
observações do nobre senador pela provinch do 
Pernambuco, que apresentou a emenda aoartigo em 
discussão, como para tomar em consideração algu- 
mas proposiçõ-s do nobre senador pelo' IHo de 
Janeiro. 

Sr. presidente, não posso recusar-me á convicção 
de que as observações do nobre senador por Per- 
nambuco tôm ura grande fundo de verdade. E' de 
summa justiça e de grande necessid ide, como observa 
o meu nobre collega em seu relatório, e como obser 
vam todos os espíritos que estudam com seriedade 
as chagas do nosso paiz, que se procure distribuir 
pela maneira a mais equitativa o imposto do recru- 
tamento. 

O nobre senador porém observou, e com muito 
sensc, que a matéria é d;fficil e que deve merecer 
de todos nós um estudo de prfferencia a muitos dos 
negocies de que s) tccupa o corpo legislativo. 

Devo porém ponderar ao nob, e senador que a gra- 
vidade e importância da matéria exige que ella 
não possa ser resolvida de momen o, e sem ser bem 
meditada, e de c nfnrnrdade com a solução de mui- 
tos outros assumplos. A questão que o nobre senador 
aventou o sujãtou ao senado nàu deve ler uma solu- 
ção isolada, porque é uma qmstão complexa, quo se 
p.onde a outras, e que poi tanto não pode ser re- 
solvida sem que se resolva piimeiramente essas á 
que eila está ligada. 

Esta questão pode ter duas soluções : ou nós ha- 
vemos de realizar a cunscripção militar, chamando 
ao serviço do exercito a todas as classes da popula- 
ção, ptL oídem que parecer mais conveniente, mais 
justa e mais razoável, ou havemos de lançar sobre o 
paiz um imposto especial, e de tsl netureza que possa 
fizer fico ás grandes despesas com engajamentos 
voluntários. 

ÍN'o primeiro caso, énecessatio que a medida seja 
forrr.ulada em unprojuctoespecial.epassepor exame 
profundo, pois que a matnia é grave e digna de uma 
ei.-cus-âo prolongada. Portanto já vê V. Ex. quo a 
idéí não pode ser adinh tida pela fôrma porque foi 

ella offereeida pelo nobre senador á consideração do 
senado. 

Si a questão que o nobre senador aventou tivesso 
de ser resolvida pela segunda forma que eu apre- 
sentei, tunava-se ainda m is dilíicil a sua solução, 
porque é ainda mais difficil verificar a m Ihor base 
de uma imposição especial de rpcrutamento, ou antes 
o meio de obrigar a todos a concorrerem para o ser- 
viço militar com suas pessoas ou com seu dinheiro. 

Essa questão joga com os princípios economicos, 
e porconsegumie sua solução seria ainda mais diffi- 
cil do que a da primeira. Nesse cas) ainda a oca- 
sião de resolver-se a questão não me ptrece a mais 
opportuna. Já vê o senado que eu, como ministro, 
não posso annuir á passagem da eraenla do nobre 
senador por Pernambuco. 

Reconheço, como disse no principio de minhas, 
observações, que ha na emenda do nobre senador 
um grande fundo de verdade; porquanto não 
devem ser sómenle as classes pobres as que suppor- 
lem o pesado saciiíicio de dar recrutas para o exer- 
cito [apoiados]; mas o nobre senador, na sua ele- 
vada posição, deve reconhecer comigo que esta 
questão, como acabo de expôr, é muito difficil. Eu 
entendo que para o paiz já é de grande utilidade e 
muito ptoveito o ter o nobre Eenador chamado com 
ardor e cora affan a attenção do senado para este 
assumpto. 

O Sr. Visconde de Albdquerqüe : — E' pensa- 
mento meu desde que lenho assento no parlamento. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Mas o nobre se- 
nador deve reflectir que em tolos ospaizes as ques- 
tões graves começam a ser agitadas por essa fôrma e 
levara muitos annos a serem resolvidas. Lembrarei 
ao senado o que se passou em um paiz, onde o sys- 
tema representativo ó mais bem desenvolvido e 
mais completo. 

Questões ainda mais graves, questões que, por 
assim dizer, aflectara os interesses mais serioi da In- 
glaterra, tôm levado annos, e muitos annes, para te- 
rem uma solução. A questão eleitoral, per exemplo, 
a questão do commercio livre, as questões religiosas 
e outras qua agitaram a população ingleza, tiveram 
uma solução muito deraor.ida, muito lenta, muito 
pensada. 

Não admira pois que aqui, como em outros 
paizes, os assumptos graves não sejam facilmente e 
de prompto conrideiados. 

Entretanto naqnelle paiz as grandes questões se 
apresentara ao espirito dos estadistas de uma fôrma 
mais simples, porque são Iractadas umas apoz ou- 
tras, e vão assim dominando e prendendo a atten- 
ção publica. 

Ao contrario do quo suecede entro nós, os esta- 
distas inglezes, acompanhando a opinião publica, 
quando formulara seus programmas de governo, ou 
de opposiçào, definem os seus empenhes, e mos- 
trara quaesas questões que procurarão resolver o por 
que modo Não seguem ellos a nossa maneira de con- 
siderar tudo era um programma, de prometter tudo, 
como si fôsse possível resolver sem o tempo indis- 
pensável as questões mais difficeis de administração: 
si apezar da simplicidade ds sua maneira de tiactar 
a questão, a Inglaterra precisa do medidas ainda 
perfeitas, o quo regulem seus serviços, não nos ad- 
miremos do que se passa enfro nós. 

PorUntoou, applaudindo as idéas do mbresena- 
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dor por Pernambuco, não posso convir na passagem 
dellas som oxamo, o em uma lei annua. 

O Sn. Visconde de Albuquerque : —O senado não 
tem iniciativa nesta matéria; só o pódo fazer por 
emendas. ' 

O Sn. Ministro da Maríniu;—Pois bem; as 
idéas do senado são sempie attendidas pela camara 
dos deputados; o senado tem uma opinião muito res- 
peitável, e aclúa muito fortemente na camara dos 
deputados, porconseguinta a questão aqui agitada 
pode ser aili repercutida com bons e benefleos re- 
sultados. 

Quanto d segunda idéa doprojecío do nobre sena- 
dor, acho boa e será pelo governo considerada; creio 
mesmo que o nobre senhor ministro da guerra não 
estará distante de adoptar o pensamento do nobre 
senador, isto ó, de negar prem o de engajamento ds 
pessoas ricas que querem vir para o exercito mais 
para seíem ofüciaes do que para serem soldados. 
Porconseguinte essa idéa pódo ser considerada pelo 
ministério; e, si o meu nobre collcga entender que 
6 boa, pode tomar qualquer providencia que julgar 
conveniente para rô.-a em practica. 

Reconheço a outra verdade: que da cilma do 
paiz eu da sua ogitaçao nasce a necessidade de 
maior,) ou menor força. Esta observação é a mais 
justa e a mais razoavel; devo porém observar ao 
senado que não acompanho ao nobre senador por 
Pernambuco na maneira por que descreveu a mar- 
cha, os eíleitos e os prejuízos do recrutamento. 

' Quem ouvisse o nobte senador fazer a descripção 
ao recrutamento o da gente nccqssam para esse 
serviço desosperaiia do nosso systema de recrutar. 

O Sr. Visconde de Albuquerque: — E deve des- 
esperar. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Os espirites que 
achassem verdadeiras em todas as suas psrtes as de- 
clara õcs do nobre senador, deveriam deixar tudo 
para tractar desde já da matéria. Como eu observei 
que não se podia resolver j í a questão, me parece 
que corre-me o dever de expor também, a esse res- 
peito a minha opinião. 

Acho que o recrutamento tem produzido alguns 
vexames; que, nas épocas de agitação e de lueta, tem 
muitas vezes servido nesta ou naquella localidade de 
iustiumento para vinganças, e nem sempre tem sido 
realizado com justiça e com equidade; mas também 
é verdade que, d proporção que o nosso governo se 
tem regularisado e se tem collocado supeiior as fac- 
ções e ao espirito de partido, esses males tèm dimi- 
nuido consideravelmente. 

O nobre senador appellou para mim, como pessoa 
que tem sido presidente em algumas províncias. 
A oxpeiiencia que adquiri nesses cargos ó que me 
aconselha a separar-me neste ponto do nobre se- 
nador, e a dizer-lhe que o recrutamento já não pode 
ser descripto com as côres negras que sombreavam 
o quadro que dclle se nos fez. Muito poucas injusti- 
ças vi practicadas nas presidências ultimas que fiz, 
o essas poucas injustiças foram completamente re- 
paradas. Fazia-se o recrutamento sem essas grandes 
difíiculdados, sem a ncces.-id^do mesmo do augmento 
do força nas diversas localidades, t' assim que t 
destacamento, que fazia a policia do legar, prendia 
neato ou naquclle dia esto ou aquella indivi:ua, para 
que o município pudesse dar o numero de recrutas 
exigido por lei. ,, . , . , - 

Torta ti to as difíiculdadcs de recrutamento nao 

são tão grandes nem tão dispendiosas corno se figu- 
rara ao nobre senador. 

^ Tenho feito muitos recrutas, que hão custado ao 
Estado de 6$ a 1055 de defesas até o dia da praça. 
Não direi que isto sempre se faz; mas duvido que 
recruta algum do Império tenha custado 1:000$, 
levando-sa á despesa tudo quanto se quizer, prê- 
mio dos recrutadores, comedorias, transporte, des- 
pesas com soldados e mesmo os prejuízos resultantes 
desse pavor que afugenta da agricultura por dias, 
por tempo, os agricultores. 

Os recrutas que podem chegar com maior des- 
pesa são os das proviucias centraes, como Matto- 
Grosso, Goyaz e Minas ; mas os nobres sena lores 
sabem que Matto-Grosso não manda recrutas, por- 
que todos ficam lá. O mesmo acontece em Goyaz, 
onda todos são absorvidos pelo corpo fixo. A pro- 
víncia de Minas é a que, seüdo maior, dd compara- 
tivamente menos recrutas ao Império. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : —Não é só a 
despesa do thesouro, é a paralysação da industria. 

O Sr. Ministro da Marinha : — De uma das ob- 
servações feitas pelo nobre senador deduzo argu- 
mento para contrariar o aparte que acaba de sal- 
dado por S. Ex. O nobre senador, discriminando as 
classes, disse: « Ua uma classe que não trabalha » 
por qualquer razão que S. Ex. não se dignou oílere- 
cer á consideração do senado; «dessa classe que não 
trabalha é que sahem os recrutas.» Si pois os re- 
crutas sahem da classe que não trabalha, segue-so 
que não se pôde computar na despesa do recruta 
o prejuízo da paralysação da industria, quando 
esta nada soffie em perd.r um homem que não 
trabalha. 

O Sr. Visconde de Albuquerque : — Não traba- 
lham, porque encostam-se a patrões que os prote- 
gem contra o recrutamento. Si não houvesse o 
recrutamento, haviam de trabalhar ou ir para a 
cadeia. São os capangas! 

O Sr. Ministro da Marinha : — A queslão ó ou- 
tra. O exercito deve ser abastecido de recrutas; 
estes hão de sahir de alguma das classes. 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; —Todos hão de 
concorrer, diz a constituição, que não reconheço 
nenhuma classe privilegiada. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Já concordei 
com o uobie senador no fundo capital de suas idéas; 
estou mostrando sómente que houvo exagera çã > da 
parte de S. Ex. na maneira do avaliar as difflculda- 
des do recrutamento, e a despi sa que o Estado faz 
com cada um locruta. Hoje póde-so dizer (e appel- 
lo para alguns nobres senadores que acabam de ser 
presidentes de província), hoje jd não ha essas 
grandes e graves injustiças relativamente ao r. cruta- 
mento; o governo não" tora rec hido reclamaçoos 
que provera essas graves injustiças. 

Devo fazer ainda uma observação ao senado. O 
nosso exercito e a nossa marinha recebem annual- 
mente côrca do 3,000 rociutas; mas a côrte dá segu- 
ramente a sexta pane. 

As capitães das províncias mais importantes, como 
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão, 
Pará o outras, dão talvez um terço do resto da cifra; 
de modo que se pôde dizer que o exercito e a mari- 
nha recebem annualmenle rnetado dos seus recrutas 
Ias grandes cidades; o que a outra metado ó distri- 
buída por todo o nosso interior. 

3 
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Devo fazer mais uma observação a este respeito, 
e é que esses logares do centro bem poucos recrutas 
dão. Sei disso por oxporiencia. O resto dos recrutas 
sabe ainda desses municípios mais proiimos das ca- 
pitães , desses logares onde a população está mais 
concentrada. Em quasi todo o nosso sertão o recru- 
tamento é insignilicantissimo, quasi que nenhum 
recrutamento se faz, mesmo porque uelle, á excep- 
ção de um ou outro ponto, não existe essa classe 
radia de que faliou o nobre senador. 

O ncbre senador, que talvez tenha viajado pelo 
nosso interior, sabe que ali, no que sc chama sertão, 
a maior parte do território brasileiro, a população é 
toda de trabalho ; o pobre é de ordinário vaqueiro, 
tem sua roça e alguma criação de que zela e cuida; 
esta é a natureza de nossa população do sertão. 

A população vadia, que vive aggregada ás influen- 
cias que precisam de ter capangas, encontra-se 
nessas poucos pont^sde nosso interior, onde a natu- 
reza do solo não offereco grande recompensa ao tra- 
balho, ou cujos terrenos estão todos occupados por 
grandes proprietários. 

Já se vê pois que o recrutamento é realizado nos 
municípios mais contíguos ás capitães, e em grande 
massa nas mesmas capitães, e principalmente na 
curte, (ápoiados.) 

Faço esta observação, porque é costume dizer-se 
que nossas proviacias do noite são as quo soffrem 
tudo o peso do recrutamento. Em homenagem á ver- 
dade devo dizer que a corte supporti muito mais 
o recrutamento que qualquer outra cidade do Im- 
pério. 

O Sr. Visconde de Aíbuquerque . — Vá vèro re- 
cenceamento; a maior parte são das proviacias; 
os da cône têm muitos protectores. 

O Sb. Ministro da Marinha : — Mas esses indi- 
viduos não vivem na cône? 

O Sr. Souza e Mello ; — Tenho presenciado o 
contrario; na curte é ende os protectores exercem 
menos influencr. 

O Sr. Visconde de Albuquerque :— Digam a mim. 
Principiando pela guarda nacional. Venham-me 
contar essa historia. 

O Sr. Presidente : — Attenção 1 
O Sr. Ministro da Marinha: — No anno que 

findou, o recrutamento se fez na curte em maior es- 
cala do que nos annos anteriores. 

O Sr. Miranda : — Si não fôsse a côrte e mais três 
ou quatro províncias, o exercito e a marinha não 
teriam o numero de praças que tem. 

O Sr. Visconde de Al^pquerque : — Veja onde são 
nascidos. 

O Sr. Ministro da Marinha: — As províncias 
quo, depois da corte, deram maior numero da re- 
crutas, foram Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio 
Grande do Sul e outras. Posso asseverar que o 
preço por que ficou cada um desses recrutas não 
excedeu de 

O Sr. Visconde de Albuquerque ; — Despesa do 
íhesouro. 

ü Sk. Ministro da Marinha:—Já o nobre se- 
nador vè que o teu calculo de 1;OOOJ5 por cada 
um recruta é exagerado. 

O Sr. Visconde oa Albuquerque: — Não é. 
-O Sr. Ministro oa Marinha:—Entrei nessas 

explicações para que se faça do recrutamento, não 
uma opinião lisongeira, porém verdadeira. 

E' um meio violento que conduz muitas vezes ao 
arbítrio, ao abuso; porém, cumpre confessar, não 
oíTerece eilo já os perigos, os males de outt'ora, gra- 
ças á civilisação crescente do Impciio. 

Agora, Sr presidente, V. Ex. psrmittivá que eu 
faça algumas considerações em resposta ao uobro 
senador pelo Rio de Janeiro. 

O honrado senador disse que eu não havia res- 
pondido ás suas primeiras observações, quando asse- 
verou que o nobre ministro da guerra tinha censu- 
rado as repartições, destnoralisando-as, quando ó 
opinião do nobre senador que o governo devo tôu 
iniciativa nas reformas que dizem respeififaos servi- 
ços administrativos. Creio que foi este o pensamento 
do nobre senador. 

Eu não posso de molo algum concordar em que 
o governo desmeralisa uma repartição publica, di- 
zendo que ó preciso organisal-a, de modo que o 
serviço seja mais bem expedido e a fiscalização se 
torne mais regular. Pelo contrario, entendo que as- 
sim ficam conhecidas as verdadeiras causas por que 
a repartição não funcciona bem, e para que se não 
attribuam as suas faltas á causas que muitas vezes 
prdjudicam o credito de seus empregados. Portan- 
to eu, em vez de tirar das palavras ou reparos do 
Sr. ministro de guerra a illação que o nobre se- 
nador tirou, deduzo a illação contraria, porque en- 
tendo que, em dizer-se a verdade, nunca se faz mal 
nestas matérias. 

Quanto á iniciativa, não contesto a verdade da 
proposição do nòbre senador: entendo que o gover- 
no deve ter a iniciativa nas reformas de certa or- 
dem. Mas não foi por este lado quo considerei a 
questão: eu disse que o governo não devia ser cen- 
surado por não apiesentar a reforma das repartições 
a respeito das quaes o Sr. ministro da guerra fez as 
observações a que se referiu o nobre senador. 

Creio quo o senado estará lembrado de que foi 
assim que justifiquei o meu honrado collega; e o 
sanado ha da concordar comigo em que um ministro 
nem sempre deve apresentar uma reforma por ter 
censurado esto ou aquelle defeito da uma estação pu- 
blica ; porquanto hontem já tive a honra de dizer 
que muitas vezes se tem consciência dos defeitos o 
vicios, e no entanto não se acha opportuna a occa- 
sião para corrigil-os. Por exemplo, acabo de concor- 
dar camp nobre senador pela proviacia de Pernam- 
buco em que ha um fundo do verdade no que olle 
disse relativamente ao reciutxmeuto, mas aa mes- 
mo tempo observei que não era possível cuidarmos 
desde já do similhanto matéria. 

A respeito da commissão de promoções, disse o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro que cu devia ter 
examinado o pensamento doauetorda reforma, para 
ver si esse pensamento tinha sido attenjido polo Sr. 
ministro da guerra efleelivo. 

O Sr. Cândido Borges: — A razão da lei. 
O Sr. Ministro da Marinha:— Eentão o nobre 

senador perguntou: « Qual foi a razão da reforma 
auetoris, da ? qual o pensamento do ministro que a 
pediu ? » Depois o nobro senador leu o relatório 
desse honrado ex-ministro, para mostrar que o pen- 
samento foi dar ao ajudante-genoral as atiribuições 
que tinha a commissão da promoções. 

Senhoros, não ó preciso recorrer ao Sr. ex-minis- 
tro da guerra para se conhecer da lei, porque a razão 
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delia está clara, clarississima, em suas próprias pa- 
lavras. Não ha duvida que, auctorisanio o ministro 
a substituir tres por um, a fazer que ura exercessa o 
offlcio que era dado a tres, a lei queria que o aju- 
dante-general fosse incumbido daquillo que era des- 
empenhado pela commissão de promoções. 

Mas a questão não é essa; a questão é saber si 
o ajudante general deve exercer, c privativaraenle, 
as attribuições que exercia essa commissão. 

Qual a modificação que se fez? A única modi- 
ficação foi dar á essa entidade, que tinha muitos 
objectos de que se occupar, dois auxdiares dis- 
tinctos que podessem fazer .alguma ccusa mais do 
que o nobre senador entende que elles fazem, com- 
quanto não façam tudo o que fazia a commissão 
de promoções. 

Digo que fazem alguma cousa mais do que o no- 
bre senador suppõe, porque não se limitam ao papel 
de receber aquillo que é feito pelos offlciaes subfi- 
temos; tem de verificar pela forma conveniente a 
exactidão desses trabalhos ; o que, ainda não sendo 
grande serviço, não p.dia ser feito somente pelo 
ajudante general. 

Portanto, esses dois generaes não têm a attri- 
buição de fazer a proposta da promoção; esta é feita 
pelo ajudante-general. O que elles fazem é auxiliat-o, 
ó examinar si os trabalhos estão exactos ; é exercer 
essa inspecção que o ajudante-general não pode exer- 
cer; ó fazer um trabalho superior áquelle que o nobre 
senador disse que era feito pelos ofüciaes subal- 
ternos. 

Posso disciiminar os trabalhos para esclarecer 
ainda mais a questão. Ha o trabalho do compulsar 
documentos, do examinar o que se acha_ escripto nas 
informações semestraes, de adquirir, por assim dizer, 
o material necessário para se organisar a relação 
das pessoas nas circumstancias de ser promovidas; 
este trabalho mais pesado, mais material é feito, 
não pelos generaes, parque seria supérfluo que fos- 
sem fazer aquillo que podem mandar fazer, mas por 
subfiternos. 

Entretanto elles acompanham a organisação desse 
trabalho, exercem a inspecção superior necessária 
para que seja feito com a maior exactidão possível, 
e discriminam quaes os officiaçs nas condições de 
merecimento exigidas pela lei. E'_ este trabfihode 
intelligencia, e de uma intelligencia presidida pela 
independência da posição e do caracter, que ora é 
incumbido a esses generaes, porque o ajudante ge- 
neral não dispõe do tempo sutüciente para só occu- 
par-se do tudo isso. 

Portanto, o nobre senador não destruiu as obser- 
vações que fiz contra seus argumentos, e ha de 
perraittir-me que diga que essas observações foram 
muito concludentes; porque, ainda quando o nobre 
senador tivesse a vantagem em dizer que se estabe- 
leceu a antiga commissão, restava esse out o lado 
por onde se deve encarar a questão, e a respeito do 
qual o nobre senador nada disse. E ainda quando o 
nobre senador podesso ler provado quo a commissão 
linha sido restabelecida, devia responder á minha se- 
gunda observação relativamente ao direito que o go-, 
verno tinha para restabelecer essa commissão;_o 
nobre senador não repondeu a isso, e portanto não 
destruiu minha argumentação. , . 

Eu disse que o governo tinha incontestável direito 
de fazer aquillo que o nobre senador censurou; c 
essa minha assereão fica era pé; o Sr. ministro da 
guerra não pode ser lido como infractor da lei, cm- 

quanto os nobres senadores não demonstrarem que 
tinha ficado extineta, com o acto da reforma do 
Sr. marquez de Caxias, a auetorisação dada ao minis- 
tério da guerra. 

O Sn. Marquez de Caxias : — E' outra cousa. 
O Sn. Ministro da Marinha : — E' a mesma 

questão. 
O Sr. D. Manuel : — E' a mesma questão que não 

foi ainda entendida. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Não se considerou 

a principal questão, que era essa. Portanto espero 
pela resposta, que naturalmente o nobre senador 
pela província do Matto-Grosso pretendo dar. 

O Sr. Miranda ; — lia de se dar. 
O Sr. Ministro da Marinha : — O nobre senador 

demonstrou uma cousa que não precisava ser de- 
monstrada. O nobre senador disse: « Ha uraau- 
gmento real de despesa, e existe esto augmonto do 
despesa porque antes da administração do Sr. Coe- 
lho essa despesa não ex'slia. » Não "ha nada mais 
verdadeiro; não contesto isso. Si o acto do Sr. 
marquez da Caxias fieasse subsistindo, o o nobre 
ministro da guerra não désse dois auxiliares ao 
ajudante-general, seguramente essa despesa não 
se fazia; portanto, neste ponto o nobre senador 
triumphou, porque eu não podia negar a verdade, 
tendo sempre o proposíio de não recusar miuha 
adhesão a tudo que me parece verdadeiro. 

M.s a questão aventou-se de outra forma ; o no- 
bre senador disse ao senado que as despes s quo se 
faziam com esse acto do Sr. ministro da guerra eram 
superiores as que se faziam com a antiga commissão. 

O Sr. Cândido Borges : — Sem duvida. 
O Sr. Ministro da Marinha : —Mas o nobre sena- 

dor não demonstrou isso no seu primeiro discurso, 
e no segundo esquivou se de consilerar a questão 
por esse lado, preferindo çonsidcral-a sob uma fórtna 
diversa, em relação ao que existia depois de feita a 
reforma, e não em relação com o que existia antes, 
quo foi a hypothese que o nobre senador figurou em 
seu primeiro discurso. Por tanta, peço licença para 
dizer que respondeu a uma cousa quo eu não tinha 
dito, e quo o nobre senador também não disse. 

Vamos ao fornecimento do remedios. O nobro re- 
nador pelo Rio de Janeiro, quo gosta tanto di razão 
da lei, o que na realidade procede assim com 
muito critério, porque uma lei não pode ser bem 
comprehendida, sinão vendo se a ra-ão que a de- 
terminou, ha do permittir-rae que lhe diga também 
que o nobre srnidor o Sr. Manuel Felizardo, que 
foi quem pediu e em cujo tempo passou a aueto- 
risaçã) para se organisar os concelhos adminis- 
trativos, demonstrou a necessidade de so fazer o 
fornecimento dos arsenaes de uma maneira mais 
conveniente, e a lei o auetorisou a isso. 

O Sr. Souza e Mello : — A criâção do concelho de 
compras. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Fallo da maleria 
coropravel, fallo da auetorisação em relação ás maté- 
rias que deviam ser adquiridas. O nebrosenador oSr. 
Manuel Felizardo, fazendo o respectivo regulamento, 
deu uma extensão maior, e eu acho que fez bem. 

O Sr. Souza e Mello ; — Estava na auctorivaçao. 
O Sr. Ministro da Marinha ; —V. !;x. ju'gou que 

estava. 
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O Sr, Souza e Mello : — Estava. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Mas o que fez ? 

Diz o art. 6.°: « Alem i;as iiicumbencias que po te- 
rão ter segundo as exigências do setviço publico, 
etc. » Quero .provar que os remedios não potem 
ser comprados pelo arsenal sinão si o mniislro qui- 
r.er, o não em virtude do regulamento, porque já 
disse hontem ao seiado que o conce ho adminis- 
trativo.pôde comprar tudo por ordem do ministro, 
mas o ministro não ó obrigado a Lzer todas as com- 
pras por meio dessa concelho.... 

O Sr. Cândido Borges ; —- E' o que eu n-go. 
O Sr. Ministro da Marinha : —.... islo é, o con- 

celho administrativo pode fazer todas as compras, 
mas o ministro não é obrigado a realizal-as por meio 
do mesma concelho. O art. 6.° diz (f,é) .* 

« Além das incumbências que poderão ter, se- 
gundo as exigências do serviço publico, ficam estos 
concelhos positivamente encarregados da compra e 
entrada para cs arsenaes de todos os objectos neces- 
sários para a repartição da guerra, excepto aquelles 
que estão a cargo do agente de compras. » 

Assim, pois, o c ncelho administrativo, na forma 
da organizaçãj que lhe foi dada, comera tudo aquillo 
que tem de entrar para os arsenaes. 

Ora, o nobre senador podia dizer ainda : « Isso 
nã a está muita liquido » porque sabe-se que a intel- 
ligencia humana ó muito fértil em concepções. Mas 
vou ler outros artigos quo tornam o n-gocio reais 
claro; vou ler artigos que especificam a maneira 
por que o concelho administrativo faz sua obri- 
gação. (Lê.) 

« Art. 7.° 0 director do arsenal, sobre informa- 
ções por escripto do almoxarife o vice-director, 
declarando circurastanciadamcnte a espccie, quali- 
dade e quantidade dos objectos precisos para forne- 
cimento das" classes do almoxarifalo, pedirá ao mi- 
nistro da guerra na côrte, oao presidente aaspro- 
vincias, que ordene a compra e entrada dos leforidos 
objectos. » 

Portanto o concelho administrativo não faz sinão 
compras dos objectos que têm de entrar para os di- 
versos almoxarifados. 

O Sr Canddo Borges :—Veja o artigo re'a'i- 
vamente aos casos em que o concelho recebe ordem 
para comprar. 

O Sr, Ministro da Marinha V. Ex. esta con- 
firmando minha argumentação : o conselho .compra 
tudo quanto o ministro quer queelle compre, por- 
que çóde fazer compras por ordem do ministro, 
e alom das que são de sua privativa attribuiçãò, 
que ó fornecer de tudo os almtxarifados dos ar- 
senaes. 

O nobre senador, vendo a força da argumentação 
que produzi, e um pouco embaraçado pela leitura, 
contrariou um aparte meu dizendo : « Os remedios 
entram pelo arsenal, e tanto entrara que eutranra 
as agnbulancias que foram para Malto-Grosso. » Mas 
deste modo o nobre senador não respondeu á dou- 
trina expressa da lei. O que digo é que no arsenal 
não se guardam, não ha deposito do rqmed os para 
abastecer o exercito. 

Si o arsenal pólo guardar remedios, ningu-m du- 
vida, porque é o deposito do governo; a questão é 
saber si elle faz furocci-nento regular de remedios, si 
tem nos seus alraoxatifados remedios para os hos- 
pitjtcs, porque os remod:03 nunca foram, considara-1 

dos matéria corapravel pelos arsenaes para ser de- 
positada em seus armazena. E demais, as ambtfan- 
cia?, de que falia o nobre senador, tinham de s .hit do 
arsenal para o seu destino. 

O Sn. Cândido Borges : —Quem compra? 
O Sr. Ministro da Marinha:—Já disse quem 

compra, o como so compra. Logo, os remedios, não 
sendo coipprados pilo concelho administrativo, não 
são comprad s pela 'fôrma por que esse concelho 
realiza as compras; e porconseguinte foi desneces- 
sária a leitura do todos esses artigos que o nobro se- 
nador fez, para mostrar que o nobra ministro da 
guerra procedeu sem as formalidades legaos, porque 
essas formalidades são para as compras feitas pelo 
concelho. 

O ministro da guerra não está inhibido de com- 
prar a um negociante de grosso iracto uma porção 
de fazendas, e rcmettel-as para os arsenaes; não está 
inhibido de mandar buscar na Europa quaesquer 
objectos necessários ao exercito. Todas as compras 
não estão sujeitas ás formalidades exig.das pelo re- 
gulamento. 

Portanto, o nobre senador argumentou cora as f t- 
malidades exigidas para uma certa e determinada 
especie de compras, para compras de certa ordem, 
de certa natureza; quando o nobre senador o quo 
devôra ter foito era mostrar que o nobre ministro da 
guerra estava obrigado por lei a proceder como pro- 
cede o concelho admioistrativo. 

O nobro senador podia alargar sua censura,dizendo 
que o nobre ministro se apartou dos estylos que 
achou; mas não o fez, nem podia fazer. Senhores, 
em outras hypotheses podo parecer mais convenien- 
te a publicação de anuuncios chamando concurren- 
tes; mas o nobro ministro achou esse estylo na-ma- 
ioria do qne se tracta. Mesmo aqui na côrte as fa- 
bricas de produetos chimicos não são (antas, ntm 
tantos são os fornecedores de medicamentos quo 
seja preciso convidal-os por meio de a anúncios. 
Elles sabem com muita antecedência quando ó quo 
o governo tem de fazer algum contraclo pira for- 
necimento de remedios. 

O nobre senador referiu o nome de um indivíduo 
que naturalmente sabia ou pelo menos tinha obriga- 
ção de saber a época de simihante contracto, visto 
ler-se comproraeltido a fornecer medicamentos por 
preço mais baixo que o do mercado; e demais, o 
nobre senador não pode afflrmar si o nobro mi- 
nistro da guerra tinha conhecimento desse com- 
promisso. 

O Sr. Cândido Borges ; — Devia ter. 
O Sr. Ministro da Marinha: — Quando tivesse 

da condicão gunerica, podia não saber si esse in- 
divíduo tinha obrigação de fornecer os remédios por 
preço mais baixo que os outros, o a questão é si real- 
mento elle estava disposto a cumprir a promessa. 

O Sn. Cândido Borges ; — Não foi ouvido, não 
houve concurrencia. 

O Sr. Ministro da Marinha : — O facto c quo o 
Sr. ministro da guerra celebrou um contracto muito 
vantajoso para a fazenda publica. 

O Sr. Cândido Borges : — Não contesto. 
O Sr. Ministro da Marinha ; — Obteve < os medi- 

cameolos por preço mais baixo quo o anno pas- 
sado. 

O Sr. Cândido Borges: —Mas isso não prova 
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qus não oLteria por menos, si houvesso concur- 
rencia. 

O Sa. Ministro d.v Marinha : —Também V. Es. 
não pode provar o contraiio. O que é certo ó que o 
contracto foi feito por uma maneira muito regular, 
e como sempre se fez. Portanto enteado que o meu 
nobre collega não merece a acre censura que o 
nobre senador lhe dirigiu. 

O Sr. Cândido Borges r — Acre ? Acha que não 
devo censurar o Sr. minisiro por não ter chamado 
concurrencii? 

O Sr. Ministro da Marinha : — Acho que o nobre 
senador está em seu direito; digo apenas que não 
tem razão alguma para isto. O nobre senador estra- 
nhou que eu interpretasse mal certas palavras que 
disse. O nobre senador me fez injustiça, quando 
julgou que eu não linha comprehendído suas pala- 
vras : (;u disse apenas que não dava ás palavras do 
nobre senador sinão a interpretação que deviam ter 
sendo proferidas no senado; e portanto não me es- 
candalisoi, visto que lhes dei essa interpretação. 
Fique o nobre senador certo de que, ainda quando 
fôsso capaz de jogar-me injurias, eu faria todo o 
esforço para não usar de represálias no recinto do 
senado. 

O Sr. Cândido Borges ; — Mas alô agora não 
aconteceu assim. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Não, senhor. 
Sr. presidente, creio que respondi aos diversos 

topicos do discurso do nobre senador. Falta-me dizer 
que eu não podia afíirmar que hão de ser condeco- 
rados os ofíiciaes a que S. Et. se referiu. Nenhum 
ministro pode comprometter-se a isso, não só por- 
que está no futuro, como porque alguns dcs ofíiciaes 
apontados pelo nebre senador, podem não ser dignos 
dessa distincçâo. Faço esta declaração, para que não 
se entenda que do minhas palavras se póle deduzir 
similhante promessa. 

Sr. presidente, creio quo poderia dar-me por satis- 
feito. Si tomei a palavra, foi porque os nobres sena- 
dores não queriam faüar hoje. 

O Sr. Miranda Todos queriam ler o prazer de 
ouvir a V. Ex. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Mas quero findar 
o meu discurso explicando um facto de que até as ga- 
zetas têm fMlado.e que também pertence á classe da- 
quelles que, trazidos ás camaras, fazem impressão por 
não serem explicados, o que aliás é muito fácil. Que- 
ro faüar em uma compra de chapéos de Braga feita 
pelo arsenal de guerra. 

Houve necessidade de comprar 200 desses cha- 
péos, e deu-se ordsm para esse fim; masimmedúia- 
mente o Sr. conselheiro Ferraz, presidente do Rio 
Grande do Sul, fez um pedido de mais 6,000 para o 
oxercilo de observação, porque, como o nobre mar- 
quez do Caxias sabe, ó alli costume usarem os nossos 
soldados dessa espocie de chapéos. 

O Sn. Marquez de Caxias ; —Acabei com esse 
costume, quando estive lá. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Mas logo depois 
restabeíeceu-se o uso. Ora, em consequ- ncia do 
podido do Sr. Ferraz, o nobre ministro deu ordem 
para que se comprassem 6,000 chapéos, além dos 200 
que já havia mandado comprar ; e, como esse acto 
coincidisse com a circurastancia de ter unj dos for- 
nócedores comprado toda a quantidade desses cha- 

péos que havia no Rio de Janeiro, alguns indi- 
víduos, ignorando o pedido que havia sido feito pelo 
presidente do Bio Grande do Sul, disseram com ar 
de mysterio que se queria comprar chapéos de 
mais para que alguém podesse vender os que ha- 
via comprado, que isso era patronato. Entretanto 
o facto é assim explicado: havia urgência absoluta 
de sa comprarem 6,200 chapéos (e nem se compra- 
ram todos); mandou-se realizar essa compra, e, 
apparecendo três indivíduos, comprou-se a todos 
eltes, comquanto eu tenha ouvido dizer que um 
mesmo indivíduo representou os tres. 

Mas, pergunto eu : o ministro pode evitar isso ? 
Si proventura algum official da secretaria denunciou 
esse facto, o ministro pó le saber quem fez a de- 
nuncia? E note-se que os fornecedores não precisam 
que das secretarias lhes digam o que o governo lem 
de comprar. 

Os homens que estão acostumados a vender para 
os prsenaes são talvez os que conhecem melhor 
aquillo de que o governo precisa; a sua especialidade 

essa ; a habilidade de sua profissão consiste nisso. 
Eu sei o que acontece na marinha : elles tractam de 
conhecer o que existe nos diversos almoxarifados, 
quanto ha do cobre, de ferro, de lona, do alca- 
trão, etc.; indagam ao mesmo tempo de tudo aquillo 
de que pode o governo precisar para os navios; fa- 
zem seus cálculos e adquirem todos esses generos 
de que o arsenal precisa ; de maneira que, quando 
se verifica officialmente a existência da necessidade 
de taes ou taes objectos, já elles a tem previsto antes 
que o proprio governo o saiba. 

Portanto, quanto aos chapéos, o que havia de ad- 
mirar era saber um dos fornecedores que se ia fa- 
zer uma compra tão avultada : mas, além do que 
acabo de dizer, cumpre notar que a noticia da ne- 
cessidade dessa grande quantidade de chapéos podia 
ter vindo do Rio Grande e do proprio exercito pelo 
mesmo paquete que trouxe o pedido do presidente; 
elles lem casas filiaes nas províncias. 

O Su. Souza e Mello ; — Sabem das provincias. 
O Sr. Ministro da Marinha ; —Agora, si ha culpa 

no negociante em querer vender a fazenda pelo maior 
preço possível, essa culpa tem muita gente ou todos 
que se dedicam ao commercio. Pergunto eu; o go- 
verno tem alguma responsabilidade porque ura for- 
necedor soube que se ia comprar tantos mil chapéos, 
e preveniu-se? Certamente não. 

Já se vè, pois, quo factos que parecera graves, 
tornara-se muiío simples quando explicados. 

E' o que tenho a dizer. 

Sessão «le 13 de agosto, 

O Sr. Miranda: —Sr. presidente, vou procurar 
responder ás observações com que mo honrou o 
nobre ministro interino da guerra,quando pretendeu 
haver desfeito os arguraenios que hontem submetti 
á consideração da casa relativamente ao estado do 
nosso exercito. Não me tendo sido possível concluir 
hontôm o meu discurso, porquo a hora ja se achava 
adiantada, e o nobre ministro da justiça me fez o 
favor de pedir que pozesse termo.... 

O Sr. Ministro da Justiça : — Eu, não! 1 Foram 
os Srs. Manuel Felizardo e marquez de Caxias. 

O Sr. Miranda: —V. Ex. também: V. Ex. foi 
o primeiro. Reservei para hoje a continuação domes- 
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mo discurso. Vou pois continuar á expôr os meus 
pensamentos relativamente ao estado d -.s nossas cou- 
sas militares, que insisto em considerar como de- 
ploráveis, sempre com a clausula de que entendo 
que nem o governo, nem o corpo legislativo tenham 
tido a menor intenção, a mais fugitiva deliberação 
de conserval-as nessa actualidade que considero 
triste. 

Quando hontem avancei a proposição de que não 
Unhamos exercito, lil-a acompanhar de observações 
taes, que aquelles que estão no caso de comprehen- 
der o verdadeiro espirito das instituições militares, 
que se acharem á par das suas occurrencias, em dia, 
emüm com tola a historia do exercito desde a data 
da independência até a época actual; esses, digo, 
não poderão deixar de se reconhecerem habilitados 
para bem apreciar e conhecer até onde deverá che- 
gar o alcance das minhas enunciações. 

Eu disse, Sr. presidente, que, si se quer considerar 
como exercito o composto de muitos corpos, que se 
caracterisam em parte por sua desmoralisação, em 
parte por certa desorganisação, em parte por falta 
de instrucção, em parle por falta da proteccâo que 
lhe é devida pelos poderes supremos do Estado; si qui- 
zermos considerar isto como exercito, nós o temos : 
mas, si exercito deve considerar-se a reunião de mui- 
tos corpos debaixo de uma organisação forte e convi- 
nhavel, subordinados, instruídos, com leis próprias, 
que dirijam a sua administração suprema, que a man- 
tenham em todes os estabelecimentos e repartições se- 
cundarias; um exercito destinado aos flns puros e 
especiaes da instituição, que não contenha em si 
corpos anomalos e excêntricos, como são os corpos 
íixos, que conderano; como são os corpos de pedes- 
tres, que reprovo; um exercito que não se preste 
constantemente a serviços alheios do seu destino, e 
isto com a acquiescencia do proprio governo; si se 
quer, digo, considerar o exercito nestas circumst.n- 
cias, nós não o temos. 

E' preciso portanto que, quando se pretenda gra- 
duar a responsabilidade de uma similhmte propo- 
sição, se apreciem reflectidamente os termos em 
que eu a formulo, bom como que se comprehenda 
devidamente o alcance que eu lhe dei avista das 
circ .mstancias ponderadas. 

O nobre ministro, pára mostrar quanto fui injusto 
em aggredir çor similhante modo a actualidade mi- 
litar, entendeu conveniente chamar á consideração 
do senado os serviços imporlantissimos que o exer- 
cito brasileiro tem feito em todos esses momentos de 
crises e de angustias, em que elle,.apezar de tudo, 
tem dado as mais brilhantes provas de coragem, do 
denodo e de disciplina. Quem vos contesta isto, Sr, 
ministro? Pois eu,que pugno pela gloria do exercito, 
eu qne quero todo o seu bem-estar, eu que mo en- 
carrego de revellar suas tristes circumstancias, para 
provel-as de remedio; eu que procuro fazer com 
que o paiz entretenha um bom exercito, eu ó que 
hei de desconsiderar os serviços do nosso exercito, 
é que hei do desconhecer a posição brilhante que 
ello sempre tem occupado, desde que a dignidade, a 
segurança e os interesses do Império reclamam a sua 
presença em um ou outro ponto perigoso do paiz ? ! 
Não, por certo I O que admira é que o exercito, ora 
desconsiderado, ora acabruuhado, ora victima des- 
ses successos fataes, cuja tecordação devo calar 
em honra de minha patria ; o que admira ó que elle, 
apezar de tantas contrariedades, de tantas ingi alidões, 
de tantos desconhecimentos, de tantas injustiças, le- 

nha sabido conservar-se constantemente liei, cego 
e dedicado nessa posição de honra e de disciplina 
que sempre fez e fará o seu melhor padrão de glo- 
ria I 

Não serei eu portanto quem faça ao exercito a 
injustiça de proclamar o principio *de que elle não 
tem feito serviços, de que não seja digno da consi- 
deração do senado e da veneração de todo o paiz. 
Eu espero que o exercito não acolha a hábil defesa 
que se lhe faz, com o poryamento reservado de cha- 
mar sobre mim a sua dosafíeição. 

A questão porém ó a seguinte : 
Actualmente o exercito está ou não n'essa triste 

situação em que o reconheço? Pois pensa o Sr. mi- 
nistro que esta proposição'pôde ser assim ligeira- 
mente avaliada em ura pequeno discurso? O proprio 
Sr. ministro foi ó primeiro á reconhecer que, para 
poder-se avaliar a situação das nossas cousas milita- 
res, seria necessário entrar no exame minucioso da 
administração de todo o esercito, das administra- 
ções parciaes de suas diílerentes repartições e de- 
pendências, no exame dos negocies dos arsenaes, das 
contadorias, das thesourarias, da administração es- 
pecial dos corpos, etc., etc. 

Não tive em vista, Sr. presidente, encarregar-mo 
de um similhante exame; seria por demais longo. 
Si eu hontem não pude concluir o que tinha a dizer, 
si hoje apenas terei tempo para responder ás habi- 
lissimas argumentações com que me honrara o Sr. 
ministro da marinhi, como poderei tomar sobre 
meus hombros essa tão ardua tarefa, tão superior 
ás forças do um casaca, tarefa que demanda tantos 
conhecimentos proíissionaes, tania practíca, o tanta 
experiência? 

O Sn. Ministro da Marinha O que V. Ex. devo 
ter em lembrança é que ca também sou casaca. 

O Sr. Miranda:—Isto não é comV. Ex., ó cora 
um certo senhor meu collega. Entendo eu que te- 
nho sobeja razão para estabelecer comó facto o 
principio de que realmente o exercito necessita de 
organisação. 

Cumpre considerar antes de tudo como se devo 
entender as palavras—organisação de um exercito. 

Si V. Ex. entende que a organisação do exercito 
tem por objecto indispensável a sua designação cm 
armas e corpos, a disciplina de cada um destes cor- 
pos, a applicaçâo especial da cada uma das armas ás 
circumstancias peculiares do páiz, o systema admi- 
nistrativo concernente a tudo, e a tedos ; si V. Ex. 
toma a organisação do exercito na accepção a mais 
genérica, V. Ex. não podo negar que, mesmo nesse 
caso, o nosso exercito se acha inteiramente carece- 
dor dessa organisação, não podendo também recu- 
sar-se a reconhecer que ainda hoje palpitam quasi 
todas as mesmas urgentes necessidades que o paiz 
sentia extraordinariamente, quer na época da sua 
independência, quer no correr dos tempos subse- 
quentes. 

V. Ex, não pôde negar, compulsando as paginas da 
historia militar do paiz, que houve época era que o 
exercito pareceu merecer alguma consideração e 
protecção da parle dos poderes supremos. V. Ex. 
deve lembrar-se de que nos primeiros annos depois 
da Independência, o governo de então pareceu de- 
dicar algum esmero ás cousas militares.empregando 
alguma solicitude cm levantar um exercito, em orga- 
nizai-o o instruil-o; a esse governo se deve, poucos 
mezes depois da Independência, a lei do promoções 
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de 4 de dezembro de 1822, que ainda ha bem pouco 
tempo pôde ser substituída; a elle so deve também a 
creação do algumas instituições, como fiz notar em 
meu discurso anterior. Isso, porém, não passara dos 
passos vacillantes e debeis de uma nação que aca- 
bava de dispertar da lelhargia em que vivera. As 
scenas mudaram bem depressa. 

Desde 1831 até 1836 V, Ex. sabe que desgraças, 
quo c ntrariedades, que infortúnios pesaram com 
mão de ferro sobre o nosso exercito. Nem escapavam 
os bigodes I 

De 1836 alé a 1849 pouco progresso fez, pouca 
attenção mereceu em relação ao muito que se lhe 
devêra fazer; mas pelo menos já se dizia que elle 
fazia serviços, o já se tractava de premiar esses 
serviços. 

Nos últimos annos, sab a influencia de adminis- 
trações esclarecidas, de que se tem honrado o paiz, 
melhores ventos sopraram, reanimaram-se as espe- 
ranças, o o exercito começou a não ser considerado 
como um fardo inútil, um nome vão I Começou a 
sor considerado, sim, mas não tanto,.quanto se de- 
vera esperar dos supremos poderes do Estado. 

As constantes recommendações do throno tôm ser- 
vido para alguma cousa, porem não para muito, não 
para tudo. Desgraçado do exercito si ainda assim 
não fossem ellasl "Uma ou outra lembrança fugitiva 
tem sido reduzida á lei, uma òu outra lei de alcance 
tem sido apenas publicada. Entre os actcs que ca- 
raclerisam a ultima épocha, a que vem de 1830, 
conta-se uma lei de promoções,beneficio de que ain- 
da não goza a marinha. . . , . . 

As necessidades e as conveniências legitimas das 
instituições militares, a contar de 1822, clamam por 
uma lei de recrutamento, base de toda a orgmisa- 
ção militar. V. Ex. sabe que a esse respeito exist-m 
diversos projectos na camara dos Srs. deputados; 
mas sabe também (recaia a responsabilidade em- 
quem deva recaliir), que nada se tem feito neste 
sentido. ; ., 

O exercito não tem organizados os seus tntmnaes. 
V Ex. sabe que o supremo tribunal de justiça, 
composto das ptimeiras e mais illuslres capacidades 
do paiz, embora proceda sempre cora o critério, in- 
dependência e dignidade que o caracteriza, com o 
maior conhecimento das cousas do exercito, e com 
o mais constante desejo de fazer justma, todavia se 
rego ainda por antigos alvarás, cujas msposiçues se 
não pedem conciliar com o caracter da actualidade. 
Contra o arbítrio canonisado nessas leis ha felizmente 
sufficientes garantias nos membros do tribunal. 

V. Ex. sabe que, não'temos um codigo penal, o 
que possuímos é um composto de algumas vinte 
fontes'diversas, começando nos artigos de guerra e 
acabando na lei de 18 de setembro de 18ÍU. Esta 
falta ó tão sentida e tão grave, que desde 1802 se 
cuida era remedial-a. Era 1820 publicou-se um codi- 
go, que foi e não foi lei da nação. Nada mais so tem 
feito até hoje. 

V. Ex. sabe que tendo tido o governo summa- 
mente em vistas dar unidade e centralisação a orga- 
nisação e á administração da força militar, tornando 
todos os negocios militares dependentes da prudên- 
cia e da sabedoria do urfl só homem, a quem deu o 
titulo dc ajudante general, o respectivo regulamento, 
apenas publicado, começou por ser logo retalhado, 
modificado, revogado, e com promessa ainda dc con- 
tinuar a sel-o, segundo as conveniências que oc- 
corrorem. 

Y. Ex. sabe que a secretaria d'eslado dos negocios 
da guerra, que se acha em tanto contacto e affini- 
dade com a repartição do ajudante-general, necessita 
desde muito, e muito mais agora, de uma organisa- 
ção conveniente. 

Y. Ex. sabe que a repartição do quartel-mestre 
general está sem organisação, attendendo-se ao es- 
tado em que estão as cousas hoje, depois da institui- 
ção do ajudante-general. Y. Ex. sabe que os nossos 
arsenaes de guerra e todas as mais repartições neces- 
sitam de organisação. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Todos os nossos 
negocios precisam do ser melhorados. 

O Sr. Miranda : — Si sahirmos da suprema ad- 
ministração e fôrmos examinar as administrações 
especiaes dos corpos e outras repartições secunda- 
rias, V. Ex. ha de ver que também ellas necessitam 
de muita inspecção, de alguma repressão, e de pro- 
videncias orgânicas. 

Si olharmos para o material, as nossas fortalezas, 
os nossos fortes, a nossa artilharia, o nosso arma- 
mento que respondam a V. Ex. 

Si tractarmos de defender nosso paiz contra qual- 
quer ernergencia, e porconseguinte do ver o modo 
por que se hão de encarar os nossos negocios milita- 
res em relação a essa dtfesa, V. Ex. que responda 
com ò que consta em nossas fronteiras. Diga V. Ex. 
em que estado nos achamos em relação as fronteiras 
do Sul, e o que é que temos nas fronteiras de Matto- 
Grosso. 

, Quando eu digo que não temos ura exercito digna 
desse nome, e quando avanço esta proposição, fun- 
dado em taes considerações, creio que ella não poda 
ser victoriosamente contestada. 

Si accrescento a tudo isto o estado ( quo o nobro 
ministro não pôde negar ) de anarchia e desmora- 
lisação, dd falta de zelo, de administração, disci- 
plina e instrucção que se neta em muitos corpos, 
forçoso é reconhecer que com effeito o exercito, 
quer pelo que respeita ao pessoal, quer pelo que 
pertence ao seu material, não se acha em um estado 
salisfaclorio, estado que chamo deplorável, porque 
se tracta de cousas militares. 

V. Ex. reconheceu os factos offlciaes de que hon- 
tera dei conchecimento ao senado. V. Ex. como 
ministro fallou ao senado e ao paiz com as conve- 
niências devidas á sua melindrosa posição; mas eu 
não sou ministro, nem me levn nestes negocios por 
considerações de política. Amigo do exercito, lhe 
tenho consagrado todo o meu pensamen'o, e, sem- 
pre que se tractar de seus negocios, hei de per amor 
delle denunciar toda a verdade. Não me importa 
por amor dolle desagradar a um ou outro; sinto 
ter de me dirigir ao paiz neste sentido, quando me 
refiro aos nossos negocios militares, mas não posso 
deixar de confessar a verdade, rendendo plena ho- 
menagem aos factos. 

V. Ex., querendo attenuar a força moral que de- 
vera ter som duvida produzido a publicação desses 
relatórios dos inspectores militares, procurou res- 
tringir-se unicamente ao que diz respeito a uma 
companhia de pedestres ; mas eu devo chamar a 
attenção do V. Ex. para os outros relatórios, dos 
quaes* um pertence a uma companhia fixa, outros 
a corpos de artilharia, e outro á infantaria. 

Dem vô V. Ex. que a falta de zelo, de instruc- 
ção e de subordinação, essas deploráveis fatalidades, 
émíim, que tanto' V. Ex. devi 'lamentar, vão-so 
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fazendo notáveis em .um corpo do pedestres. A 
gangrena também inficciona os corpos de catego- 
ria mais elevada: a mesma côrte lhe não escapa. 
E pelo que pertence á instrucção, V. Ex, vè que 
os inspectores sempre se servem dos lermos « da 
mesma sorte que todos os mais corpos ao norte. » 

Sei que esta linguagem é cruel de ouvir-se, e 
ha do mesmo chamar sobro mim alguma indisposi- 
ção; sirva, porém, para attenual-a, a circumstancia 
de que não condemno em particular a ninguém, 
respeito a todos, quero o bem de todos, não aven- 
turo o nome de alguém. 

O nobre ministro, para attenuar também a im- 
portância dos factos que citei, quer como que pôr 
fóra da lei as companhias de pedestres, com as quaes 
se haviam dado alguns desses factos. 

Ao ouvir a excepção com que me contestava, pro- 
testei logo contra a sua exactidão. As companhias 
de pedestres pertencem, como então disse, á força 
do exercito, fazem parte delia, seguem a sua sorte. 
E' esse ura também dos defeitos da actualidade con- 
tra que me declaro, pois não sei conceber como se 
possa considerar parte adherente ou conseqüente do 
exercito uma verdadeira anomalia como esia. O facto 
porém é que, tão dignos de zelo e deprotecção, de- 
vem ser os corpos aristocraticos do exercito como 
os seus mais humildes elementos. Porque sejam pe- 
destres, e não caçadores, ou artilheiros, não se se- 
gue que devam andar rolos, maliraclalos, desmora- 
lisados, desprotegidos, e mesmo alguma vez rouba- 
dos. Ao contrario, a circumstancia de sua inferioii- 
dade na jemrchia militar os torna mais credores de 
compaixão. 

Eavendo a resumida historia das calamidades que 
obstam á prosperidade do exercito, eu não quiz fazer 
por ellas responsável nem o actual Sr. ministro da 
guerra, nem algum outro de seus antecessores. Era 
necessário que eu quizesse de ptoposito ?er injusto, 
ou que não conh- cesse o modo por que as cousas se 
tem feito, e porque se continua a fazer, para que 
podesse atlribuir a responsabilidade de tudo a este 
ou a aquelle. A origem de tudo vem do começo. A 
falta de leis orgânicas tem sido um grande mal. As 
circumstancias do paiz obstam a uma constaato e 
úirecta fiscalização. A vida de um ministro é vida 
quaside simples* expediente. Alguma vontade firme 
e decidida, que porventura tenha apparecido á testa 
dos negocies militares, não tem tido os favores ne- 
cessários para derribar, construir e organisar. 

Enunciei alguns dos factos históricos que devessem 
estar presentes á memória de todos, e alguns dos 
actos filhos da desattenção, da incúria ou falta 
de solicitude, para pod*er esboçar o quadro da 
actualidade, chamando a attenção do paiz a apre- 
cial-o devidamente. Esse quadro é, senhores, o 
resultado de muitas causas accumuladas, de muitos 
esquecimentos, de muitas difflculdades, de muita 
perda de tempo, mas não c, nem posso dizer que 
seja, a obra de um, ou do algum, ou de alguns minis- 
tros que quizessem concorrer para matar "ou sa- 
crificar o exercito, esse elemento de ordem e de se- 
gurança para um paiz tão vasto como o nosso, e 
tão sujeito a variadissimas vicissitudes. 

Chamarei a esse triste estado uma fatalidade 1 
Cumpre fazêl-a desapparecerl 

O nobre ministro confessou o facto occorrido cora 
esse destacamento mandado da cidade de Santos para 
a colonia do Tietê, e declarou que fôra o ministro 
de cuja repartição haviam partido as ordens para a 

marcha desse destacamento; mas estabeleceu que 
a responsabilidade dos factos que occorrorara de- 
vêra antes recahir sobre o official que commandava 
o desiacamento, o qual não se tinha portado com a 
devida prudência, deixando de munir essas praças dos 
meios convenientes para a conducção de suas famílias. 

Acceitando a confissão do facto, e acceitando-o 
mesmo com as circumstancias com que S. Ex. o pro- 
cura attenuar, eu ainda continuo a invocar cm meu 
favor um similhãnte successo, como prova do que 
disse, isto é, como um dos muitos actos que ordina- 
riamente acontecem no paiz, sempre em dámno dos 
interesses dos míseros soldados. Um capitão nunca 
deve dizer: « Eu me esqueci. » 

O nobre ministro, apezar de dizer que a discus- 
são relativamente á commissão de promoções se 
achava esgotada, ainda assim voltouácarga o pre- 
tendeu responder As observações que eu então tive a 
honra de oíferecer á consideração da casa. S. Ex., 
porém, entendendo talvez que similhãnte discussão 
já se tornava som interesse, deixou de tomar em- 
consideração os principaos argumentos de que me 
sorvi, o apenas se contentou em fazer uma pequena 
demonstração. S. Ex. fez uma retirada honrosa. 

O resultado da demonstração que o nobre minis- 
tro fez é o seguinte : que o senado, o corpo legisla- 
tivo, e o paiz se devem contentar com a innavação 
feita pelo ministro, restabelecendo a commissão de 
promoções, porquanto esse restabelecimento é fun- 
dado om evidente convenioncia do serviço do exer- 
cito. Quem podetii contar com similhãnte recurso ? 

Senhores, eu não nego ao nobre minislro inteiino 
da guerra a aptidão, o zelo, a sabedoria, não sé do 
Sr. ajudanlc-general, como tambom dos dois dignos 
officiaes generaes que lhe foram dados como ad- 
junrtos para organisar os trabalhos preparatórios 
das escalas de promoções; não lhe nego isso ; o quo 
neguei ó que podesse o governo, a pretexto da con- 
veniência do serviço, a pretexto de aproveitar as 
luzes desses tres generaes reunidos, restabelecer a 
commbsão que havia sido expressamente abolida 
por lei. V. Ex., entendendo que, desde que se con- 
sultam as conveniências do serviço do exercito com 
o estabelecimento dessa commissão, se ttm satisfeito 
o preceito da lei, dá legar a que se conclua que o 
programma do governo ó que se violem as leis, sem- 
pre que uma conveniência dada possa desculpar sua 
infracção. Quem acreditaria na possibilidade do 
similhãnte programma! 

A lei, como tive a honra de dizer, e sobre o qus o 
nobre ministro não teve a bondade de oíferecer al- 
guma nova consideradão, foi muito expressa em de- 
terminar que o governo poderia extinguira commis- 
são de promoções o o commando das armft; mas 
que, exiinguindo simultaneamente estas duas entida- 
des, creasse uma entidade substitutiva de ambas 
com o nome de ajudante general do exercito. 

Quaesquer que fossem as conveniências que se de- 
vessem consultar, quer ellas se relrahissem ao tempo 
anterior a promulgação de uma lei similhãnte, quer 
fossem posteriores á sua promulgação, deveriam ellas 
sempre achar-se subordinadas á letra da mesma lei. 
Crear por conveniência uma commissão, reunir ao 
ajudante-general mais dois generaes, incumbir á 
esses tres generaes reunidos os trabalhos q.m com- 
petiam anteriormente á comraissãfl do promoções, 
ampliando ainda mais as suas aUribniçôcs, é real- 
mente restabelecer a commissão abolida; e, desde 
que a lei expressamente determinou quo não po- 
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des?0 ser essa coaimissã) alolila sem que fôsse 
substituída pelo cargo do 8jadant3-gen3ral, desde 
que declarou que o cargo do ajudanlo-general 
substituiria a commissão, não se podia tirar so 
ajulante-general o direito do elle só por si fizer 
o trabalho preparatório das escaEs de proraoçõe». 
Agorentsr suas atlribuições neste objecto irnpor- 
tantissimo, distiibuil-as com os dois oftici^es adjun- 
ctos, o fazer restabelecer a antiga commissão com 
a mais clamorosa violação da Ei. 

Creio que os argumentos produzidos por S. Es. o 
Sr. ministro não padem leAstir á evidencia resul- 
tante da letra clara da lei, Mra que não pôde deixar 
de se considerar como em harmonia cora o espirito 
delia, o qual não pôde deixar lambam do ser neste 
caso o reconhecimento das razões produzidas no re- 
latório do Sr. ex-ministro da guerra marquez d-t 
Caxias; razõesque foram consultadas o attendidas 
pelo corpo legislativo oara o fira de auclorisar uma 
nova entidade que substituísse o comraando das ar- 
mas e a corrimissão de promoções. Meus argumen- 
tos portanto nesta parle ficaram sem resposta. 

Para mostrar que o governo tinha coniranado a 
sui própria obra na promoção do dia 2 de de- 
zembro, me servi então de diíTerenies argumentos, 
deduzidos já dos g§ 1.° e 2.° do art. 5.°, e já do 
art. 6.° da lei respectiva. Mas V. Ex. se olvidou 
de responder a' parte do ininhss observações, segu- 
ramente porque o resumo publicado no Jornal 
do G<mmercio creio que não fez menção do que 
eu disse antes de entrar na an dyse desses g§. 

Eu disse que o governo, com a disposição do ai t. 6.° 
do decreto de 2!) de julho de 1857, tinha morto o 
direito de reclamação daquelEs offici es que se jul- 
g;ssera preteridos cm uma promoção; por terem 
sido contemplad s outros, em Dvor d-s qn-cs hou- 
vesse prevalecido o principio de fnfgtrdade. O go- 
verno tinha inutilizado esse direito desde que esta- 
beleceu nesse art. 6.°: qua, quando em qualquer 
promoção entendesse que podia preencher com 
o principio de antigüidade os postos vagos do 
exercito, por lhe parecer que não haviam of- 
íicres nab h p-ra serem contemplados pelo prin- 
cipio do mero imeato, uma vtz que em uma 
promoção qualqtior houvsse predominado pela 
razão acima declarada o principio de anti- 
güidade, como substitutivo d) principio de escc- 
Jha, ficasse ent n li lo, e estabelecido sem r pltco, 
que nas premo.ões subsequentes não se polesse at- 
lender mais a reclamação alguma, desapparecenlo 
o direito de dar indemnizarão ro principio vencido. 
Creio que faço bem comprehender o alcance de 
minhas proposições. 

D gi eu, posto que quanlo o governo entender 
que deve nomear para os postos vagos do exercito 
aquelies, em favor de quem ^militjr o principio do 
antigüidade, e proceder deste modo por entender 
quo não ha alguém que tenha mererinaento conve- 
niento para ser chamado a preencher a vaga, nesse 
caso os que tiverem merecimento real ficarão pre- 
teridos ; o, ermo o governo é o juiz o apreci tdor do 
merecimento de cada um, nada mais natural do que 
ura ministro, na occasiãoem que tiver de org-nisar 
as promoções, esquecer-se de fazer just ça ao prin- 
cipio do merecimento. 

Si a lei de promoções é do dif iCil rxrcuçao na 
parte relativa á apreciação do mer cimento; - i é nt - 
cessario quo um ministro proceda cena a maior im- 
pa rciaTi ide paria nem prctrnr um ofíicial bene nc- 

rito, nem premiar como tal um que o não seja, 
ella se torna inut 1 desde que se proclamar o prin- 
ciri() de que pode o governo substituir, sanitr. que 
entender, o pr ncipio da antigüidade ao do mere- 
cimento. 

O a, a estas considerações o Sr. mmis'ro esqueceu- 
se do responder, e estou que o fará ainda cora a mes- 
ma lealdade, com a mesma illustração com que o 
fez em relação a tudo o mais fmasemfira, esta minha 
opinião t-au pôde deixar de continuar a prtvalccer, e 
eu a terei como boa e segura, emquanto não a ver 
devidamente contestada. 

Passanda á segunda parte do que disse cm r da.ao 
á promoção do dia 2, de dezembro, eu também tz 
sentir ao "senado que o citado decreto nesses §§ 1.° 
e 2.° do art. S.0 tinha consignado o principio de 
equilibrio, declarando que, qumdo era uma promo- 
ção anterior fosso um dos piiucipiossupplantado pelo 
outro, na promoção posterior se tractasse de indem- 
nizar o principio vencida, o que essa ind mnização 
continuasse ainda a equilibrar as promoções pos- 
teriores, até que o principio vencido se levasse ao 
mesmo pó de cgusldade dn principio vencedor. 

Disso mi então que S. líx. na promoção do dia 2 
do dezembro não tivera em consideração, desprezara 
as doutrinas consignadas no seu dectefo, porquanto, 
devendo equilibrar os dois principies, promevendo 
quem se achava preterido, atira de indemniz l-o, o 
não fez; e. para garantia dessa demonstração, re- 
corri não só ás relações cfficiaes, que se publtcaram 
nos dias 3 e 4 de dezembro, mas também ás prorre- 
çôes cpnstantes da ordem do dia publicada a 10 do 
mesmo rnez. 

S. Ex. quiz contestar os meus argumentos, di- 
zendo que a única peça oííicial em que me d-víEa 
fundar, e a única prem.ição que se devora consi- 
derar legitima, era aquAla quo constt sse de uma 
ordem do dia; e quo neste caso não podia deixar do 
se c. nsiderar tal sinão aquclla que cooslava da or- 
dem do dia publicada em 10 do dezembro. Mas S. Ex. 
hi d ■ perreittir quo eu lhe observe que as relações 
que indicavam o-t nomes des diversos promovi los, 
publicadas nos j 'rnaes de 3 e 4, tinham por si, para 
authentical-as, o nome do ofAdial maior da secreta- 
ria da guerra. 

Para mim e para o paiz, as promoções que deviam 
regular eram aquellas que se publicaram no act ) do 
ceitejo do dia 2 no proptiopaço da cidada, as quaos 
nos dias 3 e 4 foram annunciadas ao conhecimento 
de todo o paiz. 

Todo o mundo sabe que nesse dia, e no acío tio 
cortejo, se publicara taes despachos, auihentic d s 
pela asignatura do otíb itl rmrior da secretariada 
guerra, círcumstancias que lhes fazem dir inteira fé. 
Forçoso é portanto ou estabelecer que o officidl 
maior commeltèra um abuso faltando á exactidão, ou 
que em verdade o governo alterara as relações dos 
derspachos afim de as augmentar, como realmente as 
auginentou, segundo revela a prccitada ordem do 
dia. Não ht fugir desta argnmei tação. 

S. Ex. para destruir o eíFútodas minhas obser- 
vações, recorreu portanto, unicamente, á promo- 
ção pubücda no dia 10; mas, pera eu fazer sentir 
ás irreguliri tades que constara dessas promoções, 
não posse deixar de confronta-las cora as promoções 
publicados nos dias 3 e 4. V. Ex. não pôde contestar 
que na classe dos majores o principio da antigüida- 
de estava para com u principio do merccim nto na 
razão de 14 para í; é fado quo se pólo provar com 
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* o alraínack mil tar de 1857, recorrendo ao resumo 
quonello sof.z, em o qual so notam as differenças 
que se dão nas promoções feitas por antigüidade, 
comparadas com as realizad. s pelo principio do me- 
r.rcimen to. 

Vô pois V. F.x. que, achando se tão supplantado o 
principio de merecimento, aquello que tôsse cha- 
mado a preencher a vaga, devei ia ser tirado da 
cla-se do raerccimenlo e não do lado da anliguidado. 
Ereio que V. Kx. não pôde negar isso, nem nega. 

O mesmo ficto se deu na classe dos coronéis do 
cavallaria, porquanto a respeito delles o principio 
da antigüidade eslava para com o principio do mere- 
cimento na razão de S prra 1. Porconseguinte, si a 
opioiao do V. Ex , ou dc quem quer defenler por 
qualquer modo o acto do governo é que se favoreça o 
principio vencido, chamaudo-se a preencher cs pos- 
tos vagos aquelles que tiverem por si o principio 
vencedor, msse caso a promoção db dia2füifiita 
com regul .ridade e é digna de louvor. 

Si, porém uma simühar,te intelligencia é absurda 
e desgraçada, quer se considere a letra expressa da 
Itr, quer a doutrina do decreto, nesso caso continúo 
aucLrisjiio a concluir que einda na classe dos coro- 
néis da arma d) cavallaria tiiumpbára, sem dever, o 
piincipio que havia triumphado anteriormente. 

A mesma argumentação faço a respeito dos te- 
uent-s-coronéis do cavalUiia, iorque, Sr. preiidau- 

pura sa saber qual d .s princípios so achava em 
grande maioria até então, basta recorrer ao alma- 
irack. 

O Sn. Ministro da Marinha;—A questão do 
equiübrio fica para quando houver numero impar. 

O Sr. Miranda: — V. Ex. coutessa um ficto que 
tu desejava mesmo comprovar, poisV. Ex. confessa 
por esse modo a dosegual ;ado doa despachoi. V. Ex. 
porém, não atieudau b m á'orça da miuha aigu- 
m-ntoçào. V. Ex. quer que sónente se indemniso 
o pr ucipio vencido, quando se Irada de preencher 
o numero impar, de modo que, não se dando essa 
hypoth te, s ■■ poie impunemente sacrificar um dos 
piiocipios. E' isso o tpio deploro. 

O Sr. Ministro da Marinha E'o que está no 
rrgul mento. 

ü Sr. Miranda : — Poço ao senado que me faça a 
graça de decidir si nesta parte fallo ou não cora a 
• xa 'idão dos factos, si fallo com a lei. Quando hon- 
icm denunciei este faclo ao sen do, foi partindo do 
principio de que o governo contrariava as doutrinas 
consignadas no decrelo de 29 de julho, e as contra- 
riava harrivelmenie, porque, conbariando doutrines 
que liuham por objectodar a melhor emas regular 
execução á lei de promoções, também violava essa 
mesma lei, dssde que não pieenchia os postos vagos 
doixe cito CjUI aquelles que houvessem ficado em 
minoria lelativamentç ás promoções anteriores. 

Si 3. Ex. uáo contesta esse facto, como não póle 
conte tar, parece ter eu mrst ado que realmente 
nem se sat sfazem as disposições do decreto de29 do 
julhn, nem a dispo ição muito terminanle da lei, que 
quer que se chamem com egualdade pirão preen- 
chimento dos postos vagos tanto os cfiictacs que ti- 
verem porsits princípios da anbguilade, como os 
queconiarem o p.iucipio do merecimento. 

O Sr. Ministro da Marinha; — Seguiu-se a r^gra 
de regulamento novo. 

O Sr. Miranda: — O novo regulame^o não po- 
dia concorrer para a inobservância da lei de p emo- 
ções, visto que foi publicado para dar mais regular 
execu.ão á mesma lei. Eu o combato, não só porque 
conlrarí.r a lei em suas disposições, como porque 
nem mesmo assim foi fielmente executado. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Eoi publicado 
para estabelecer o equilíbrio. 

O Sr. Miranda : —O que admiro é qu0, tendo-se 
publicado esse decreto para esiabelecer o rquilibrio 
ou a co iciliação, como quizerom, isto so ficasse na 
rarnto do governo, ou ora papM, como acontece 
com tudo mais que pertence ao prrgramma do 
equilíbrio ou da conciliação, vislo como não so 
altendeu a esse equil brio nó dia 2 de dçzembro. 

V. Ex. confessou também o facto da promoção de 
3 2 °s tonentes e 5 alferes contra o disposto na lei 
da organissção do exercito ; V. Ex., reconhecenio 
que esses ofíiciaea ficaram fora do quadro, reco- 
nheceu, porconsequoncia, quo o govemo se exce- 
dera. Então, para defender o acto do governo, de- 
clarou que o Sr. miuístro da guerra tinha sido le- 
vado a isso pela necessid M i do occorrer ás circum- 
stanci s extraerdinarias do pair. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Já hfje está o 
quadro completo ; esses officiaes não estão tora. 

O Sr. Miranda: —Y. Ex., portanto, defendeu o 
acto da inobservância da loi com a necessidade de 
attender-se ao sorviço publico, dizendo qm esses 
officiaes foram nomeados para cnchrr as compa- 
nhias provisórias que se haviam org3aisado,oni bem 
da segurança publica, na província do Matto-Grosio, 
corapanhiis que já se exiinguiram, e uma dasquaes 
chegou apen sá Matlo-Grotso, sabe Deus como, em 
um estado bastante desgraçado. V. Ex. também de- 
frnjeu esso acto, dizendo, como acaba ainda agora 
de dber, que bojo o numero do? 10 promovidos não 
excede ás necessidades do quadro; mas, nem porque o 
numero hoje não exceda os limites do quadro, nem 
porque fô-se então necessário nomear officiaes além 
do numero legal, se segue que o acto seja jnsiiíicado. 
Entendo quo o governo podia proceder do outro 
modo sem ter necessidade de nomear ura numero 
maior de alferes. St o serviço exigia que se enches- 
sem essas companhias provisórias, e foi por isso no- 
cess irio nomear esses officiaes, porque então também 
não se nomearam tenentes, capitães e toda a mais' 
officialidade necessária para completar a organisaçao 
dessas companhias? 

0 Sr. Marqukz de Caxias : — Apoiado. 
0 Sr. Ministro da Marinha; — Isso era mais 

grave; não so restabelaceria depois o quadro facil- 
mente. - 

O Sn. Miranda : — Q 'er isso dizer que a in- 
fracção seria maior; mas eu digo que, assim como o 
governo pôde dispensar a nomearão de tenenies e 
capitães, lambera podii e devia dispensir a nomea- 
ção de alferes, a menos quo não quizesse dar a al- 
feres novatos o commando de companhias que se 
destinavam a um lim tão iraporlant ). 

Uma voz;—Quem as coramanlaria? 

Q Sn. Miranda : — Não h via necessidade do as 
oiganizar. O quadro previue essa circpmstancia. O 
augnaeato de forças ó sempre cm relação as pr.iças 

, de pret. Elevasse o governo a forca dos diversos 
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co-pos, e fizcsse-os marchar cm todo ou em parte 
com cs ofíiciaes existèntes. Acsbadcis as circumstan- 
cins f xtramdinarias, (iao:S!) descer a força ao seu ex 
tf modo partida, dando baixas a'quell;s que tives- 
sem direito. Creio ser oato o modo do proceder em 
casos taes. 

27 

O Sr. Souza é Mello; — Apoiado. 
O Sr. Miranda: — Agora vou apreciar o fido da 

promoção dos dous lemmies do engenharia, a cuio 
respeito deixei V. Ex. faltar, não me aaimanio a 
intarrompel-o com um to aparte, afim de não tran- 
si irnar o tio do seu discurso. Tio sorpreniido estava 
eu da maneira especiosa com que V. Ex. dis orria 

Entendo que e;sss dois olferes aluamos, cuj i anti- 
guidade do praça datava para ura de 17, e para outro 
de 19 de dezembro de 1835, não podiam ser promo 
vidos a segundos (enenlcs, não se havendo observado 
nessa pane a disposição do an. 3." da lei do 6 de 
março de 1850, artigo onie muito expiossamente 
se exige que nenhum militar possa ser promovido 
sem dois annos de pnça effectiva no exercito.'En- 
tendo, que essa disposição da lei, que se exprime em 
termos bom claros e positivos, é a t asa fundamental 
de toda a promoção. Sejam quaes forem as circums- 
tancios e condições que se exijam paia a promoção 
lie qualquer militar, que não esteja na classe de um 
simples soldado, é sempre liquido que essa disposi- 
ção não pá de deixar de ser observadn Dois annos de 
praça effectiva no exercito são a base da pai tida 
para qualquer promoção. 

V. Ex., para fazer acreditar que a respeito dos 
fluranos da escola milhar se não exige simühante 
disposição, e que muito ao contrario a leia dispensr 
citou art. 6.° do regulamento de 31 de março de 
1851, e jogou com o principio da disposição desse 
artigo em combinação com a do art. 15 do decreto 
de 1 0 de março de I8i5. 

Em verdade o art. 6.» do citido regulamenlo diz o 
seguinte; « Os postos de aiferes, ou stgondos leneu- 
tes serão preenchidos pelos alfeics alumnos, na con- 
formidade do art. 15 do decreto do 1.° de março de 
1855. » O art. 15, a que elle se refere, dispõe o que 
se segue. «Os que tiverem dois annos approvados 
plenamente, e si houverem distinguida nes exe.cicios 
practices com applicaçâo e aproveitamento, serão 
promovidos ao posto de aiferes alumnos, com os ven 
cimentes de soldo correspondente ao mesmo posto; 
mis í6 poderáô passar a effectivos os de cavallaria e 
infantaria, depois deterem um anno de serciço effec- 
tivo nos corpos das armas a que pertencerem. » 

Do final desse artigo, Sr. presidente, deduz o 
Sr. rainisiro a iilação de que não são necessários 
dois annos para a promoção dos segundos tenentes, 
e assim seiia si se não lesse o final do art. 6.° do 
regulamento de 31 de março, ou si, sem mais 
exame, se quizesse suppôr que um regulamento 
expedi.'o para execução da lei de promoções, a 
tinha querido ferir em sua base essencial. 

E' forçoso ler todo o art. 6.°, e nelle se achará a 
resposta ao Sr. ministro. Diz elle ; «Tendo todos elks 
18 annos completos de edade, conveniente robustez, 

, boa conducta civil e militar, e além disto (notem bem) 
dois annos pelo menos de praça effeãiva. 

« Enlende^-se-ha por praça effectiva, para o fim de 
ser promovido, o tempo que realmente decorrer do 
assentamento da praça em diante, e não o que em vir- 
tude de quaesquer disposições se mandar contar aos 
alumnos. » 

q P0'?1 ^'0 o mesmo artigo citado por S Ex. lhe responde de um modo cn-giiico o sem 
replica. Conseguintemente o anno do serviço eff - 

nmciWo 18 "Íg0- art- 13 d0 ducrel0 '{o março do 18io, nao e nem podia ser substitutivo 
- dois annos de praça effectiva exigidos no art. 3 » 

guiam mor0mOÍOüS' 6 110 6-0 <lü respectivo re- 
O q .o o art. 13 do decrelodo 1." de março quer 

nrmf t0"™? u í'I.feres-,a'»íntio possa s^r effectivo 111 arma de cavallaria ou infantaria sem que nos corpos 
dessas armas te-.ba elle um anno de effectivo ser- 
viço. Esse anno da eff ctivo serviço é condicão tem 
a qual nao p d-a o afferes-alumno pa-sar a off c ivo, 
qualquer que fôsse o t.erapo de praça que porvei - 
tura livesse em armas diversas, 

V. Ex., Sr. mii,i-_tro, desenvolveu rom tal ha- 
bilidade os seus argumentos, que poderii realme-t i 
piofuzir algum effei 0; alguém diria q<'e não linha 
appticaçao para a queslão vertente a disposição do art. j. da ler de promo, ões; que V Ex tinha r» 
zao quando argumentou*cora n art. 6.° do recrak 
mento de 31 de março de 1851, b^m como o «rf 
lo do decreto do 1." de março de 18?S. Erafim até 
houve alguém, que declarass': « Não dá nenhum 
aparte mais, esta perdido, está motío, a isto rea - 
m nte se nao responde! » 

Ouvi tudo silencioso! Não interrompi n V. Ex. 
uma ío vez, porque cm fim discorria coro ta to ar- 
cento de c.nvic.ao que parecia dar com eíléito a en- 
tender que a razão e-tava da sua parto, e da minha 
oerr,>. Ouvi cem toda a attenção, para v rso podia 
respenisr; Com effei to consegui o meu resu't trio ; 
nao sou eu que laboro cm erro ; ó V. Ex. ; a c. ii ii - 
çao que V. Ex. refere como uuici necessária pira a 
ptomoção dos 2.03 tenertlcs, símente niiliti nora 
a ccnürmsçào dos aiferes slurnnos.... 

O Sr. Mahqüez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda": —... mas não ss segue que, 

porque essa exigência procedo para a coiifiro ação 
dos a feres alumnos, seja o único quesito itt iisnQu- 
savol, (jug s mpíe domino parü a pfom ^cào dos 
mesmos. » ' 

O Sr. Ministro da Marinha ; — O art. 6.° se re- 
fere ao decreto. 

O Sr. Miranda:— O regulamento refere-se a 
este decreto quanto aes aiferes alumnos,e ásc rcums- 
lancias necessárias para que sej.nn eonfuniaiíos, 
mas nao dispensa a condição exigida na lei, o regu- 
lamento de promoções, qual é a de dois annos do 
praça effectiva, para que algum possa ser promovido 
a oflictal. E tanto é verdade, que a ultima pai te do 
art. tí.0, que V. Ex. cala, positivamente exige a prat a 
de dois annos effectivos 

Tenho pois mostrado que fui V. Ex. quem se 
enganou, quando entendeu que hav^ coucluden- 
temente most ado que as leis eram favoráveis á p 0- 
moção dos dois segundos tenentes. 

Justamente neste legar S. Ex. poz teimo ás obser- 
vaçõ-s com que pretendeu combater os raci .cinios 
que hont.m tu havia exposto á consideração du sa- 
nado, afim de manifestar a maneira por que aprecio 
as nossas cousas militares. S. Ex., poiém, não :e 
p.estou a tomar era consideração a representação 
que li dess-s professores de saúde, que dos caropt s 
do sul julgaram de sua j .stiça reclamar contra as 
preterições saneei atadas polapiomoçãü desetombio. 
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O Sr. Ministro da Marinha : — Não chegou ao 
conhecimento do g'iverno. 

O Sr. Miranda : — Sim, senhor; eu mesmo tui o 
piimeiro a reconhtcêl-o homem, quando dis^e que 
uma ciícumst-,ncia imprevista fdia causa psra que 
isso não tivesse lido lugar. Não se segue poiém d.lxi 
que as i azoes produzidas nessa represeukção nso 
sirvam para auiüiar a demonstração das injustiças 
occasionadas por essa promoção, que eu havia iien- 
lem começado a ánalysar. 

O ""r. Ministro d\ Marinha : — Mesmo quando 
fosse exacto, V. íix. queria que todos fossem pre- 
tendos? 

O Sr. Miranda : — Todos não podiam ser pre- 
terid s, em um sentido, poique não havia logans 
vagos para todos; mas, desue quo um paisano foi 
p-eferido a todcs ellts, algum delles foi inqueslio- 
navelmente pteterido, o todos os mais soífreram os 
eífeitos dessa preteiição, efTeitos que ainda no f-- 
tuio se devem fazer sentir. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Mas todos não 
pooiam ser contemplados. 

O Sn. Miranda: — Sr. presilente, analys^ndo o 
regulamento do corpo de saúde, é que tu devera co- 
meçar hoje o meu discurso; poique tenho ainda 
muita Cuusa que dizer, e sinto-me lealitentô embara- 
çado, por já ser tarde. Est »é a s-, gunda vez que fulio, 
o portanto não poderei fallar mais ho. U discussão; eu 
desejava não deixar de dizer o muito que me lesta ; 
si V. £x. me consentisse continuar amanhan . . 

O Su. Presidente: — Não, senhor; mas pode 
fallar In jealé quando quizer ; eu sempre hei de ler 
gosto de uuvd-o. 

O Sr. Miranda:—Muito agradcciio a V. Ex. 
Misemfim, si eu fizesse agora, um tequerimenio 
pedindo ao senado que me concedesse continuar 
am-nhan, V. Ex. submelteria esse requerimento 
á approvação da casa ? 

O Sr. Presidente :—Não ha casa. 
O Sr. D. Manuel: — E' contra o regimento. 
O Sr. Miranda: — Massuppcnha que eu peço o 

adiam :nío da discussão até amanhan. 
O Su. D. Manuel : — Tem o art. 2.° 

O Sr. Miranda; — Si o Sr. presidente consente 
que no art. 2.° eu falie mais amplamente... 

O Sr. Presidente : — Eu acho mais conveniente 
que continue o seu d.scurso. 

O Sr. Miranda :— Eu acho que da dhcussão, fali- 
gados cnmo já esUmos, não havendo quasi gente na 
casa, não pode resultar utilidade cdguma : não se ar- 
gumenta cora tanto prazer, com a mesma satisfação, 
póde-se fazer muitas observações inconveuiemes; 
póde-se não exprimir bem o pensamento que 
se deseja. Todo o meu fim é fazer algum soiviço á 
classe militar, de que desde muito me hei declarado 
amigo; mas quero ser respondido. Não quero que 
se supponha que digo o que não é, fugindo de o 
fazer quando posso ser respondido, como já alguém 
se lembrou de dizer. 

O Sr. Ministro da Marinha :— Ainda quer mais 
do que fui hoje? 

0 Su. Miranda : — Roopoadido fui muito, Cvin- 

batido ntda. Ainda quero levar adiante o prazer 
que tive de refutar o nobre rain stro. 

O Sn. D. Manuel : — Nãn é capaz.. 
O Sr. Miranda:—Ainda quer maior prazer do 

que ouvil-o coufessar tantos fados que citei homem? 
O Sr. D. Manuel : — Foi uma refutação victorio- 

sissima I 
O Sn. Miranda : — De minha-parte, já se sabei 

Quor ainda mais do que a felicidade com que com- 
bali tão saii-fadoriauente a resposta do nobfe mi- 
nistro, a respeito da promoção dos dons 2 03 tenentes 
de engenheiros, resposta que deu log r a V. Ex. dizer 
dahi: « O homem está moito » tó porque, sorpren- 
dido, eu deixei o nobie ministro, sem interrompel-o, 
concluir a sua demonstração, o que pareceu ao no- 
b e senador um indido de rainha incomestavel der- 
rota, ou, por outra, do miiiha morte, como dessa 
cadeira anuunduu? 

O Sr. D. Manuel:—Eu não disse morlo. Deus 
me livre que Y. Ex. morra. 

O Sn. Miranda; — Sr. presidetito, si V. Ex. não 
meda licença para continuar meu discurso amanhan, 
fallarei me a noite. 

O Sr. D. Manuel ; — Póie fadar ; quando chegar 
minha hora, vou-me embora. 

O Sr. Miranda : — Póie ir. 
Vou terminar o topi o relativo á promoção rac- 

dha com algumas ligeiras observações. Foram pre- 
teridos nessi promiçao ofdciaes mui dignos da 
consideração do governo, offtdacs que so tem coberto 
de louros e de serviços nas differentes criticrs occi- 
siôos em que tôrn sido encarregados de prestar á hu- 
raanidode e ao exercito os auxilias de sua pn fissão, 
como elles realmente o fizeram sempre, prestando 
valiosissimes serviços nesses h spilacs de-sai guo, de 
ei ja adrn'ni3iri,ção*.tôm sido encarregados. 

0 Sr. Marquez de Caxias ; — Apoiado. 
O Stv Miranda : —Si porventura essrs dignos 

militares não estavam no caso e na altura de serem 
considerados com os acco^sos, quelhes eram destina- 
dos por todas essas leis, que hontem tive a honra de 
citar, sendo seus direitos tão garantidos no decreto 
de 18Í9, como no regulamento de 0 de março de 
1857; si elles não tinham as convenientes habilita- 
ções, a moralidade necessária, i s titulos legítimos 
para serem elevados a esses postos, a que seus ser- 
viços os chamavam, também não (leveiiain ser os 
escolhidos e prefetidos para directores desses hos- 
pitaes de sangue, jara assistiiom á toda essa carniíi- 
rina de cimpanha, pira se encarregarem da con 
servf ção da vida o da saú !e da maior parte do exT- 
cito, reunida nas fronteiras do sul e m vespera do 
um conflicto que ainda mais nccessaiios ternarh cs 
seus seiviços. 

Si porventura os escolhidos com preterição 
desses euircs (em cujo numero tenho a satisfação 
de mencionar o Sr. Rego Macedo) eram os mais 
próprias para figurarem á fieute do corpo tio 
saú te da côrlo, onde aptnas podem existir duas 
mil praças, ias quaos ordinariamente se podem 
c nsTvar cerca do duzentis pr ças doentes no 
hospital geral militar; si esses são os que deveiiam 
ser (referidos para esses elevados postos na jerar- 
chia medica, porque não foram elles timbem os 
encarregados do marcharem para o sul? Porque não 
furara elles tarabom os nomeadts para in.m picsMc 
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o-ses revelaalcs serviços, que por mais de uma vez 
tanto lôra distinguido os outros a qiiem me refiro? 
Porque não furara chamados a fazer parte desse cha- 
mado exercito de observação, organisado para fazer 
respeilar a dignidade e os inter-sses legítimos do 
Império em frente do Paragusy? Ptis então só deve 
ser lembrado o oflicial distincto, quando se tracia 
como que da dcs(erral-o, para o encarregar de ser- 
viços tão importantes e de tanto coroprometli- 
mento,- para ser o director militar, o inspector, 
o 1.° cirurgião, o 1.° medico nos logares de perigo ; 
e não ha de ser 1 mbrado para se lhe dar um posto 
da accesso, a que seus incontestáveis serviços ga- 
rantidos nas disposições da Iti o chamavam de uma 
maneira tão terminanteeimpreterivel? 

Sr. presidente, ha actosque não podem ter jusiifica- 
ção, que não podem merectr o assentimento de pes- 
soa alguma. Entre os actos que realmente não podem 
merecer a approvação, nem do corpo legislativo, 
nem do paiz, eu não jodia deixar de mencionar a 
promoção medica que teve b gar o anno passado, 
piomoçao cora a qual se infriugiram, não só todas 
as leis anteriores ao regulamento, mas tanjb.mos 
próprios princípios canunisados no mesmo regula- 
mento, invocanlo-se paracohcnestar todas essas in 
fracçoes o direito sob rsne, a auctorisação suprema 
de que o governo se achava investido par*a fazer sirai- 
Ihíntes nomeações. EstaMefesa, era um paiz cons- 
titucional, á face do corpo legislativo, em presença 
das leis, que se desconhecem, faz perdera fé das ins- 
tituiçõrs! faz esmorecer! 

Euccncedo, senhores, que quando se tenha de 
organisar o serviço de uma'repartição, no aclo 
organisador desse ei viço sa po?sa conceder an go- 
verno ura arbítrio qualquer, pelo qual elle se dirja, 
respeitando porém sempie os diterios adquiridos, e 
direitos tão sagrados, como aquelles que se adquiri- 
ram em conssqnenc a das leis anteriores que regula- 
vam a promoção medica. Assim procedeu o nobre 
ministro da guerra no regulamento da escola, quando 
nos arts. 62 e 67 preveniu o caso da nomeação 
dos pn fessores, ar igos nos quaes o governo se ar- 
roga realmente um arbítrio proprio de ttes épocas 
de organisação, mas um arbítrio limitado e que 
tem pur fim salvar e proteger os direitos adquiridos 
de todos os professores. Assim prm edeu o n bre 
ministro da marinha na organisação da escola de 
ma inha, pcrque nos ai ís. 84 e 85 do regiamente 
preveniu a mesma especie, marcando os casos e o 
modo com que se deveriam preencher as dllfe,entes 
cadeiras vagas de ensino, repetindo palavra por 
palavra as disposições contidas nos aits. 62 e 67 do 
regulamento que reformou a esco'a central. 

Assim lambem, senhores, procedeu o governo no 
regulamento dado jara a organisação das escolas 
jurídicas, era d. ta de 28 de abril de 1834, no 
art. 135. O governo não podia d'irar do arro- 
gar-se um arbitro qualquer no modo de preen- 
cher as d iferentes cadeiras vagas; mas, a par do 
arbítrio de que se armava, não descuidou-se de 
sanei ionar o principio de que deveriam ser respei- 
tados os direitos adquiridos na fôrma das leis por 
aquelles que esiivcssum servindo. * 

Assim, Sr. presidente, se tem procedido a respeito 
da organisação de outras muitas creações sdeutiíl- 
cas, e do muitos outros estcbelociraemos de serviço 
publico, como'o insEtuto comnirrcial, organisado 
pelo decreto de 14 do maio de 18o6, ar ts. 79 e 80. 

Não desconheço que, quando sc tracta-de umaor- 

gani-ação inteiramente nora no paiz seja indispen- 
sável usar do arbítrio para raontal-a devidamente. 
Abi o arbitrio bem enlenlido ó a expressão da ne- 
cessidade reconhecida pelo organisador ; ahi a pro- 
videncia é um acto legal. Note-se que, aiuda nestes 
mesmos casos, no piopiio regulamento se consignam 
as regras do aibiuio cu se concede e reconhece o 
poder aibiirario de que deve usar o poder executor. 
Si elle usa do arbitrio, é porque se dtt.rmina quu 
delle possa usar. O paiz sabe que o governo usaiã 
do aibilrio, e os factos andam mais em harmonia 
com o systema, que não deve ser letra morti. 

A espteie, porém, de que se tracta é abíoluta- 
mente dive.sa. O serviço medico já linha uma or- 
ganisação, e os professorts de saúde já tinham di- 
geitos- adquiridos em virtude das leis que haviam 
organisado anteriormente o serviço. Podia a nova 
organ sação ser inteiramente diversa das anteriores, 
mas não podia ella em caso nenhum dr sconhecer, 
ferir os direitos adquiridos. Podia ella maicar novos 
e diveisos gráos de escala para os accessos, novas 
condições de provimento, mas não inulilisar os ser- 
viços da quem quer que íòsie. O serviço do cidadão 
é uma propriedade. 

Tan o mais iutoleravtl foi o arbítrio do governo, 
quanto é sabido que no regimento nada se diz sobre 
a preíeução ao arbitrio; edizendo-se no mesmo te- 
gimento que a eleição se faria em conformidade com 
ahi de promoções, tod-s tinham o direito de es- 
perar que não se déisa arbitrio, porque o arbi- 
trio no regimento cedera o legar ás normas que se 
mandavam consultar na lei de promoçôrs. 

Qrundo mesmo, Sr. presidente, pudesse proceder 
a opinião do nobre ministro da guerra, ccmmuuicada 
á camara dos deputados na discussão desta renteria, 
opinião que tinha por fim sustentar esse aibitrio 
que elle se arrcgáta, fundando-se no priucipio do 
que não havia lei alguma que o podesse impedir no 
uso desse mesmo arbitrio ; ainda mesmo quando 
podesse proceder uma similhanle consideração, já 
»ô V. Ex. que o utbre ministro, assim defendendo se, 
desconheço a existincia dessas leis em vigor, para 
poder firmar o arbítrio. 

O nobre ministro disse que não h'via loi que o po- 
dcsse obrigar á escolha desses cfflciaes, quando, 
pelo contrario, existem as leis apontadas, segundo, 
não só naquella camara, como tambem nesta, sa 
tem demonstrado de uma maneira completf. E obser- 
ve-se qre tanto o Ir nrado ministro applaude a dou- 
trina de que, havendo lei anter or, não se pôde usar 
do arbitrio, que, para apadrinhar o seu acto, viu-se 
obrigado a declarar que não havia lei alguma que 
devesse consultar. Isto é muito concludente. 

Visto que, Sr. presidente, me occupo com maté- 
rias médicas, peço licença a V. Ex. para dizsr todo 
o meu pensamento a respeito dos contractos feitos 
pa'a a compra do drogas. 

Sou o prima ro a reconhecer que no actual regu- 
lamento do corpo do saúle não se acham consigna- 
das regras que dirijam o governo no modo practico 
de fazer a ci mpra dos medicamentos ou drogas que 
sejam necessários; reconheço isso, mesmo ainda 
porque, referindo so o regulamento do corpo da 
s.úde ao regu'amento de 1844, que é mandado ob- 
servar ptr elle a certos respeitos, não vejo nesse ou'ro 
regulamento sinão disposições fugitivas, nas quaes 
não me posso firmar com força basianlo para 
estigmatizar o acto que se censura. 

Talvez alguora podesse oatonler que a, compra 
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desses medicamentos se devesse dirigir pelo regula- 
mento de 1832, por rnde se regulam tacs setviços 
nas provinciaes e logares onde ha hospitaes regi- 
msntaes ; ulvez que, si eu quizesse chamar para a 
queslão as disposições desse regulamento, não esti- 
vesse muito lon.,e da verda le. Prescindo porém de 
fazer epplicaçãe dessas disposições, e parto do prin- 
cipio de que as leis vigentes são omissas a respeito 
da espec e ve; tente. Entretanto entendo que dahi 
não se pode deduzir a consequeuria de que o governo, 
qualquer que elja seja, piecede com regularidade 
quando faz por si a compra das drogas e medicamen- 
tos para prover o hospital geral militar. 

O Sn. Mkvistro da Marinha :—Já ó muito re- 
conhecer que não houve viclaçào da lei; o collega 
de V. Ei. disse o contrario. 

O Sr. Miranda : -—Não me entendeu bem. As 
concessões fiihns de hypothese não e.vpiimera a con- 
vicção de alguém no sentido da especie qne apenas 
concede para facilitar a argumentação. Vamos a 
um eiemplo. Não viu V. Ex. hontera como eu, 
para poder bem argumentar sobre a legalidade do 
restab5Iecimen o da commissão de promoções, figu- 
rei a hypothese de que podesso o Sr. ministro da 
guerra, d' ntro do anno da auterisação, revogar, mo- 
dificar, fazer uma mudança geral, de fond en combJe, 
a resp ito do cargo de ajudante general ? Acho-me 
agora no mesmo caso, quero conccrdar com V. Ex. 
que não houve infracçãode hi, accntando a hypo- 
these que lhe é mais favorável e menos propicia 
aos raciocínios do meu collega pelo Ri > de Janeiro. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Applaudo isso 
muito. 

O Sr. Miranda;—O meu illustre collega tem o 
direito de pensar de uma maneira d iferente de mim; 
e tanto pôde pensar de modo diílerente de mim e da 
uma manei;a vicioriosa, que eu poderia invocar em 
apoio da sua opinião esse regulamento de 1832 que 
acabo do indicar. Eu, porém, quero prescindir disso, 
e vou encarar a quesiào debaixo de outro pomo de 
vista. Estou pois era harmonia com o nobre minis- 
tro, sem estar em conlradicçio com o meu illustre 
collega. 

Cieio que, qualquer que deva ser o procedimento 
de uma aucloridade, quando se tiacta de fazer acqui- 
sições de tal ordem, quer ella entenda que, depois 
de apresentadas as propostas, está no seu direito 
era refellir todas, faiendo o contracto com um 
particular, quer entenda que deve escolher dentqp 
as propostas oflerecidas aquella que melhor van- 
tagera apresemar, nunca se deverá dispensar de 
fazer annuncios, de prevenir os interessados, de 
chamar os concurrentes habilitados para bem ser- 
virem na matéria de que se traita Uma aueto- 
ridaíe bem intencionada rão deve proredor em 
um negocio de tanta gravidade com tanta reier- 
va, e sómente á vista de um simples oíTerecimeuto 
que se lhe faça em particular, principalmente quan- 
do em matéria desta ordem ha, como na cô; te, pe 
soas muiio habilitadas a bem contractatem com o 
governo em vantagem do serviço. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Pessoas que sa- 
bem perfeitamente das épocas. 

O Sr. Miranda: — V. Ei. sabe que um chiraico 
desta côrte, o Sr. Ez. quiel Corrêa dos Santos, cujo 
nome é o seu pioptio elogio, compareceu, entenden- 
do que comparecia em tempo conveniente, mas o 

governo já se havia ccmpromeltido com um outro 
estabelecimento. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Devôra saber que 
era tardo. 

O Sr. Miranda : — Ao governo é que compete ava- 
liar os casos, o tempo, a época, em que pôde ter ne- 
cessidade de simiihantes objectos, porque nada disso 
está prevenido no regulamento. Podo dar-se o caso 
em que de um momento para o culro o hospital 
militar requisite ao governo o fornecimento de dro- 
gas era grande abundancia; pôde ser tal a urgência, 
que os interessados não possam ter conhecimento, 
apezar das pesquizas que fizerem, de quo se vai elíe- 
ctuar sirailhante compra; e porconsequencia já vê 
V. Ex. que se torna indispensável que o governo 
guarde lealdade para com todos, levando ao conheci- 
mento do pubPcoa nccessiiade que tem dos objectos 
reclamados pelo serviço, afim uo quo aquelles quo 
puderem fornicôl-os concorram devidamente habi- 
litados; porque ó sô á vista de ncuitas propostas, e 
entre muitos concorrentes, quo o governo póie 
achar elementos sufficionles para bem formar seu 
juizo, o então dar a preferencia a quem a mereça. 

Passarei a tocir em um objocto que tamlrm foi 
discutido nas sessões anteriores ; qii"ro tambom fallar 
da promoção de graças. O senado rerorda-so de que 
fui eu o primeiro que levantou a voz nesta cesa 
contra o acto do governo, pelo qual, tendo sido 
considerados mu't's ou quasi tolos os militares 
que compozerara essa expedição a Matto Grosvo, o 
esse exercito do Rio Grande do Sul, não foram 
comtuio considerados nem os dignos officiaes do 
2.° corpo de artilharia da ILhia que se achavam 
na villa de Albuqucrqde era Matlo-Grcsso, nem os 
bravos officiaes de marinlu. 

Então o Sr. ministro da fazenda ento-ndeu que, para 
sttenuar o efíeito das indevidas exc!usõos, me devia 
responder, declarando quo todos os officiaes haviam 
sido considerados nessa srande promoção. Sua res- 
posta me obrigou a lhe fazer sentir que, íi porveir- 
tura dois únicos officiaos do corpo de artilharia da 
Bahia haviam sido considerados, não o tinham sido 
na occasião em que os outros o foram, mas sim dias 
de; ois, quando já a opinião pub'ica se havia manifes- 
tado contra a abundancia dessas graças em um sentido, 
e o seu exclusivismo em cutro. 

Com eíTeito; o facto assim so- deu, osuniers con- 
siderados nessas gróças foram os que cs jornaes pu- 
blicaram e quo aqni tenho na ordem do dia n. 19 de 
24 do abril do 1858. A imprensa clamou, muita 
genteprotesteu contra similhar.te exclusivismo,e en- 
tão o governo rcconsiderouseu acto, fazendo agraciara 
dois únicos (fficiaes do batalhão da artilharia da Ba- 
hia, a favor dos quaes eu linha lev ntado minha voz. 

Os officiaes desse carpo condecorados depois da- 
quella granda promoção foram : o Sr. (enento coro- 
nel Argolo, cujo nome tanto o recommend», e o Sr. 
major Elias, que foi condecorado com o habito da 
resa, quando já era commendador da oídern de Chris- 
to. Tão claraorosa 'oi a injustiça, quo o governo so 
viu obrigado a-con lecerar não só ao Sr. Argolo, mas 
até ao seu major, nomes de quem sa fizera menção na 
imprensa, para Utenuar o estigma do que se tor- 
nara digno o acto inadvertide que practicára. 

O Sr. D. Manuel: — Ainda bem, o exercito não 
está tão desmorálísodo. 

O Sr. Miranda: — liso é intriga, lá disso qu so t 
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o primeiro a admirar como em tão tristes circum- 
stancias podemos contar com tão briosos ofliciaes e 
tão denodada iropa. E que, si isto assim succede, 
quanto mais si a nossa orgsnisação militar fôsse ou- 
tifl, si o exercito fússe melhor considerado, para o 
que cumpriria que o nobre senador Dzesse ouvir sua 
poderosa voz em favor da classe militar, antes do 
que provocar o ridiculo sobre o que digo acerca das 
instituições, que devem desafiar todo o nosso in- 
teresse. 

O.Sr. D. Manuel: — Para vôr o exercito bem or- 
ganüado só tenho uma esperança. 

0 Sr. Miranda [rindo-se]: — Já sei qual é. 

O Sr. I). Manuel:—Estimo muito. 
O Sn. Miranda:—Y. Ex. luvia desor o primeiro 

a quom teria de nomear brigadeiro honorário I 
Sr. presidente, quando V. Ex. estiver fatigado 

consinta que eu continue amanham 
O Sr. Presidente : — Não consinto. 
O Sr. Marquez ds Caxias (ao orador):— Temos 

ainda a discussão do ait. 2.° 
O Sr. Miranda :—Veja, Sr. presidente, tenho 

aqui todos estes apontamentos. 
O Sr. Presidente :— Mas tem a 3.a discussão. 
O Sr. Miranda :— O Sr. ministro não está aqui. 
O Sr. D. Manuel O Sr. ministro tem respon- 

dido sufflcientemente a tudo. 
O Sr. Miranda :— Si eu não quizesae discutir com 

o Sr. ministro, a quem respeito por muitos e diver- 
sos motivos, deixaria para a 3.® discu-sãoo que te- 
nho a dizer, mas eu desejo duoulir e aprender 
mesrno c.m S. Ex. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Não posso en- 
sinar ao nobre senador. 

O Sr. Miranda: — Si não polesse, eu não lhe 
reconhecoiia esse direito. 

Tenho do fallar sobre a promoção de graças, 
lenho de fallar sobre os offlciaes dislrahidos de sons 
corpos, tenho de fallar sobre aquella inteliigencia 
quo V. Ex. deu ao credito. 

O Sr. Ferreira Penna : — Isto ó mais bem ca- 
bido no orçamento. 

O Sr, Miranda : — E a este respeito hei de cha- 
mar o apoio da camara dos Srs. depulados , que 
acaba do fixar a inteliigencia da lei de ISab, em 
reprovação do syslèma íinanieiro do Sr. ministro 
da fazenda. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Mas isto é 
questão do orçamento. 

O Sr. Miranda; —V. Ei. não se lembra de que, 
interpretando a lei da 9 de ssiembro, disse que se 
admirava de quo na casa houve-se uma intel- 
iigencia diversa daquella que V. Ex. dava ao §3. 
do artigo dessa lei ? Não declarou quo o governo de- 
via e podia acudir logo com os meros competentes 
a diíTerentes serviços, pata que se lornjsse necessá- 
ria a decretarão do fundo3, uma vez que depois se 
1 vassem em conta os meios dispondiJos, quando 
houvesse o decreto quo auetorisasse a despesa. Lu 
mo opponho a jHinilhante inteliigencia; esi v.Lx. 
nOJe discutir Elo nesta occasião, como nao o pode- 
& S m resposta a V. Ex í Pela não «M» 

a esta discussão as despesas di guerra, e o modo de 
as fazer ? 

Além disso, senhores, tenho de fallar sobre a ca- 
deira de hippiatrica, e sob/e todo o regulamento 
que reformou as escolas militares; só isto levaria 
até amanhan. 

O Sr. Ferreira Penna : — O nobre senador pre- 
tende dizer mais do que disso o Sr. Manuel Felizardo ? 

O Sr. Miranda: — Acorapanhi a S. Ex., mas 
como o Sr. ministro da guerra confessa que o Sr. Ma- 
nuel Felizardo tinha tido razão nas observações quo 
apresentara, e ainda lhe faltasse dizer muito... 

O Sr. Ministro u.a Marinha : — Não disse tal, 
disse que era mestre na matéria. 

O Sr. Miranda : — Isso é verdade, mas disse 
também que tinha razão no que avançava. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Disse que, não 
podendo discutir com esse nobre senador uma maté- 
ria que lhe é profissional, me limitava a responder 
a algumas cousas que podiam ser respondidas mesmo 
por aqueTes que ignoram completamente a matéria. 

O Sn. Miranda: — Ahi eslá Y. Ex, confessando o 
que disse, nus aiada faltou .muito ao Sr. Mmuel 
Felizardo, e ou quero substituil o. Eu fui dos muito 
poucos que ouviram com o maior prazer a V. Ex. 
até ás 3 1/2 horas da tarde, quindo luvia apenas na 
casa 8 membros da maioria. 

O Sr. D. Manuel; —Agora quantos ha da op- 
posição ? 

O Sr. Presidente: — Mas estes apartas prolon- 
gam a discussão. 

O Sr. Miranda : — Conte-os, será necessário du- 
plicar o numero. Tenho, Sr. presidente, dois pontos 
importaulissimos de que tractar depois, quando mo 
o:cupar da "orça, a qual julgo que ó muito ihsuffi-. 
ciente, e nisso me mostro muito mais ministerial do 
que o proprio Sr. ministro, porque não duvido pôr á 
sua disposição não 16,000 mil homens, mas 20,000, 
os quaes ainda não serão sufficicntes para o serviço 
de todo o Império. 

O Sr. Ferreira Penna : — E os meios de obt .l-os ? 
O Sr. Miranda ; — Porque depois das occurren- 

cias havidas era relação á republica do Paraguay, 
cumpiiaao governo não iü conservar na província 
de Matlo Grosso uma força suffkiente para seu ser- 
viço ordinário, mes também augmental-a, pondo-a 
em proporção com as munições e aitilharia que lhe 
^emette. V. Ex. tem sido incançavel em providenciar 
no que diz respeito á sua repartição, preparandc-S) 
para quaesquer eventualidades que se derem. Por 
que motivo então ha de a repartição da guerra con- 
servar em Malto-Grosso 1,500 a 1,800 homens, o» 
quaes nem chegam para o sou serviço ordinário? V. 
Ex. sabe que daqui aáannos havemos de entrar nova- 
mente em conteslações, siuãoem lueta, com o Paia- 
gnay, quando se tractar de fixar os nossos limitçs. 

O Sr. Presidente: — Para que tractadisso? 
O Sr. Miranda : — Eu já disse a V- Ex. que te- 

nho do mostrar que a força é insufflciente. Estou 
discutindo-a. 

V. Ex. sabe que daqui a qualro annos teremos 
necessidade de apresentar-nos em uma altitudo res- 
peitável, quando te tiver de tractar da fixação do 
ne;sos limites; e não julga convenierfo que desde 
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já semeie de melhorar a sorte do exercito, e se pro- 
cure pôr as fronteiras do Império por aquelle lado 
era estado defensivel ? Suppoe-se que nos dere- 
mos contentar com o armamento de guerra que 
para lá se tem mandado, e com a insign íicante força 
que lá existe ? 

O Sr. D. Manuel: — Não voto pela sua emenda. 

O Sr, Miranda : — Não mando emenda, mas es- 
tou promplo a dar ao Sr. ministro 20,000 homens. 
Mande V. Ex. a emenda. 

O Sr. Ferreira Pesxa : — E os meios da oh- 
tel-os ? 

O Sr. Miranda : — Pois o nosso exercito não 
tem já chegado em outros tempos a ura efleclPo de 
23,000 homens em circumstancias ordimrias, tmdo 
um completo de 33,000 em circumstancias extranr- 
dmarús? Não estão ahi os annos de 1829 e 1830 ? 
Temos oi mesmos meios de obter praças para o exer- 
cito como enmo, as mesmas leis e modificações em 
sentido ainda melhor e muito maior população. 
O que falta é zelo, c interesse pelas cousas publicas. 

[Ea um aparte.) 

O Sr. Presidente: — Cida aparte produz ura 
novo discurso sobre matéria diversa. 

O Sr. Miranda : —Tinhi também a'filiar sobre 
as operações militares, que se medPavcni em re- 
lação ás ultimas cccurreacias. 

Eu quem mestrar que o governo não procedeu 
com a de rida previdência nas providencia que to- 
mára relativamente á provinc a de Matto Grosso; eu 
queria fatiar no exercito de observação do Rio Grande 
do Sul; eu querii mostrar que nunca chegou esse 
indlu^do exercito a,ter 8,000 homens; toda a sua 
força, inclusive a guarda nauonal, numa excedeu 
de 6,000 homens. Eu queria discorrer sobra oscon- 
t ugentes manialoi^para Malt i-Grosso ; apreciar o 
alciuce de IqcEs as medidas tomadas pelo governo, 
afim de que se não 'reproduzam as inconveaiencias 
quesederrm. 

Nesta parte não posso daixar de fazer a devida jus- 
tiça ao Sr. ministro da marinha, porque f ile tem 
bem omprehendido a situação. Ele acaba da nrn- 
dar construir um arsenal em Matto-Grosso, e esta 
providencia não pode deixar dí mer cer o meu 
apoio e ri gio. Quizera poder fazer eguaes elogios á 
repartição do seu illustre coU1 gt, o Sr. ministro da 
guerra, si sobre a emergencia a que me retiro lhe 
podessem caber taes elogios. Veja V. Ex. como sou 
imparcial. 

Depois de tudo, ainda teria de fallar sobre as jun- 
ctas de justiça, sobre a escola de tiro, sobre essa pi- 
ca lor ccm que se está gastando rios de dinheiro 
aqui a^nau lado esquerdo sobre o quartel de caval- 
laria, que não temos, apezar de estarem consigna- 
dos na lei do orçamento os meios sufdcientes para 
levan al-o. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Miranda : — A cavallaria está diridida em 

tres ou quarto partes, eitacioaala em difTerentes 
pontos, ca-regando com maior serviço por causa 
des^a divisão, ao passo que lemos terreno proprio 
onle jása começou a fazar obras. 

O Sr. Marquiz de Caxias : — Já tjraos as cbras 
quasi completas. 

O Sr. Miranda : — Tudo isto devia fizer objcclo 
desta dlsciFsão, porque, como disse, quero chamar 
á discussão nesta casa tudo quanto disser respeito 
ao exercito. Vou, pois, continuar o fio de meu dis- 
curso interrompido, emquanto puder, e era quanto 
V. Ex. não permittir que eu deixe para concluir o 
meu discurso amanhan. 

Como dizia ha pouco, Sr. presidente, na promoção 
de graças só foram considerados, segundo as ordens 
do dia que citei, os officiaes quo compunham o exer- 
cito no Hio Grande do Sul, e a^uns que se achavam 
em marcha para a província de Matto-Grosso. E' 
verdade que o Sr. ministro da marinha nos disse hon- 
tera que também haviam sido considerados alguns 
offinaes que tinham prestado serviços em Monte- 
vidéo; mas eu nunca podia comprehender que isso 
tivesse t.do logar, desde que a ordem do dia, que é 
nestes casos a única peça offlcial, segundo o entender 
de S. Ex., não mencionava sinão os ofàciaes que se 
suppunha terem prestado serviços no Rio Grande do 
Sul e na província da Matto-Grcsso, era relação aos 
movimeutis do Paraguay. E' verdade também qúe 
eu tinha meus esorupulus em acreditar o que se dizia 
na ordem do dia, porquanto é sabido que alguns of- 
ficiaes de um coatiogeUe que não passára dp San- 
tos foram egualmente condecora ios, e todavia nem 
estavam em Matto-Grcsso, nem no Sul. 

Quando tomo a palavra pira discutir esta questão, 
não ó porque lenha era vMa censurar aquelies á 
quem a mão bancllca do monarcha uma vez distin- 
gue, considerando-os cora uma graça qualquer ; o fira 
que me preoccupa ó censurar sim a falta de inte- 
resse havida para com officiaes tão dignos como os 
condecorados, e que ficaram todos em completo es- 
quecimento. Sinto a maior dôr ao vèr que muitos 
olflciaes desse e mpo de anilharia, cuja marcha para 
a província de Matto Grosso sa fizera tão notivel 
pela ordem e regularidade com que se eflectuára.... 

O Sr. Marquez ds Caxias : — Apoiado. 

O Sr Miranda : — .... d vilo isso seguramente 
á maneira cora que fôra dcerrainada, marchando o 
corpo com todas os suas praças, e Oitas com todos 
os seus officiaes.... 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado, 
O Sr. Miranda:— . que são os seus protectoros na- 

turaes, a quem estão no habito do viverem subordi- 
nados, e de servirem e obedecerem com prazer e de- 
dicação; sinto, digo, que este corpo, que naquella 
província se tem feito tão recommendavel pelos sof- 
frimentos em que vive, chegando ás vezes ao ponto 
de não terem um prato de farinha e uma cuia de sal, 
como é notorio, cousa rsta que acontece a muitos 
corpos existentes em Matto-Grosso, principalmente 
em pontns destacados, lenha o desprazer de ver quo 
muitos officiaes seus não foram lembrados. 

Eu cito com prazer, por ex0mplo, os nemes dos 
dignos capitães Rabello, Costa Doria, Eloy e Thomaz 
Gonçalves, portador do tractado que fizemos com o 
Paraguay, e a cujo respeito ura jornal desta capital 
diz o seguinte: (lê) « Esse offlcial foi ura dos que 
fizeram a fadigosissima viagem com o 2.° de artilha- 
ria. Foi a elle que o Sr. Paranhos era Assumpção 
confiou os tractados ulCmamente celebrados com a 
R publica do Paraguay.O Est .do poupou cora a com- 
missão desso capitão alguns contos de réis, porque 
tciia ncceíúdade do mnnd'r expressara ante ura va- 
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por á Asssumpção. » Officiies como este, carrega- 
dos do serviço, niombros de um corpo tão distiucto, 
viram-se esqiKciios sem a menor prova de conside- 
ração! E'assim que se leva o desanimo ás flltiras 
do exercito ! E' a sim que fe quer ter exercito ! E' 
mais erto ura dos muitos fados que concorrem para 
nutiir esse estado inquestionável de desanimo e do 
abnegação 1 Faltas, como esta, se notam sempre que 
so olha para as cousas do nosso exercito; é úma das 
muitas causas accumuladas! 

Nas circurnslancias destes acham-se também os 
officiaes da marinha, porque tão bons serviços, como 
os dos officiaes do exercito, prestaram os officiaes 
da marinha nos logares em que se achavam esta- 
ciorados. Si os oíficiaes do exercito não prestaram 
serviço algum real, o apenas so achavam na disposi- 
ção necessatia para os prestarem, com essaAbedien■ 
cia o dodicação do quo têm dado tantas provas, 
quer si tracte de defender a paz interna, quer de re- 
pellir as prelençõesdo eUrangeiro, a marinha não se 
achava em menos felizes circumstancias, no entanto 
que não foi considerada, o que deu causa á que eu 
lovanla^ss em favor delia as mesmas queixas que 
acabo do reproduzir em relação acs officiaes do arti 
lharia. 

V. Ex. rospondeu-me hontem, que em seu devido 
tempo seriara considerados, não só os offlei ms de ma- 
rinha, mas lambera esses outros que haviam presta- 
do tão bons serviços em Hontevidéo, par occasião 
das desordens de Flores. Mas essa promessi, que 
tanto ao ptincipio me satisfez, vi-a imraediatamente 
como que mallograda pela consideração que V. Ex. 
ajunctou, do que esses ófficiaes haviam de ser con- 
siderados, si o governo entendesse que o msreciam. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Eu disse que 
aqueües que merecessem, haviam do ser conside- 
rados na primeira promoção; mas não posso me 
compromettcr agoia a dizer quaei são os que hão do 
ser considerados. 

O Sr. Miranda:— Então abandono a questão 
neste ponto, porque lenho a palavra do nobre mi- 
nistro, quando aflirma que a classe da marinha ha da 
sor considerada na piimeira promoção. 

O Sr. Ministro da Marinha ; — Essa classe nun- 
ca foi esquecida nesses grandes dias de remuneração 
nacional. 

O Sr. Miranda : — Eu queria que já so houvesse 
guardado a mesma eguaidade, sendo ella lembrada 
quando foi o exercito, porque laes difíerenças podem 
ser consideradas em sentido muito desfavorável aos 
brios da marinha. Mas emfim, como lenho a pro- 
messa de que a marinha ha de ser lembrada por 
esses serviços, passo adiante, observando apenas ao 
nobro ministro quo o corpo de artilharia da Bahia 
não devo ser esquecido nessa occasião. 

O Sn. Ministro da Marinha : —Todos os que ti- 
verem' serviços hão de ser lembrados. 

O Sr. Miranda Bem. You entrar em uma ques- 
tão muito importante, o é a dos officiaes honorários, 
classo inaugurada por um decreto do governo. 

Sr. presidente, quero propôr o adiamento desta 
discussão para amanhan; si V. Ex. entender que, 
como eífeilo do adiamento, eu posso continuar a fal- 
ia r amanhan. 

O Sr. Presidente : —Eu não admitto isso, se- 
nhor. 

O Sn. Miranda: — E si eu requerer ao senado? 
O Sr Presidente: — Não tem que requerer. Si 

o nobre senador quizer fallar sobre todas as ma- 
térias que tem indicado, nem em oiio dias aca- 
bará; e eu não' hei de abrir um exemplo tal. 
Não posso interromper o orador; porém jamais 
hei de consentir que fique um discurso para con- 
tinuar no dia seguinte. 

O Sr. D. Manuel ; — Eu vou para minha casa ; 
V. Ex. abandone lambem a cadeira, não esteja ahi 
sacrificando a sua saúde. 

O Sr. Miranda: — Para poder discutir cora a de- 
vida clareza a questão dos officiaes honorários, a 
que deu origem a publicação do decreto quo consi- 
derou diíTerentes officiaes 'do exercito, e despachou 
para ofllciaes generaes differentes indivíduos, entre 
os quaes so conta um paisano; para apreciar devida- 
mente a questão, porque ella se faz disso digna 
pelo seu alcance e pela sua gravidade, eu vou 
referir o que disse o nobre ministro da guerra 
em um discurso que proferiu na caraara dos Sr», de- 
putados. Partirei então de suas observações, feitas 
em defesa de sua opinião, e argumenlaiei com es mo- 
tivos que tenho para mostrar que essa nomeação para 
offlciaea gsneraes e um acto arbitrário que não tem 
fundamento em lei, que não tem base nos interesses 
do exercito, quo muito contraria a natureza do 
nossas instituições militares, que deve ter alta- 
mente desgostado todas as classes do exercito, 
embora eu concordo com o Sr. ministio da guer- 
ra era que todos os cidadãos chamados a serem 
prenaiados cora similhanto honra são realmente 
mui dignos por seus serviços, por sua posição 
social, por sua moralidade. Eii nunca estigmatizo os 
actos do governo, qualquer que elio seja, altribuiado- 
ihe más intenções, ou procurando nodoar o con- 
ceito que possam merecer aquelles que so tornam 
objeclo da consideração imperial. 

O nobre ministro* da guerra, defendendo-se na 
camara, disse pouco mais ou menos o seguin- 
te [lê] : 6 

« Têm honras do brigadeiros, uniformes, es- 
pada, etc., mas não são brigadeiros honorários do 
exercito, » 

_Ao passo que elles têm as honras do um posto, 
não podem ter o titulo a que esse posto lhes dá# 
direito, o que para mim é realraento inconcebi- 
vel 1 Eu não estou alterando, estou repetindo as 
palavras taes quaos so acham no supplemento do 
Jornal do Commercio de 10 [lè) : 

k Os deputados do Rio Grando fizeram eclipse 
quanto ao capital da accusação relativo a cmcessão 
do honras do brigadeiro a cinco cidadãos distin- 
ctos, que podem desembainhar a espada e ser bons 
generaes. » . 

Para mostrar que as nomeações feitas polo Sr. 
ministro da guerra eqüivalem lealmente á nomea- 
ção de cinco officiaes generaes, o que esses ofliciaes 
têm tudo quanto podem ter cs ofliciaes do l.a linhi, 
bastam as próprias palavras de S. Ex.: ellediz que 
os brigadeiros honorários quo nomeara lòm tudo, 
menos isenções e privilégios; o que os cidadãos 
dislinctos que escolhera são taes, que podem desem- 
banhar a espada e ser muito bons generaes. 

Portanto não falia mais nada para que estes cinco 
officiaes sejam com effeilo cinco brigadeiros hono- 
rários de 1." linha do exercito, cinco generaes 1 Para 
mostrar que esses officiaes como taes devem ser 

5 
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reconhecidos, isto é, como pertencentes a uma dessas 
muito nobres classes de oíüciaes que hoje o exercito 
conta, basta fazer mais duas pequenas considerações. 

Nas províncias, uma das obrigações dos cfticiaes 
honorários é esLcem subordinados ao commando 
das armas, segundo o disposto no art. 1.° do res- 
pectivo regulímento. Confarme determina o art. 28 
do regulamento do ajudante-general, também na 
cõríe se acham taes oííiciaes sujeitos a jurisdicção 
daquella auctoridade. ' - 

[O Sr. marquei de Caxias faz sijnal afirmativo.) 
Ahi está o Sr. marquez de Caxias me honrando 

com a sua cpprovação. 
Agora, Sr. presidente, tractarei de mostrar ao se- 

nado que o governo, fazendo essas" nomeações, fez 
mais do que faria, si ainda hoje se podesso dirigir 
pela dispcsicã^ da lei de 16 de agosto de 1838, que 
já se acha revegadr. 

Quando a legislação do paiz auctorisava o governo 
a fazer ofticiaes-genems, mandava que só déssehon- 
ras de oíírcial do exercito a quem fõsse oflicial, de 
maneira que, assim auctorisado o governo, não podia 
elevar um paisano ao posto de general ou a qualquer 
outio posto. 

Dizia a lei: « Concedendo aos ofSciaes quo não 
forem de l.a linha a graduação honorária e o soldo 
em todo ou em parte". » Portanto, já se rè que a 
condição exigida para que alguém pcdesse ser offt- 
cial honorário de l.a linha era que fòsse ofQcial 
de milícia , de ordenança ou da guarda nacio- 
nal; condição esta que nem ao menos foi attendida 
em relação^a uma das nomeações ultimamente feitas, 
porque algum paisano, como eu sou, fôra elevado 
ao posto de ofücial general, de maneira que actos 
taes parecem indicar que nós não nos achamos em 
um paiz monarchico constitucional representativo; 
parece muito ao contrario que nos achamos sob a 
influencia de algumas dessis republicas onde o poder, 
a um simples aceno, transforma um paisano em ge- 
neral, e f,z de paisanos quantos goneraes lhe vem ao 
arbítrio. 

Eu entendo, Sr. presidente, que o governo não 
pôde fazer ofticiaes honorários. A primeira razão 
que tenho para assim pensar é que, tendo sido ne- 
cessária a publicação de uma lei para que o go- 
verno se podesse haver como auctorisado para taes 

•nomeações, essa lei que fôra decretada a 26 de agos- 
to de 1838, passou depois a ser expressamente revo- 
gada. 

Posttriormente se publicou o decreto de 13 da se- 
tembro de 1831, o qual se expiime nos termos seguin- 
tes (lê): 

« Ilavendo-secreado pela lei n. 23 de 16 do agosto 
de 1838 uma nora classe de cfiiciaes honorários áo 
l.1 linha, hei por bem ordenar que os ofüciaes ho- 
norários do í." linha usem do uniforme estabele- 
cido por decreto de 7 de outubro do 1823 para os 
ofticiaes do «slado maior do exercito, e que os bri- 
gadeiros honorários usem do quo corresponde aos 
brigadeiros do mesmo exercito, com a differença de 
que as fardas não poderão ter abordadura s. bie as 
golas e canhõas, desigaada no mencionado de- 
creto. » 

Veiu depois a lei n. 336 de 30 do julho de 18á3, 
a qual em seu art. 3.° diz o seguinte; [iê) « Fica re- 
vogado o decreto n. 23 da 16 de agosto de 1838, as- 
sim ccmo quaesquer disposições em contrario. » 

Já se yô, portanto, que a única disposição com 

que poderia argumentar o governo para fazer a no- 
meação do ofticiaes honorários era a consagrada na 
lei de 16 de agosto de 1838 ; disposição porém que 
foi depois revogada pela disposição da lei do 30 de 
julho de IS-iS. 

Contra este argumento só acho uma observação • 
appartulemente razoável, da qual também se servi- 
ram na outra camara; e é que, não podendo a re- 
gência conceder honras durante a minoridade do 
monarcha, conhec au-se a necessidade de auctorisal-a 
com a lei do 1838, e que então, em consequencia 
dessa lei, é que o governo podia fazer aqu ilo que 
não faria, sinão se dé.-sa o estado da minoridado em 
que nos achavamcs. A este argumento creio que 
posso víctoriosaraento responder dizendo que, sitllo 
fòsse procedente, teria o governo podido nomear 
(jfüciaes honorários logo immediatamente depois 
da prodamação da maioridade, pois que essa lei 
ipso fado deixaria de existir desde que o governo 
do Império passára a ser exercido pelo Sr. D. Pe- 
dro II. MaS não; ffd necessária uma lei qui viesse 
revogar essa de 1838, e é essa lei de 1845; é nesta 
lei que se diz qui a outra dfixa de ter vigor, sendo 
certo que só cinco annos depois da maioridade é 
quo se tracto» de sua revogação. 

Si a maioridade trouxe a restituição da preroga- 
tiva ds fazer taes graças, porque então revogar-se 
uma lei inútil, que liavia cessado, por ter cadu- 
cado a razão delia? Si era necessária a revogação 
da lei, e por isso elh se decretou , então esse 
acto é significativo, e a ausência da disposição, quo 
se revogara, importa a ausência do direito com 
que hoje procede o governo. Tão necessária se con- 
siderou a revrg cão da lei, e tanto se desejava im- 
pedir que a auciotisação nella consignada conti- 
nuasse proveniente de qualquer outra foi.te, que, 
contra o costumo do legislar, se disse no mesmo 
artigo que lhe era especial, que não só essa lei 
se revogava, como qualquer outra quo o mesmo 
determinasse. Obrariam com tanta leviandade os 
legi-ladores de então, que não soubessam que todas 
essas cautelas seriam inúteis, porque ficava o 
governo, não obstante, armado do mesmo poder? 

Creio quo a estas argumentações se não respondei 
Não sei si V. Ex. annue a elfas, Sr. ministro. Mo 
parece que V. Ex. ou se acha fatigado, ou contra- 
riado pela discussão.... 

O Sn. PnnsiDENTE: — O Sr. ministro não pôde 
fallar, porque não pediu a palavra, e não é licito 
dar apartes. 

O Sn. Miranda : — Mas elle não tem dado apartes 
em outras muitas occasiões? 

O Sn. Mixtsrno da Marinha : — Não quero in- 
terrompor os raciocinios de V. Ex. 

O Sr. Miranda : — Ahi está fallando 1 Porque 
V. Ex. não pede ao Sr. presidente que me deixe 
fallar um poucaxinho amanhan ? 

O Sr. Marquez de Caxias : — V. Ex. lera ainda o 
art. 2.° 

O Sr. Miranda : — Sr. presidente, consente que 
no art. 2.°... 

O Sr. Presidente : — Não, senhor; já neste ar- 
tigo o Sr. senador não tem estado muito na ordem, 
mas eu tenho deixado, porque os senhores que pre- 
cederam também sahiram ura pouco fora da matéria. 

O Sr. Souza e Mello : — Eu não sahi do art. 1." 
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O Sn. Miiurfiuj — E eu qjasi que não entrei 
ncl!o ainda , porque posso nesta discussão fallar 
solro tudo que tenha relação com a matéria. 

O Sr. Presidente : — E' uma preva de que tem 
fallado fora da ordem. 

O Sr. Miranda : — Eu não posso fallar mais sobre 
este artigo, e entretanto creio que o Sr. ministro te- 
ria suramo prazer em mo ouvi-, por uma simples 
razão, e ó que clle tem todo o interesse em que 
appareça a verdade, em que se foça justiça a quem a 
(cm. O Sr. ministro sabe que fallo desãpaixosada- 
menta. Ora quem está tão b-;in intencionado não de- 
vo ter o direito de fallar um pouco ainda em outra 
ocoisião 1 

Vou verso concluo, expondo desordenadamente o 
que me fôr lembrando sobre esl« topico, queé sem 
contestação interessautissirao. A constituição do Es- 
tado, na parte em que determina que se órganisem 
os ordenanças militares, acha-se de algum n o do sa- 
tisfeita pelo qae pertence ás promoções. Uma lei ds 
promoções ó uma lei constitucional para o exerc to, 
é ocodígo regulador de toda a sua jerarchh, de to- 
dos os seus itiloresses e aspirações leguia.a'. 

Os postos, as graduações, as honras militares, ahi 
se achara designadamente especificados. Fora dos 
casos marcados nessa lei, ninguém é militar, nin- 
guém pode ter graduações militares, sioão o official 
ma s amigo de cada cbsse, ou os pagadores e com- 
raissarios das tropas. Fazer militares de 1 .Minha 
fora dessa lei é atropellar ludo, c confundir todas 
as categorias sociaes, é ferir interesst-s c suscepti- 
hilidades, ó desgostar cs bons servidores do Estado. 
Similhantes postos, diz ura auetor, produzem na 
machina militar a desordem, a obscuridade, a com- 
plicarão o a injustiça. 

A França, por um descuido, ou imprudência in- 
tolerável, admittia tses postos honorários, e viu o seu 
exercito mesclado só de t8I4 a 1830 por mais de 700 
officiaes honorários. Foi então obrigada a prohibil-os 
por uma lei do 1S de novembro de 1830. 

Não satisfeita cora isso, determinou expressamen- 
te no art. I.0, § 21 da lei de 13 de abril de 1832, 
que cm nenhum caso se poderia dar um posto sem 
emprego, isto é, fóra dos quadros, e quo a ninguém 
so confeririam postos honorários. 

Quando a França, desilludida, entra cm vias de 
progresso, nós retrocedemos para os seus tempos de 
desordem e de obscurantismo 1 

Uma voz:—A constituição permitte faes honra5. 
O Sr. Miranda : — Depois do que acabo de expór, 

ó claro que não. Dois exemplos clareavam a maté- 
ria. 

Podia o governo dar a graduação de caprtao aos 
adjunetos o esciiplurarios do pagador do charaa lo 
exercito de observação? A lei do promoçoes no art. 
i 1 g 3.° diz que não mui categoricamente, bi a cons- 
tituição diz quo sim,para que serve a ler então, bia^ 
lei é"opposta á constituição, para que assim a conce- 
beram ea não revogam ? • 

Pôde o Sr. ministro dar ao scuofficial-maior ashon- 
ras do brigadeiro ? A lei o prohíbe r.o art. 11, quando 
marca os unicos casos em que taes honras porem ser 
concedidas. Si a constituição o auetonsa, para que 
essa lei? Será necessário então revogal-a e deixar 
nua o governo atire as bandas o as dragonas bem a 
sou talante pelas janellas de sua secretaria fora. 

Podo o governo dar a gtaduaçao de major a um 

capitão que não fòr o mais antigo de sua classe? 
Pôde ou não pôde ? A constituição auetorisa á isso, 
segundo so diz, mas a lei expressamente o prohibo 
no art. 111 Como sahir de simühanto embaraço? 

A lei de promoções servirá então só para'prohíbir 
a concessão de taes honras aos escripturarios dos 
pagadores, ao offlcial-maior da secretaria de estado 
dos nogocios da guerra, ao capitão que não íõr o 
mais antigo de sua classe ? Póle ella auetorísar quo 
taes honras se.baratêem, coaterindo-as até aos pró- 
prios paisanos 1 Era que tempo vivemos nós 1 

O senado se despovoa, é tarde; ainda não disse 
tudo, o conUsso que não faço muito favor era discu- 
tir assim. E* uma birra, uma insistência injusta do 
V. Ex. o exigir quo eu fallo nesta hora 1 

0 Sn. Presidente Os discursos não se podem 
adiar. 

O Sr. Miranda Então V. Ex. consinta ao me- 
nos quo eu continue a fallar no ssgundo artigo. 

O Su. Presidente; — Não tem a 3.a discussão? 
O Sr. Miranda ; — O Sr. ministro não estará 

presente. 
O Sr. Ministro da Marinha : — Prometto res- 

ponder, quando vier discutir o orçamento. 
O Sr. Miranda ; — Ah 1 Agora tenho uma ga- 

rantia, portanto ponho termo ao meu discurso. Direi 
depois o resto. Não posso, porém, deixar de agrade- 
cer aos muitos senhores que tiveram a bondado do 
ouvir-me, entro os quaes nçto os íllustres Srs. Dias 
do Carvalho, Caxias, Souza e Mello, etc., etc. 

O Sn. Souza e Mello ; — O Sr. ministro vai ser 
acompanhado por todo o senado. 

A discussão fica adiada pela hora. Oj3r. ministro 
rstira-se cora as formalidades com que fora rffcebido. 

Sessão <íe i £ <íe agosto. 

O Sr, Miranda : — O art. 2.° contém a seguinte 
disposição (ímdr.)'; « A alteração que as forças fixa- 
das houverem desoffrer em qualquer das circum- 
stmeias mencionadas, terá logar por augmento ou 
diminuição das praças do pret das companhias e dos 
corpos arregimentados do exercito. » 

Eu estou inclinado a mandar uma emenda sup- 
pressiva deste artigo ; me pareço que a sua disposi- 
ção é inútil, ou pelo menos incomprehensivel, se- 
gundo a rniuha maneira de sentir as cousas. Si 
V. Ex. concorda na suppressão do artigo, eu mando 
a emenda; mas, si V. Ex. entende que o artigo 
não deve ser supprimido, e que ha cun effoilo ra- 
zão muito valiosa para que continue similhante 
disposição, a qual no entender do V. Ex. não é inú- 
til, nem incomprehensivel, mas antes vantajosa o 
necessária, nesse caso, em presença dos esclareci- 
mentos que V. Ex. houver de dar-mo, eu não só 
deixarei do mandar a emenda de suppressão, mas 
até pude ser que vote pelo artigo. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Eu não posso con- 
vir na suppressão do artigo. 

. O Sr. Miranda:—Então julga necessário, con- 
veniente? Mas as razões da necessidade cu da con- 
veniência ó que eu não posso comprehendor. Dese- 
jaria alguns esclarecimentos, para poder orientar 
meu voto; porquanto a simples leitura da dispo- 
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sição me parece conter unn doutrinr sam-vanta- 
gem alguma para o serviço do exercito em qual- 
quer dessas circumstancias ordinária ou extraordi- 
nária, ou então eu não comprehendo a doutrina, e 
pddo ser-que seja isto o mais natural. 

O Sn. D. IIandel : — Prove isso. 
O Sn. Miranda :—V. Ex. é que é o ministro da 

guerra? 
O Sn. Mixisrno da Marinha: —0 nobre senador 

quer alguma explicação minha ? 
0 Sn. Miranda : — Sim, senhor. 
(O Sr. ministro da marinha pronunciou um dis- 

curso, que já foi publicado.) 
O S«. Miranda: — Realmente a razão dada pelo 

nobre ministro é digna do ser apreciada, e deve 
concorrer muito para a approvação do artigo. Me 
lembro mesmo de que em as leis aoteriores vem 
esta disposição.... 

0 Sr. D. Manuel:—E V. Ex. combateu então? 
O Sr. Miranda : — .... que me parece ser a mais 

firme e solida garantia do respeito que se deve tri- 
butar ao quadro do exercito. O nobre ministro con- 
fessou-nos hontem que o governo havia promovido 
Salferese 5 segundos tenentes contra a lei do qua- 
dro, porque a lei não permilte que, na occasião da 
promoção, o governo exorbitado quadro, nomeando 
ofílciaes além do numero marcado na lei da orga- 
nisação do exercito. 

Eu combali esse aibitrio e o nobre ministro, para 
justificar o procedimento do governo, disse-nos que 
de facto houve esse excesso, mas que foi um excesso 
justificável pelas circumstancias do momento, pelas 
circumstancias txtraoráinarias, em que então se 
achava « paiz ; que tinha de pôr em campo o maior 
numero de tropas, o que fez com que o governo se 
visse obrigado a lançar mão do maior numero de 
officiies para poder com elles organhar essas com- 
panhias provisórias, que deviam marchar para a pro- 
víncia de Matto-Grosso. 

Essa infracção de lei, disse S. Ex., tem hoje dimi- 
nuído de força, porque na actualidaie já esses ofíl- 
ciaes se acham accommodades dentro do quadro. A 
resposta, que o nobre ministro acsba de dar, confirma 
ainda mais a confissão que nos Uz hontem da iofrac- 
ção da lei do exercito, quanto ás promoções. 

V. Ex., como orgão do governo, entende neste 
momento que o governo não pode nomear um só 
official além do numero marcado na lei do quadro ; 
V. Ex. acaba de dizer ao senado que, todas as vezas 
que o governo tiver necessidade de augmentar a 
força do exercito, quer em circumstancias ordiná- 
rias, quer em extraordinárias, não o pôde fazer si- 
não augmentando o numero das praças de pret. 

Si porventura, ou por occasiáo de emmerg.-ncias 
dadas, ou por motivo de quaesquer circumstancias, 
que levem o paiz á uma situação extraordinária, fòr 
indispensável elevar a força d*e 16,000 homens a 20 
ou 21,000, o governo apenas poderá fazer augmen- 
taudo o numero das praças, de que se compõe o 
exercito, mas nunca alterando o quadro, nem for- 
mando mais corpos e nomeando mais ofílciaes além 
dos que estão d-.terminados na lei. 

Ora, si o nobre ministro entende assim, e si esta 
ó a doutrina do art. 2.°, doutrina que eu sustentei 
Hontem e ainda sustento hoje, mas que procurei ver 
bem confessada pela palavra do nobie ministro, cão 

comprcheado como é que S. Ex. voiu hontem jus- 
tificar o excesso de ofílciaes com a razão da necessi- 
dade publica, ou da conveniência do serviço? 

Realmente, senhores, a disposição é muito neces- 
sária, porque é uma garantia qi,e anda a par do 
quadro do exercito, o que devo despertar a attenção 
do governo, sempre que tiver do augmentar a força ; 
uma garantia que, si não estivesse neste projeclo, 
as ira como eUá em algumas leis anteriores, podia 
darlogar a deduzir-se que o governo ficaria aueto- 
risado, quando tivesse necessidade de augmentar a 
força do exercito, a augmenlal-a, não só elevando o 
numero das praças de pret, como também o numero 
dos ofílciaes. 

Eu desejaria que os nobres geaeraeseas pessoas 
profissionaes que se achara na casa dessem ao menos 
um—apoiado—a estas minhas observações; quizeia 
que os Srs. marquez de Caxias o Manuel Felizardo 
dissessem alguma cousa. Eu estou tractando de uma 
matéria que não é minha; estou sustentando um 
artigo, cuja viola ão foi hontem denunciada na casa ; 
e ainda agora acaba de ser patenteada. 

Desejaria que o nobre senador pela província de 
Pernambuco, que ainda ha pouco me fez a honra 
da concordar com as observações que ainda hon- 
tem produzi relativamente ao estado doeicrcito; de- 
sejaria, digo, que o nobre senador declarasse si esta 
minha maneira, de pensar a respeito do artigo é ou 
não procedente. 

O Sn. Ministro da Marinha : — Está na lei. Creio 
que V. Ex. não mo coraprehendeu bem. 

O Sn. Miranda : —Comprehendi perfeitamente. 
Sei que este é o sentido do artigo, sei que o artigo" 
ó necessário. Mas, como hontem eu tinha dito que 
o governo, infringindo esto ai tigo consignado em 
outras leis, havia nomeado, sem necessidade, mais 
10 officiaes, arrogando-se o poder de legislar ou de 
dispensar a lei, e como V. Ex. confessou o facio, 
jus:iílcando-o apenas com a conveniência publica, 
eu quiz ainda hoje tornar bem saliento o acto pelo 
qual o governo havia saltado por cima desta dispo- 
sição da lei. Eu quiz, portanto, justificar o artigo com 
as próprias palavras de V. Ex. 

Estabelecido assim o meu pensamento, hei do 
votar pelo artigo, embora tenha a triste convicção 
de que daqui a 6, 8 ou 10 raezes, si fòr necessário 
elevar a força do exercito, ainda o governo ha do 
entender conveniente nomear mais 10 ou 16 aiferes, 
2.0S lenoatos, etc., além do numero estab.-lecido no 
quadro. 

(O Sr. ministro da marinha pronunciou um dis- 
curso, que já fui publicado.) 

O Sn. Miranda:—Estou conforme com o Sr. mi- 
nistro interino da guerra, quando confessa que houve 
o facto irregular e contrario á lei; mas eu tenho 
pena de V. Ex., Sr. ministro, sinto muito quo 
V. Ex. se veja necessitado a lançar mão do certos 
argumentos para justificar ura acto que não tem 
desculpa; sinto que ha de doer-lhe muito a sua 
posição, que ó realmente bastante afílictiva ! V. Ex. 
cumpre o seu dever, e cumpre-o muito bem; tanto 
que hontem eu tive summo piazer de ver Y. Ex. 
discorrer para apadrinhar este acto do uma maneira 
tal que, si eu não tivesse a convicção de quo defendia 
uma causa justa, dar-mo-hia por convencido, por 
pleaamente derrotado, como já o navia supposto o 
nobre senador pela província do Rio Grande do 
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Norte, só ptlo facto de eu não querer perturbar o 
fio do discurso de V. Ex. 

Mas, Sr. presidente, uma violação da lei, e em 
negocio tão grave, não se justifica assim. Como hei 
da eu tolerar que o governo do meu f aiz entenda que 
pode, por uma consideração de conveniência, abolir 
uma ki, e uma lei das mais ossenciaes, em que se 
basôa a organisação do exercito? Pois quando 
uma lei marca um numero de oftlciacs além do qual 
não póio o governo pasiar, haverá conveniência al- 
guma que o auetorise a ultrapassar os limites dessa 
lei? 

O Sr. Misisiro da Marinha : — Comtanto que 
se respeito o pensamento da lei. 

O Sr. Miranda:—Sr. mimstro, pTa proceder o 
argumento de V. Ex., é n cessado que o espirito da 
lei neste caso seja inteiramente contrario á letra da 
p opria lei. Quando é que se dá o caso de necessi- 
dade? E' quando ha circunstanciis extraordinárias. 
Pois si a lei já tora prevenido esse caso, si elia tem 
dito que nem no caso de circumstancías extraordiná- 
rias se poderá exceder do numero marcado, como ó 
que o governo pode vir dizer-nos quo não infringiu 
a lei por se ver levado pelos motives causados pelas 
ciicumstancias extraordinária, ? 

O Sr. Ministro da Marinha : — O que a lei quiz 
foi fazer cora que, cessadas ascircumstancias extraor- 
din,rias, não houvessem ofQciaes de mais. 

O Sr. Miranda : — 0 que a lei não quer é que se 
noraôem olllciaes além do quadro, mesmo em tempos 
extraordinários. O dever do governo é examinar até 
onde pode chegar a necessidade das nomeações. 

Eu que sou paisano, e que não entendo da practica 
de similhantes cousas, po;SO no meu gabinete resol- 
ver sobre o me1hor modo de dispor de 4, 5, 6 com- 
panhias para Maüo-Grosso ou para qualquer outro 
ponto, sem ler necessidade de nomear mais nem um 
official; hei do augmentar o numero das praças, 
hei de recrutar, hei do tirar um ofílcial daqui, outro 
dalli para formar uma ou duas companhias provisó- 
rias; e, acabada a necessidade, hei de fazer os ofil- 
ciaes regressarem para os seus respectivos corpos, 
respeitando sempre os limites tríçados no quadro 
da força. 

O Sr. Ministro da Marinha : — Como ministro, 
talvez não lhe seja isso tão fácil. 

O Sr. D. Manuel : — No gabinete é fácil. 
O Sn. Marquez de Caxias : — Assim se orgaaisou 

o corpo do Alto Amazonas. 
O Sr. Miranda : — A sabedoria do corpo legis- 

lativo, si entender que isso pode ler legar, deve ce- 
der diante ^lo uma simples consideração, qual a que 
V. Ex. apresenta, da diííiculdade quo poderia en- 
contrar para fazer similhanlo cousa. 

O Sr. Ministro da Marinha: — Em 1836 não era 
época extraordinária e houve excesso. 

O Sr. Miranda : — Em negocies de exercito estou 
sempre cora elle bem identificado; qualquer que seja 
o ministério, V. Ex. me achará sempre neste posto 
de honra; nelle hei de clamar contra tudo que eu 
entender que fere os interesses do exercito. Meus 
amigos tenham paciência; quando estiverem no po- 
der, hei de advertil-os com o mesmo respeito com 
que ora me dirijo a V. Ex. Para mim só reservo o 
prazer, que terei por supremo, do ver que alguma 
idéa minha se faz digna do ser aproveitada. 

Ha muitos annos que discuto estas matérias. Na 
outra caraara, onde muitas vezes não estava de lado 
algum, discutia-as com toda a imparcialidade. Quan- 
do estava com os meus amigos, tomava a liberdade 
de íazer-lhes as observações que julgava convenien- 
tes. Porconseguinte, não é por não estar nas boas 
graças do ministério, embora tenha a fortuna do 
me considerar amigo de V. Ex.; não ó por isso que 
faço algumas observações. Faço-as hoje, como as 
faria era 1856, si quizessa discutir e entendesse que 
o ministério de então procedicNiesta matéria de uma 
maneira contraria aos interesses do exercito, que são 
os do paiz. 

Creio que tenho justificado o meu voto. 

Sessão tleiS tíe agosto. 

O Sr. Ferreira Penna ;—Não pretendendo, Sr. 
•presidente, tomar parte na discussão do art. 3." do 
prejecto do lei de fixação das forças de terra, senti 
todavia a necessidade da dizer*algumas palavras 
desde que ouvi ao nobre senador pela província do 
Matto-Grosso uma censura sumraamente injusta, 
dirigida ao nobre ministro da justiça, que não se 
acha agora presente. 

O illnstre senador extranhou e censurou, em ter- 
mos um pouco fortes, o facto de haver o nobre mi- 
nistro estabelecido no novo regulamento do corpo 
policial da corte uma disposição que exempla do 
serviço do exercito os individuos que servirem cin- 
co annos aquelle corpo, contanto quo não soífiam 
qualquer pena por effeito de sentença. Parece ao 
nobre senador que essa disposição excede á auetori- 
sação quo fora concedida ao governo para fazer 
o novo regulamento; mas neste ponto eu divirjo in- 
teiramente da sua opinião. 

O Sr. D. Manuel Apoiado. 
O Sr. Ferreira Penna :—O art. 16, § 5 da lei de 

26 de setembro de 1857, que concedeu a auetorisação 
de que se tracta, é concebido nestes termos : « O go- 
verno é auetorisado para reformar desde já o regula- 
mento do corpo municipal permanente da côrte. » 

Vê-se pois quanto é ampla esta disposição; e todos 
nóssabemosque, no uso de similhante faculdade, não 
só o actual ministério como os anteriores têm jul- 
gado que lhes é licito alterar uma ou outra lei, 
quando eisa alteração parece-lhe necessária a bem 
do serviço da repartição que se tracta de reorganisar. 
[Apoiados.) A não ser assim, tornar-se-bia inteira- 
mente escusada a auetorisação especial, porquanto, 
para fazer regulamentos que não constituem lei algu- 
ma, ou simples proposta, dependente da approvação 
do poder legislativo, acha-se o governo auetorisado 
pela própria constituição do Estado. (Apoiados.) 

A minha admiração sóbe de ponto, quando observo 
que o nobre' senador considera como um grande 
abuso, como um motivo de grave censura ao nobre 
ministro da jusiiça, aquillo mesmo que ha muitos 
annos se tem praticado. 

Disso o nobre senador que o Sr. ministro da jus- 
tiça não podia dispensar na lei do recrutamento, 
porque a iniciativa sobro esta matéria é da exclusiva 
competência da camara dos deputados, e que por- 
tanto houve oífensa da constituição. 

Para que se veja que o caso não é novo nem digno 
de tantos reparos, passo a ler o que diz o regula- 
raenio do corpo de permanentes da côrte» expedida 
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em 1842 pelo nofso honrado collega o Sr. visconde 
do Urugusy, então ministro da justiça. [Lê] : 

« Art. é." O voluntário que servir neste corpo 
por seis annos consecutivos, não se levando em con- 
ta o tempo de prisão cumprindo sentença, ficará 
cxempto do serviço do exercito, o que lhe se'fá decla- 
raào no seu respectivo titulo do escusa. O que fôr 
promovido a official, ficará lambem exemplo do ser- 
viço do exercito, ainda quando tenha demissão do 
posto, antes de completar os seis annos de serviço 
voluntário. » 

O Sr. D. Manuel: — Que diz a isto, Sr. Mi- 
randa ? 

O Sn. Miranda: — Logo direi alguma ccusa. 
O Sr. Ferreira Penna: — O nobre ministro da 

justiça, dando conta da reforma do regulamento, 
disse o seguinte, no trecho do seu relatório, a que já 
sa referiu o nobre senador ['d); 

« Na intenção de altrahir ao serviço do corpo po- 
licial da côrte indivíduos bem morigerados, e pres- 
cindindo do recurso do recrutamento, procurei crear 
vantagens pari o engajamento voluntário, preen- 
chendo-ss a força, somente era Dita delles, com 
praças escolhidas do exercito. Assim ó concedida a 
oxcmpção do recrutamento e do serviço activo da 
guarda nacional ás praças que tiverem servido 5 
annos, e que não tenham soffddo pena por eiTeitode 
sentença; e ás que de novo se engajarem, e que ti- 
verem dado provas de bom comportamento durante 
o primeiro engajamento, se concede uma quantia 
egual á 5.a parto do soldo. Quando estas vantagens 
não convidem voluntários, só então a força policial 
será preenchida com praças escolhidas" do exercito. » 

Esta providencia cooÇagrava o regulamento do 1.° 
de julho de 1842. Aã palavras que ac ho de ler mos- 
tram, senhores, que o nobre ministro da justiça ex- 
por. com toda a franqueza á asssmbléa geral as razões 
que aconselharam a reproduzir no seu novo regula- 
mento a disposição do de 1842, que o nobre senador 
coademna, dispusiçào que mereceu o assentimento 
do poder legislativo, o que tem sido observada sem 
contestação alguma por espaço de 16 annos. 

QuemÃonsuítar os precedentes estabelecidos em 
muitos casos similhantes também reconhecerá que 
nada digo de inexacto, quando afflrraoque sob o do- 
mínio de diversas opiniões políticas tèm-se constan- 
temente entendido que, quando o poder legislativo 
concede ao executivo uma auclorisação tão ampla o 
iliimilada, como a de quo agora tractámcs, para re- 
formar qualquer estabelecimento cu repartição pu- 
blica; também lhe confere implicitamente a facul- 
dade do dispensar nas leis vigentes, on modifical-as 
quanto fòr necessário, para que a reforma produza os 
seus devidos eSfeilo?, o que os novos regulamen- 
tos organisados sobro'83ta base lèm força de lei; era- 
quanto o peder legislativo não resolvo o contrario. 

A conveniência cu inconveniência da concessão 
de similhantes faculdades ó outra questão. Si elbs 
podem dar logara muitos abuso?, como todos reco- 
nhecem, ao poder legislativo cabe o dever de preve- 
ni-los, negando-as cu estabelecendo expressamente 
as bases e condições que julgar indispensáveis. Con- 
ceder porém a auetorisação sem limite algum, e 
depois accusar o governo por ter feito delia um uso 
mais ou men s amplo, segundo o modo por quo 
aprecia as conveniências do serviço, é o que me pa- 
rece uma iDcchorenma e uma injustiça. 

O Sn. Ferreira. Penna : —Sr. presidente, tendo 
dito o nobre senador por Matto Grosso que a opinião 
por mim eraittida sobre o alcance das auctorisaçôes de 
que fallou S. Ex. importa a admissão de um principio 
subversivo e contrario ás boas regras da administra- 
ção, julgo ainda necessário accrescentar algumas 
palavras como um protesto, porque nada pôde real- 
ra?nte haver de mais contrario á minha índole, ao 
meu desejo o á minha consciência, do que susten- 
tar, como membro do corpo legislativo, qualquer 
principio quo so julgue subversivo, 

O honrado senador havia feito uma forte censura 
ao nobre ministro da justiça, por ter estabelecido no 
novo regulamento do corpo policial a exempçâo do 
recrutamento em favor das praças que servirem no 
mesmo corpo por certo numero de annos, enxer- 
gandó nisto uma violação, não só da lei do recruta- 
mento, como da própria constituição do Estado, um 
abuso da faculdade coucedida pelo poder legislativo ; 
e eu sustentei (desejo que (ique bem claro o ponto 
da nossa divergoucia, para que o senado decida qual 
de nós tem razão) quo dada a auetorisação nos termos 
em que o foi, istoó, sem limitação alguma, como já 
mostrei pela leitura da lei respectiva, nada mais fez 
o ministro sinão usar de um direito, tanto mais in- 
contestável quanto é certo que a disposição de que 
se tracta já fazia parte do regulamento de 1842, que 
ello leve de reformar, e havia sido observada por 
espaço do 16 annos com assentimento do poder le- 
gislativo. 

Discorrendo neste sentido, Sr. presidente, eu re- 
feri-mo a muitos act s que podem servir de exemplo, 
não os citando espccificadamente, porque o senado 
tem delles perfeito conhecimento. 

Esses actos mostram que nos regulamentos expe- 
didos em virtude de similhantes autorisações tem o 
poder executivo por muitas vezes modificado as dis- 
posições de uma ou mais leis, quando emendo que 
isso é indispensável.... 

O Sn. D. Manuel : — Isso não tem questão al- 
guma. 

O Sn. Ferreira Penna: — ... a bem do serviço da 
repartirão que so tractr de reformar. 

Foi isto o que eu disse, o não o que me nttribuiu 
o nobre senador, isto é, que o governo, pela simples 
auetorisação para reformar qualquer repartição, fica- 
va auetorisado para saltar por cima dc quanta lei 
quizesse. 

Confesso que fiquei admirado dever o nobre se- 
nador contrariar hoje um principio lâo corrente, 
e por tanto tempo admitfido. 

O Sr. Miranda: —Não sou eu o único. 
O Sn. D. Manuel : — Ainda não appareceu outro. 
O Sn. Ferreira Penna: — Eu desejaria que ou- 

tros nobres senadores, mais versados do quo eu no 
conhocimenlo destas matérias, tomassem parto no 
debate, para mostrar qual de nós tem razão. 

O Sr. Miranda : — Havia de ouvir boas cousas. 
O Sr. D. Manuel ; — Venham á tribuna; tam- 

bém tomarei parle na discussão. 
O Sn. Ferreira Penna ; — Não' comprehendo 

mesmo com que fim daiia o corpo legislativo uma 
auetorisação especial ao executivo para fazer regula- 
mentos com a condição do não irem do encontro a 
qualquer lei em vigor, porque para isto, repito, tem 
o governo, pela constituição, toda a faculdade qcccs- 
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saria. O nobre senador fallou também da reforma 
das escolas militares; porém ala vejo eu mais um 
exemplo em abono da minha opinião, parecendo-me 
claro que o governo não poderia levar a elleito essa 
reforma domiodo quo satisfizesse as vislas do poder 
legislativo, que lhe concedeu a auctorisaeão, sem 
alterar muita cousa estabelecida por lei. 

O Su. Miranda: — Reprovo tudo isso; o corpo 
legislativo não deu auetorisação ao governo para 
violar a lei do promoções, e outras. 

O Sr. Ferreira Penna : —A auetorisação foi con- 
ferida pela lei 'de 30 do junho de 1836, art". 5.°, § 3.°, 
nos termos que passo a ler, para que se veja quo não 
contôm clausula cu limitação alguma. (La.) « Fica 
desdo já o governo auetorisado a reformar o regula- 
mento do escola de applicação, o do curso de cavalla- 
ria o infantaria do Rio Grande do Sul, e ot estatutos 
da escol-i mililar e da escola do marinha. » Avista 
disto poderá o nobvo senador sustentar quo o governo 
mio podia alterar nessas escolas cousa slguma quo 
estivesse estabelecido [or lei, como, por exemplo, o 
numero o ordenados dos lentes ? 

O Sr. Silveira da Motta : — Não podia. 

O Sr. D. Manoel : — Essa ó boa I 

O Sn. Ferreira Penna : — Quizera ver bem dis- 
cutida esta questão, porqno creio que, si estou em 
erro, também o tem estado as camaras legislativas. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Não é jus- 
tificação. 

O Sn. Ferreira Penna : — O que ro poderá dizer é 
quo tem havido imprevidencia ou pouco escrúpulo da 
parte dos legisladeres. 

O Sn. Miranda:—Fechem-se as portas destas 
duas casas, faça o governo quanto quizer. 

O Sr. D. Manuel (rindo-sc): —Isso ó declaraação. 
O Sr. Ferreira Penna : — O que se polorá dizer, 

repito, ó que tem havido demasiada facilidade.... 
O Sr. Miranda : — Ahl 
O Sr. D. Manoel: —Ouça, ouça. 
O Sr. Ferreira Penna : —.... em dar similhantes 

auetorisações ao governo; mas, uma vez concedidas, 
paroce-rao mal cabida a accusação pelo facio do ter 
sido a reforma feita neste ou naquello sentido. 

O Sr. Miranda: — Está altenuando. 
O Sr. Ferreira Penna: — Não teahe que atte- 

nuar; estou sustentando uma opinião que esta de 
accôrdo com a practica constantemente seguida no 
nosso paiz. 

O Sr. Miranda : — Argumente com a doutrina do 
Sr. Souza Franco, que considera todas as auetori- 
sações como inconstitucionaes. 

O Sr. Eh Manuel; — E* outra questão. 
O Sr. Presidente : — AUenção 1 
O Sn. Ferreira Penna : — Quando se tracta de 

conceder qualquer auetorisação, c que cabe apreciar 
' a sua consiitucionalidade o conveniência, o que cabe 

ver si convém pôr-lhe limites ou estabelecer as 
bises da reforma; mas, desde que são concedidas sem 
limitação alguma, não podo o governo ser accusado 
por haver estabelecido o contrario do que cispunha 
uma ou outra lei vigouto... 

O Sr. Miranda : — E muito importante como a 
do recrutamen.o, accresceute. 

O Sr. Ferreira Penna : —.... quando isso cen- 
venha ao serviço da repartição que se tracta do re- 
formar. 

O Sr. Miranda : — Não podia convir. 
O Sr. Ferreira Penna : — A apreciação dessa 

conveniência é jusiamente o que o poder legislativo 
delega ao executivo, quando lhe confere uma aueto- 
risação illimitada, o a distineção que o nobre sena- 
dor pretendo fazer entro leis importantes o não 
importantes parece-me inadmissível. Todas ellas . 
são egualmente obrigatórias, e têm a mesma força. 

Demais, perguntarei eu, em que termos foi o 
governo auetorisado para ciear a repartição do aju- 
dante general? 

Fui nessos termos [lendo): « Fica desde já o go- 
verno auetorisado a supprímir a commissão encar- 
regada... 

O Sr. Miranda ; — [ao Sr. presidente ) :— Po- 
derei foliar agora sobre esta matéria ? 

O Sr. Ferreira Penna:— E apenas a citação do 
um exemplo [continúa a ler.) 

« Fica desdo já o governo auetorisado a supprimir 
a commissão encarregada dos trabalhos preparató- 
rios das promoções, e o commando das armas da 
côrte, creando o logar de ajudantegensral do exer- 
cito om substituição. » 

Segundo o principio que sustenta o nobre sena- 
dor, devia-se entender quo por esta auetorisação não 
podia o govorno, para levar a effeito a reforma, alte- 
rar disposição alguma das leis anteriores ; mas nós 
vemos que pelo rogulamontò da nova repartição do 
ajudante general crearam so varies empregos, que 
não existiam, marcando-se-lhesvencimento; e pas- 
saram a pertencer áqueüa auetoridaie militar diver- 
sas attribuiçôes que, em virtude de legislação an- 
terior, eram exercidas pelo ministério de guerrií, 
pelos presidentas do província, e.pelos commandan- 
tes de armas. 

O Sr. Miranda: — O governo estava também au- 
etorisado a reformar o commando das armas. 

O Sr. Ferreira Penna: — Perguntarei ainda ao 
nobre senador: os novos estatutos das escolas mili- 
tares não estão já em vigor? Os lentes e outros em- 
pregados não terão direito a perceber os vencimentos 
ultimamente estabelecidos ? 

O Sr. Miranda: — Protesto contra muitos artigos 
dessa reforma. 

O Sr. Ferreira Penna : — Não tendo o poder le- 
gislativo imposto a condição de ser a reforma sub- 
metlida a seu conhecimento antes de começar a exe- 
cução, como om outros casos tem feito, devo ella ser 
considerada como tendo força do lei, emquanto não 
fòr revogada. Assim foram sempre entendidos ou- 
tros actos quo o governo têm practicado em idênticas 
circumstancias. 

O Sr. Miranda : — Dispensando leis e não dando 
conta ao corpo legislativo.... 

O Sr. Ferreira Penna : — Não dando conta 
como ? O nobre senador não vê que era seus relató- 
rios tôm os ministres dado circumstanciada in- 
formação do uso quo fizeram das auetorisações? Não 
é livre ao nobre senador ou a qualquer outro mem- 
bro do corpo legislativo propôr a revogação dos nc- 
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vcs regulamentes, no todo ou em parte, quando por- 
ventura não lhe pareçam convenientes? 

O Sr. Miranda : — Porque os ministros não pedi- 
ram a approvação ? 

O Sr. Ferreira Pexxa : — Porque as leis de au- 
ctorisação não contêm essa clausula. 

O Ss. Miranda : — Logo, dão conta por mero ex- 
pediente, e não por obrigação. 

O Sr Presidente:—Isto é estar respondendo 
por apartes. 

v Sr. Ferreira Penna : — O que convém saber c 
0 si elles têm ou não dado conta das reformas fdtas, e 

ainda que não pedissem expressamente a approvação, 
bem se vè que isto em nada prejudica a faculdade 
que tem o corpo legiqjativo de opproval-as ou revo- 
gal-as. 

Voltarei agora, Sr. presileuto, á parte principal 
da minha quesião cora o nobie senador. 

Havia elle censurado o nobre ministro da justiça 
por ter, pelo novo regulamento do corpo policial, 
dispensado do serviço do exercito as praças que 
completassem naquelle corpo carto numero dean- 
nos; e eu, para mostrar que o facto não era novo, 
nem poáia causar tanto reparo, citei o regulamento 
expedido em 1842 pelo Sr. visconde de Uruguay, 
que continha esta mesma disposição, observando 
que elle fôra confirmado pelo assentimento do 
poder legislativo, e observado sem a menor contesta- 
ção por espaço de 16 annos. A isto respondeu o no- 
bre senador "dizendo que para defender o aclual 
ministro da justiça chamei á aucioria o Sr. vis- 
conde do Uruguay, fazendo-lhe uma accusação; mas 
ou tenho direito a ser acreditado, quando assevero 
que tal não podia sar o meu intento, pois quo o 
Sr. visconde de Uruguay merece-me lambam a 
maior consideração o estima; e, si argumentei com 
ura exemplo por elle dado, fui justamente por co- 
nhecer que não podia citar em abono de minha 
opinião uma auctoiidade mais competente e respei- 
tável. [Apoiados.] 

Outra accusação contra o Sr. ministro da jus- 
tiça versou sobre disposições do art. 57 do novo 
regulamento, que é c.ncehido nestes termos 
[lendo] : 

* Quando qualquer praça não se comportar re- 
gularmente no corpo, o commandanto geral poderá 
requerer ao mioistro e secretaiio de estado dos ne- 
gócios da justiça a passagem da mesma praça para 
qualquer corpo dc !.• linha, onde servirá proviso- 
riamente, ou até completar o tempo de engajamento 
marcado para as praças do exercito. » 

Parece ao nobre senador que ha nisso um grande 
abuso, uma violação da lei. 

O Sr. Miranda ; — Não disse isso. 
O Sr. Visconde de Jequitinuonha : — Que ha 

grande detrimento para o exercito. 
O Sr. Miranda : —Observei mais que, para con- 

seguir similhame auetorisação, grandes esforços em- 
pregou o nosso honrado collega o Sr. Nabuco, o 
quo essa disposição passou na camara dos deputados 
por dois ou tres votos. 

O Sr. Ferreira Penna : — Mostrarei como sc 
equivoca o nobre senador. O mesmo regulamento do 
1842 diz isto (l(): 

« Art. 64. O commandante geral pedorá mandar 
, servir nas companhias addidas, temporaiiamente, 

ou ale completaram o tempo de serviço, os indiví- 
duos praças de pret de procedimento menos regu- 
lar : ou requererá a passagem do taes indivíduos 
para os corpos de l.a linha do exercito ao ministro e 
secretario do estado dos negocios da justiça. » 

O Sr. Miranda: — A disposição que eu disse que 
custou a passar na camara dos deputados, apezar dos 
esforços do Sr. Nabuco, ó aquelia pelp qual se man- 
dou dar aos corpos policiaos os recrutas do exercito : 
portanto, não me equivoquei; quem se equivoca ó o 
nobre senador pela província do Amazonas. 

O Sr. Ferreira Penna:—Em que mo equi- 
voquei ? 

O Sn. Miranda : — No modo de apreciar o facto, 
que não é justamente aqueile a que se referiu. 

O Sr. Ferreira Penna : — Agora percebo que 
o facto a que o nobre senador se referiu é o da per- 
missão quo algumas das modernas leis do fixação de 
forças deram ao governo para .ceder ás provín- 
cias o numero de recrutas necessaiio para preen- 
cher os corpos do policia, isto é, que o nobre sena- 
dor disse que custou grandes esforços ao Sr. Nabuco, 
e que passou na camara por 2 ou 3 votos ; mas eu 
vou mostrar que ainda nesta parte é o nobre senador 
quem so equivoca. No regulamento de 1842 encon- 
tra-se o artigo que passo a ler. 

O Sr. Miranda: —V. Ex. destaca os meus argu- 
mentos, si dá licença ou me explico. 

O Sr. Presidente : — Não posso adraittir uma 
discussão em perguntas e respostas; poço ao Sr. 
senador que coaliaue o seu discutso. 

0 Sr. Ferreira Penna : — Não tenho o menor 
interesse em inverter os argumentos do nobre sena- 
dor, nem pretendo de maneira alguma faZel-o. De- 
sejo polo contrario que elles sejam hora corapre- 
hendidos por quem nos ouve, assim como as minhas 
respostas. 

Qual foi a proposição do nobre senador? Foi, se- 
gundo a explicação por ello dado, que o nobro mi- 
nistro da justiça fez mal em auctbrisar pelo seu novo 
regulamento a passagem de praças e colhidas do 
exercito para o corpo policial da corte, quando devia 
lembrar-se de quo a faculdade concedida ao governo 
pelas leis de fixação de forças de 1834 e 1833 para 
ceder aos corpos'policiaes das províncias o numero 
de recrutas do quo precisassem, foi obtida pelo Sr. 
Nabuco com grande difflculdade, e tanto que, tendo 
então passado na camara por 2 ou 3 votos, não foi 
renovada pelas leis do 1836 e 1837. 

Ora, eu julgo-me obrigado a mostrar que lambem 
nesta parte equivocou-se o nobre senador, por isso 
peço permissão para chamar á sua lembrança mais 
um artigo do regulamento do 1842 [lê]: 

« Art. 3.' 0 alistamento para o corpo será de vo- 
luntários; si porém destes não concorrer nume- 
ro sufficieníe para elevar o corpo ao estado com- 
plo'o, o governo poderá, si o serviço publico assim 
o exigir, completal-o com praças escolhidas dos cor- 
po» do exercito, como dispõe a lei n. 243 do 30 de 
novembro do anno proximo passado, no cap. 1.°, art. 
3.», § 3.° » 

A disposição da lei aqui citada é a seguinte; 
« Guardas municipaes permanentes, podendo o go- 
verno preencher o numero respectivo, na falta de 
voluntários, com praças escolhidas do exercito, as 
qnaes abi devem completar o seu tempo de ser- 
viço, etc. » 
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O Sr. Miranda : — O que so seguç? 
O Sr. Ferreira Penna Segue-se que não é 

ccusa nova a disposição do ulticio regulamento. 
O Sr. Miranda : — Quem disso que era nova? 
O Sr. Ferreira Penna: —V.Ei. 
O Sr. Miranda: — Combato a disposição por in- 

conveniente. , 
O Sr. Ferreira Penna: —Mas não poderá-ne- 

gar que o poder legislativo a tem julgado conve- 
uienie desde 18Í1. 

O meu fim neste debate, senhores, era mostrar 
que o nobre ministro da justiça não pode ser accusa- 
do da abuso, ou excesso, na reforma do regulamento 
do corpo policial da côrte, avista da auctorisação que 
o poder legislativo lha conferiu; e que as disposi- 
ções desse regulamento, que tão fortes censuras me- 
receram ao nobre senador por Matto-Grosso, foram 
copiadas do de 1812, que desde então estçve em vi- 
gor sem contestação alguma. 

Si o não fiz do um modo tão completo, como do 
certo o faria o nobre ministro, si estivesse presente, 
creio todavia que o que tenho dito bastará para 
mostrar quanto foi injusta a apreciação que o nobre 
senador foz destes actos. 

Sessão <lc 24 <lc agosto. 

O Sr. Ferreira Penna:—Sr. presidente, si 
nosso regimento tivessoestabelecido como disposição 
permanente e obrigatória o que aló certo tempo*fui 
estylo do senado, esto projecto, concernente á ma- 
téria tão importante, teria sido reraetlido á uma 
cornmissão que o examinssso para propôr as emen- 
das oue porventura julgasse necessaiias, e o parecer 
dessa cornmissão tornaria certamonte mais fácil o de- 
bate, que nas actuass circumstancial não pode deixar 
de ser embaraçoso, venlo-se obrigado cada um dos 
membros da casa a entrar no exame da muito antiga 
o complicada legislação, a que o m- smo projecto 
so rtfero. Esta mesma observação fiz honkem, 
quando se tractava da urgência proposta pelo hon- 
rado senador pelo Eio Grande do Sul. 

Então procurava eu mostrar as razões, por que 
entendia que o sanado não podia occupar-ss irame- 
diatamento da discussão do assumpto desta ordem, 
sem quo precedesse o exame d ) uma coramissão; 
mas fui atalhado no meu proposito pela advertsncia 
que V. Ex. mo foz, observando que isso impertava a 
discussão da maioria, para a qual não era opportuna 
a ocoasião. Hoje proseguirei na exposição que havia 
começado, porque desejo sobretudo mo; irar au se- 
nado que a impugnação que faço ao projecto nasço 
do profundas convicções, e não do desejo de estorvar 
qualquer deliberação quo a esta augusta camara pa- 
reça mais conveniente. 

Quanto a doutrina do projecto, ainda hontem de- 
clarei com toda a.franqneza que, havendo prestado a 
maior attenção ao debate que ollo suscitou na cama- 
ra dos deputados, tendo ouvido brilhantes argumen- 
tos, exprimidos por vozes muito generosas, não pu- 
de'todavia convencer-me nem da justiça, nem da 
necessidade, nem da conveniência do estabelecer- 
se para a guarda nacional, quando empregada em 
corpos destacados, uma penalidade diversa daquella, 
á quo fica sujeito o cxeicito, quando es respectivos 

corpos estão collocados na mesma pos ção, quando 
uns o outros são chamados a prestar idèntices ser- 
viços. ' - 

Os principaes argumentos, que por vezes têm-se 
apresentado em favor do pTojecto, consistem na des- 
necessidade dos castigos do pancadas para manUr-so 
a disciplina o conseguir-se o serviço quo deve pres- 
tar a guarda nacional destacada, e na circumstancia 
do serem elles degradantes e incompativeis com a 
dignidade do cidadão de ura paiz livre. 

Quanto ao primeiro creio que, si recorrermos ao 
testemunho C aucioridade dos nossos mais dislinctos 
offlciaes goneraes o superiores, daqudles que têm % 
coramandado tropas, quando a ordem publica se acha 
alterada por successos extraordinários, duquelles que 
tõm dirigido operaçô-s militares com o fim de suffo- 
car coraraoções internas, oufly defender o Estado 
da aggressão íe inimigos externes, não deixarão elles 
do repetir aquillo que a experieacia lhes tem mos- 
trado, isto é, quo os elementos de que ainda se com- 
põe entra nós uma grande parte da forçapuhlica, as 
circumstancias do paiz, a educação e os hábitos da 
generalidade da população, e os perigos a quo em 
taes circamstancias fica exposta a auetoridado, não 
permilteminfelizmenteque sem quebra da disciplina, 
sem grave pri-juizo da ordem e do serviço publico, 
sejam abolidos os casligss de que se Iracta iapoiados). 
Si pois devemos, como entendo, dar peso e credito a 
estas informações das pessoas mais competentes na 
matéria, si ninguém ha que desconheça quanto de- 
pende da disciplina e subordinação das tropas o êxito 
do qualquer operação militar, claro fica que á inevi- 
tável o imperiosa lei da nocessidade devem cedsr 
quaesquer outras considerações, por mais generosas 
o philamhropicas que pareçam. 

Quanto a circumstancia de ser degradante p cas- 
tigo da chibata, já sa tem por muitas vezes obser- 
vado que, achandf-so elle practicaraente admittido 
em substituição das pranchadas, por ser menos ri- 
goroso ou monos no ivo á saúde do soldado, não ha 
necessidade de uma lei para abolil-o, bastindo uma 
simples ordem do governo quo recommende a fiel 
observância dosantigos regulamentos militares. 

A isto porém offersce-se como objecção que o cas- 
tigo das pranchadas, além de muito rigorese, é egual- 
menle degradante, eaos que assim pensam julge-mo 
com direito a perguntar: si estais disto convèncidos, 
como podeis querer-que subsista para o exercito um 
castigo degradante? Quaes as razões quo justificam a 
desigualdade das penas applicayeis a um mesmo de- 
lido, quando aquelles quo o cbmmettém acham-se 
collocados na mèsma posição, e sujeitos a eguacs do- 
veres? Será isto compatível cora e principio que a 
canstituição tem consagrado da egüaldado da lei para 
todos, quer proteja, quer castigue? 

Como razão da diffsrença allega-se que o exorcito 
õ em geral composto da parto Ínfima da população, 
do recrutas obrigados áo serviço sem o molha ou 
dislineção alguma no que toca ás suas qualidades 
raoraes.-entretanto que a guarda nacional corapre- 
hende as classes mais nobres e dislinetas da socie- 
dade. Eu porém não conheço lei alguma qne mando 
recrutar para o exercito sómente os vadios, os per- 
versos, e os réos de policia, o que considere como 
motivo de escusa a nobreza de nascimento e a bea 
educação, nem que exija estes predicados para que 
seja alistado qualquer indivíduo na guarda nacienal. 
- Si forem observadas com todo o rigor e exacção 
(e nesta hypcthese ó quo devemos argumentar) ss 
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leis que actualmente regulam a organisação deslas 
duas grandes fracções da força publica, exercito e 
guarda nacional, deverão alistar-se tanto em uma 
como em outra iadividuos de bons e do máos costu- 
mes, de nascimento diítibcto e obscuro, de boa e de 
ma educação, e assim dar-se-ha muitas vezes o caso 
de applicar-se a um homem recomraendavel por 
suas qualidades, que est ji com praça no exercito, 
como recruta, ou como voluntaiio, o castigo corpo- 
ral, de queficim exemplos muitos guardas nacionaes 
que talvez não lhes sejam eguaes em nobieza de 
sentimentos, nem tão dignos de consideração. 

o Também tenho ouvido que não é possível equi- 
parar a guarda nacional ao exercito de linha, por- 
que este acha-se pela própria constituição do Es- 
tado sujeito ao regimen especial das ordenanças 
militares; e aquella,Considerada come torça civica, 
não pode ser privada dos direitos e iramunidades que 
a mesma constituição garante a todos os cidadãos. 
Este argumento teria certamente grande peso, seria 
mesmo irrespondível, si alguém tivesse a absurda 
pretenção de sujeitar a castigos corporaes todos os 
cidadãos que compõem a guarda nacional, uma vez 
que fossem chamados a serviço, quer era circums- 
tancias ordinárias, quer em extraordinárias. 

Será es'a porém, senhores, a disposição da lei 
que se pretende derogar? Não ; ella sd diz respeito 
a corpos destacados, a ccrpos que devem compf'r- 
se, não da guarda nacional em massa, mas de pra- 
ças delia especialmente designadas como mais pró- 
prias para o serviço militar, por sua edade, estado e 
mais circumstancias; a corpos que, devendo.reunir- 
se ao exercito como parte integrante delle, ainda 
que temporariamente, para fazerem um serviço com- 
mum, não podem deixar de ficar sujeitos ao mesmo 
regulamento e disciplina sem que dahi resultem 
gtavissimos inconvenientes. [Apoiados). 

O guarda nacional sobre quem recahe a designação 
fica tão rigorosamente obiigado ao serviço militar 
pelo tempo que a lei marcar á existência dos corpos 
destacados.comoaquelle queé reciutado para o exer- 
cito, e si em favor do pnmeiro se invocara os foros 
de cidadão para que fique exemplo dcs castigos cor- 
poraes, nãa vejo razão para negar-se a mesma im- 
munidade ao segundo, que também gozava tedos os 
diieitosde cidadão até o momento de ser recrut>dü, 
e que continua;a a gozal-os logo que finde o seu 
tempo de serviço. 

Alguns outros argumentos tenho ouvido em favor 
do projecto, e não tracto agora de respondera cada 
um delles por parecer-me mais conveniente esperar 
que sejam produzidos no senado. Entretanto per- 
guntarei : ainda concedendo se que não possa haver 
duvida alguma sobre a conveniência da exemptar- 
sados castigos corporaes a guarda nacional desta- 
cada, estará o projecto da caraara dos deputados 
no caso de ser adoptado sem emenda alguma, e en- 
viado á sancçâo ? 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : —V. Ex. pôde 
oílerecer as emendas. 

O Sr. Ferreira Penha: — E' este o ponto sobre 
o qual julgo dever agora chamar a particular atlen- 
ção do senado, e para este fim repelirei textualmen- 
te as disposições do projecto, comparando-as com 
as dos regulamentos e artigos de guerra a que elle 
so refere: 

Diz o prejecto: [lendo] 

« Art. I.0 A'guarda nacional, quando sujeita aos 
regulamentos e disciplina do exercito de linha, na 
forma do art. 13í, cap. 4.°, lit. G.0 da lei n, 602 do 
19 setembro de 1850, não é applicavel o castigo do 
pancadas, de que faliam os regulamentos de infan- 
taria de 1763, e do cavallaria de 1764, e os artigos 
de guetra. 

« Art. 2.° Em substituição de tacs castigos, appli- 
car-se-hão, nos casos de pena arbitrária, como está 
determinado no § 3.° do erK 11 desditos regula- 
mentos, as outias penas no mesmo paragrapho 
mencionadas; e nos casos do art. 11 e l.a parte do 
art. 12 dos do guerra, a pona de prisão rigoross, 
determinada no art. '20. 

« Art. 3.° Ficam revogadas todas as disposiçõ s 
em contrario. » 

Cabe aqui notar que o projecto, referindo-se ao § 
3.» do art. 11 dos dois regulamentos, suppõe quo 
em ambos ó idêntica a numeração e theor do pa- 
ragrapho que irada das penas em questão, mas a 
leitura delles mostrará que ha nisto ura manif-sto 
engano, pois que do regulamento de 1763 é o § 3 0 

docapi ulo 11 o quese deveiiacitar, e do de 1764 
o § 3.° do capitulo 10. 

Poderá este engano ser por nós cotrigido com 
consentimento da outra camara, dispensando-se a 
formalidade de reenviar-lhe o projecto emendado, 
como tem sido de estylo, quando escapa ifm erro de 
data, a omissão .ou repetição do uma palavra, cu 
qualquer outra falta iusígnificante ? Parece-me que 
não; mas, ainda que prevalecesse a opinião conlraiia, 
subsistiria outra duvida ainda mais grave, visto que 
os dois paragraphos referidos, om vez de serem uni- 
formes era suas disposições, como presumiram os 
redactores do projecto, difíerem sobre, um ponto 
muilo essenciál. 

Diz o regulamento de infantaria de 1763 no S 3.° 
do cap. 11 [lendo]: 

« E as culpas leves, commetiidas por descuido 
ou inadverlencia, setào castigadas com 20, 30 cu 50 
pancadas dadas com a espada de prancha; ou met- 
tidooréo em piisão a pão o agua, ou fazendo-lhe 
morPar guarda sem lhe competir, ou carregando-o 
de armas uma ou muitas horas; os quaes castigos 
leves srrão dados sem concelho de guerra. » 

O § 3.° do cap. 10 do regulamento de cavallaria do 
1764 é concebido nos mesmos termos, com a differença 
porém de conter depois das palavras—uma ou mui- 
tas horas — as seguintes — ou pondo-o no íornilho 
quatro, seis, oito horas, ou mais até vinte e quatro. 

Ora, mandando o projecto observar sem òisiincção 
ou excepçâo alguma as disposições destes dois para- 
graphos, qual será a conseqüência ? Dever se-hi 
entender qus toda a guarda nacional destacada ou 
sómente a de cavallaria fica sujeita ao castigo do 
tornilho?E pod.rá ser da intenção da assembléa ge- 
ral, quando resolve a extineção do castigo da chibata 
e das prancãadas, deixar sabsistir o do tornilho, 
egualmoate degradante o tão afllictivo que chega a 
ser cruel? 

Cieio firmemente que não; mas estou também 
persuadido de que, si o projecto fôr conveitido em 
lei nos mesmos termos era qce se acha concebido, o 
commandante que, cingihdo-so ásua letra, mandar 
applicar o castigo de tornilho, não poderá ser res- 
ponsabilisado ; e esta só consideração seria bastante, 
a meu ver, para justificar a necessidade de alguma 
emenda. [Apoiados.} Passarei agora, Sr. presidente, a 
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ier os artigos de guerra: esta leitura, que julgo muito 
conveniento ao meu proposito, além de fastidiosa, 
poderá p recer supérflua, visto que cada um dos 
membros da casa tem peifeilo conhecimento da ma- 
téria; mis ou peço ao senado que tenha paciência, 
que seja indulgente em ouvir-me. 

O Sa. Visconde de Jequitixhonha : — V. Ei- 
deve dizer: _ Peço ao senado qu-queira ter o pra- 
zer de me ouvir. 

O Sn. Feureuu Pewa :—Quando se discutem 
milerhs desta ordem, julga sempre conveniente re- 
petir textualmente as disposições das leis de que se 
faz menção, porque a simples referencia a eüas não 
basta para que sejam bem comprehenlidos e aprecia- 
dos os argumentes e observações de cada orador. 

Diversas vozes : — Leia os artigos, ó isso muito 
conveniente. 

O Sn. Ferreira Pexna: — Eil os aqui [lê), 
« 1.' Aquelle, que recusar por palavras, ou dis- 

cursos, obedecer as ordens dos smis superiores, con- 
cernentes ao serviço, será condemnado a trabalhar 
nas fortificações; porém si se lhe oppozor, servindo- 
se de qualquer arma, cu ameaço, será arcabusado. 

« 2.° Todo o offlcial de qualquer graduação que 
siçj i, que estando melhor informado der aos seus su- 
periores por escriplo ou de bocca sobre qualquer 
objecto militar alguma falsa informação, será expulso 
com infaraia. 

« 3.° Todo o offlcial de qualquer graduação que 
seja, ou offlcial inferior, que sendo atacado pelo ini- 
migo desamparar o seu posto sem ordem, será pu- 
nido de morte. Porém quando fdr atacado por um 
ioimigo superior em forças, será preci.-o provar pe- 
rante um concelho de guerra que elle fez toda a 
defensa possível, e que não cedeu-, sinão na maior 
c ultima extremidade ; mas, si tiver ordem expressa 
para se não retirar, succeda o que succe ler, neste caso 
nada o poderá escusar, porq le é melhor morrer no 
seu posto do que deixal-o. 

« 4.° Todo o militar, que commetter uma fra- 
queza escondendo-se ou fugindo, quando fôr preciso 
combater, será punido de morte. 

<r 5.° Todo o militar que cm uma batalha, acçâo, 
ou combato, ou em outra oceasião de guerra, der 
nrn grito de espanto, comod:zendo: O inimigo nos 
lem cercado.—Nós somos cortados.—Quem puder es- 
capar escape-se, ou qualquer palavra similhante, que 
possa intimidar as tropas, no mesmo instante o 
matará o primeiro offlcial mais proximo que o ou- 
vir; o si por rcaso isto lhe não succeder, será 
logo preso, c passará pelas armas por sentença do 
concelho de guerra. 

« 6.° Todos são obrigados a respeitar as senti- 
nellas, ou outras guardas; aquelle que o não fizer, 
será castigado rigorosamente, e aquelle que atacar 
qualquer sentinella, será arcabuzado. 

« 7.' Todos os ofdciáes inferiores e soldados devem 
ter-toda a devida obediência e respeito aos seus olfi- 
ciaes, do primeiro até ao ultimo em geral. 

« 8.° Tedas as diíLrenças e disputas são prohi- 
bidas, seb pena de rigorosa prisão; mas, si succeder 
a qualquer soldado ferir o seu camarada á traição ou- 
o matar, será condemnado ao carrinha perpetua- 
rnente, ou castigado com pena de morte, conforme 
as circurastancias. 

« 9.° Todo o soldado deve achar-se ondi fôr man- 
dado, o á hora que se lhe determinar, posto que lhe 
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nãa toque, sem murmurar, nem pôr difflculdados; • 
e si entender que lhe fizeram injustiça, depois do fa- 
zer o serviço so poderá queixar; porém sempro com 
toda a moderação. 

« iO. Aquelle que fizer estrondo, ruido, bulha ou 
gritaria ao pé de alguma guarda, principalmente de 
noite, será carligado rigorosamente, conforme a in- 
tenção, com que o houver feito. 

« U. Aquelle que faltar a entrar de guarda, ou 
que fôr á parada tão bêbado que a não possa mon- 
tar, sorá castigado no dia successivo cora cincoenta 
pancadas de espada do prancha. 

« 12. Si algum soldado se deixar dormir ou so , 
embebedar estando do sentinella, ou deixar o seu 
posto antes de ser rendido, sendo em tempo de paz 
será castigado com cincoenta pancadas de espada do 
prancha, e condemnado por tempo de seis mezes 
a trabalhar nas fortificações ; porém si fôr em 
tampo de guerra, será arcabuz d '. 

« 13. Nenhuma pessoa, de qualquer gráo ou con- 
dição que seji, entrará em qualquer fortaleza si- 
não pelas portas e logares ordioarios, sob pena de 
morte, 

« li. Todo aquelle que desertar, ou que entrar 
era conspiração de deserção, ou que sendo informa- 
do delia a não delatar, si fôr em tempo do guerra, 
será enforcado; e aquelle que deixar a sua compa- 
nhia ou regimento, sem licença, para ir ao logar do 
seu nascimento, ou a outra qualquer parto que seja, 
será castigado com pena de morte, como si desertas- 
se para fóra do reino; e sendo em tempo de paz, 
será condemnado por seis annos a trabalhar nas for- 
tificações. 

« 13. Todo aquelle que fôr cabeça de motim ou 
de traição, ou tiver parte, ou concorrer para estes 
delidos, ou souber que so urdem, e não delatar a 
tempo os aggressores, será infalliv.elraente enforcado. 

« 16. Todo aquelle quofallar mal do seu superior 
nos corpos de guarda ou nas companhias, será con- 
demualo aos trabalhos da fortificação : porém, si na 
indagação quo se fizer se conhecer que squella mur- 
rauração não fôra precedida somente do uma soltura 
de língua, mas encaminhada á rebelliâo, será puni- 
do de morte como cabeça de motim. 

« 17. Todo o soldado se deve contentar cora a 
paga, com o quartel, e com o uniforme que se lhe 
der; e si se oppozer, não o'quorendo rereber, tal 
qual se lhe der, será tido o castigado como smoti- 
nador. 

« 18. Todos os furtos, o assim mesmo todo o go- 
nero de violências para extorquir dinheiro, ou 
qudquer genero, serão punidos severamente; po- 
rém aquelh furto qua sa fizer em armas, muni- 
ções, ou outras cousas pertencentes a Sua Mages- 
tade, ou aquelle qua roubar o s?u camarada, cu 
commetter furtos com fracção, ou fôr ladrão de es- 
trada, perderá a vida conforme as circurastancias ; 
ou também si qualquer sentinella commetter furto, 
ou consentir que alguém o commetta, será castigado 
severamente, e conforme as circurastancias incurso 
em pena capital. 

« 19. Todoe soldado, que não tiver cuidado nas 
suas armas, no seu uniforme, o em tu !o o quo lhe 
pertence; quo o lançu1 fóra, que o romper, ou ar- 
ruinar de proposito, e som necessidade; e que o 
vender, empenhar, ou jogar, será pela primeira e 
segunda vez preso; porém á terceira punido do 
morte. 

a 20. Todo o soldado deve ter sempre prompto 
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o seu armamento cm bom estada, e fazer o semço 
com as suas propiias armas; aquelle que se servir 
das alheias, ou as pedir emprestadas ao seu cama- 
rada, será casiigade cora prisão rigorosa. 

« 21. Aqüelle soldaao que contrahir dividas ás 
escondidas dos seus cfficiacs, será punido corporal- 
mento. 

» 22. Todo aquelle que fizer passaportes falsos ou 
usar mal da sua habilidade, por qualquer modo que 
seja, será punido com rigorosa prisão; porém si por 
este meio facilitar a fuga a qualquer desertor, será 
reputado o punido como desertor. 

« 23. Teio o soldado quo occullar um crimi- 
noso, ou buscar rneios para se escapar aquelle que 
estiver preso como tal, ou o deixar fugir, ou sendo 
encarregado de o goardar não pozer todas as pre- 
cauções p^ra este efTeito, será posto no logar do 
criminoso. 

« 24. Si qualquer sqidado commetler algum cri- 
mo estando bêbado, de nenhum modo o escusará do 
castigo a bebedice; antes pelo contrsiij será puni- 
do dobradamenie, conforme as circumslancias do 
caso. 

« 23 Todo o soldado, que de proposito edelibe- 
radamente sc pozer incapaz de fazer o serviço, será 
condemnado ao carrinho perpolu-amente. 

« 26. Nenhum soldado p derá emprestar dinheiro 
ao seu camarada, nem ao superior. 

« 27. Nenhum soldado se poderá casar sem licen- 
ça do seu coronel. 

« 28. Todo o official de qualquer graduação que 
seja, que se valer do seu emprego para tirar qual- 
quer lucro, por qualquer maneira que seja, e de que 
não poder inteiramente verificar a legalidade, será 
iofalUvelmecte expulso. 

«29. Todo o militar deve regular os seus costumes 
p..lis regras da virtude, da candura, e da probidade; 
deve temer a Deus, reverenciar e amar ao seu rei; 
e executar exactamente cs ordeos que ine forem 
prescriptas. » 

A leitura que acabei de fazer deve ter servido para 
qjo se apreciem mais exactamente as disposições do 
picjecto. Abolindo o uso das pranchadas, determina 
i ile que para as culpas chamadas leves, que podem 
ser punidas a arbítrio dos chefes, isto é, sem con- 
celho de guerra, subsistam as outras penas estabo- 
iecidas nus icgulamenlcs de 1763 e 1764, as quaes 
consistem em mett t o réo em prisão a pão e agin ; 
om fazer-lhe montar guarda, fem lhe competir; em 
carregal-o de armas, uma ou muitas horas, o em 
pôl-ono tornilho por í ou mais horas ate 24. 

Eu já di-se que não posso crer que seja da inten- 
ção dos quo approrara esto projeclo contribuir com 
.-eu voto para que subsista o tornilho cuino castigo 
applicavcl ás praças da guaida nacional destacada, 
mas paroceado-mo ter demonstiado que a sua re- 
dacção o não ex^lu;, espero que toáos reGonheçara 
u necessidade de emendai a nesta parle (Apoiadés.) 

Quanto ás entras penas, não repelirei agora todas 
as observações que lenho ouvida a pe.-soas mais com- 
petentes do qus eu, para mostrar que não podem 
substituir satisfactoriamente a qus se tracla de abolir. 

Euip. rte parecem-me ellcs sl-in'SÍadameato aibi- 
tranas, em parte mui difticeis de applicar-se quando 
um exercito está em marcha ; mas não consiste neste 
ponto a minha p iicipsi impugnarão ao projeclo, 
parque «ão atino realmente com outras eíficazcs o" 
não degradantes, que possam sar adoptadss c s logar 
das tn nchadas. 

Em legar da pena de 30 pranchadas que o art. 11 
dos do guerra impõe áquelle que faltar a entrar de 
guarda ou que fôr a parada tão bebido que a não 
passa montar, manda o projecto quo se applique a 
pena de prisão rigoresa determinada no art. 20. 

Nâa sei a razão por que cAa-se unicamente este 
artigo, havendo também o 8 0 o o 22, que faliam egual- 
mente do prisão rigoroso. Prescindindo porém deste 
pequeno defeile, que podo considerar-se de mora 
redacção, perguntarei: o gue é que se enienie por 
prisão rigorosa ? Talvez que a duvida proceda prin- 
çrpalmente d« minha ignerancia, mas éc rto que as 
opifliões do diversos militares que t^niio ouvido 
não são accoidos sobre esto ponto, enteridsnde uns 
quo prisão rigorosa é aquella em quo o réo fica de- 
baixo de chave, outros que é aquella era que fica in- 
comniunicavel etc. 

(O Sr. Marquei de Caxias dá um aparte.) 
Não duvido que a practica e os arestos dos trihu- 

noes tenham fixado o sentido da expressão, mas, 
quando se tracta dé legislar sobro pontos quo inte- 
ressam tão imriiediatamentG á liberdade e direitos 
individusos, julgo indispensável a maior clareza 
(Apoiados.) Estabelecer a pena de prisão rigorosa, 
não definiudo-a, nem marcando-Iho prazo, parece- 
me um oclo que púde dar logar a muitos abusos e 
injustiças. 

Segundo a disposição dal.3 parte do art. lidos de 
guerra, o soldado quo se deixar dormir ou si err.be- 
bedar, estando de sentinella, ou deixar 0 seu posto 
antes de ser rendido, senio em tempo d-, paz será 
castigado com 60 pancadas do espada de prancha, 
o condemnado por seis mezes a transi liar nas fertifi- 
cações. Determina o projecto quo estos penas srjain 
lambem subslituidos pia do prisão rigoresa, mas 
desde já podemo? prever as duvidas que hão de sus- 
citar-se na sua execução. 

Deverá ser a pena do prisão rigorosa a única ap- 
plicavcl a taes casos? Qual o máximo prazo d® sua 
duração ? Poderão os chefes militares impol-a ar- 
bitrariamente por muitos mezes, por um dia, por 
algumas hons somente, quer sejam aggravanies, 
quer Atenuantes as circumslancias o conseqüências 
do crime? 

Si o principal' fim do projeclo é abolir unicamen- 
te o castigo de pancadas, parece que bem o inter- 
pretará quem julgar subsistente para os casos do 
que agora tracto a pena de trabalho em fortiQca- 
ções por seis mezes; mas, pergunto eu : s;ra' real- 
mente da intenção do corpo legislativo que esta pena 
se arcumule á du prisão ligorosa, pss-ando o réo a 
soUrer uma depois deoutra? Será isto confomio aos 
principies que devem regular a classificação e ap- 
plicaçâo de similhantes penas ? 

Fazendo o piojecto espacial menção de dois dos 
artigos do guerra quo fjllani do castigo da pan- 
cadas quo elle exiingue, omiile o art. 21, qua 
também manda punir corporalmcule o soldado qu® 
contrahir dividas ás escondidas.cios seus cfíiciaes, 
e entèndén1o-?c gcrdiuenie por castigo corporal o 
das pranchadas, ou o da clubita, ficará cm du- 
vida qual o que tíova ser appiicado em til case. 

O Sr. Marqüez de Caxias lia outros casligou 
corporacs. 

O Sr. Ferreira Pexxa: —Bem vejo que além 
do carregamento dhirm s, pódem lambem conside- 
rar-s® come castigos corporacs a pn-ão, eoaug- 
inento do tempa de seiviço; mas 0 que agora cb- 
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sorvo ó que o projccío nã» in iica claramenlo e que 
deva ser ppplicado ao caso previslo no art. íl. 

Eu desejo sobretudo, Sr. presidente, ouvir a opi- 
nião dos militares e jurisconsultos que têm ossanto 
íia casa, pois que outro nso e o mau fim sinão escla- 
recer-mo para dar um voto aceitado. Si ell s des- 
vanecerem os meus escrúpulos, não haverá da mi- 
nha paru a menor obstinação cm contrariar o 
projecta. 

O Sr. D. Manuel : — O art. I.0 parece-me que 
não precisa do. explicações ; quanto porém ao 2." 
confesso que acho muito procedentes as üuviics. 

O Sr. Ferreira Penna:— E'natural que aquol- 
les senhores que houverem de respond r-me come- 
cem por dizer quea ma or paris das duvidas eemba- 
raços por mim apontados nasce, uão do projecto, 
mas da antiquissima legislação mil ur a queellese 
refere, e que até o presente tem sido observada; mas 
sobro isto mesmo desejo fazer elgurnas ob&srvrçô.s. 

Ser-me-hia muito difflcil, si não impossivel, dis- 
criminar neste momooto os pontos dessa iegislaqão, 
que têm sido alterados ou reformados por outros 
actos do governe absoluto antes de promulgada a 
constiluiqão, e do poder legislativo m s tempos mais 
modernos. Creio porém que não errarei dizendo que, 
coraquanto tenham cahtdo em dosuto algumas das 
disposições dos 29 artigos de guerra, tolos elles são 
ainda considerados como legis.ação vigdite. 

O Sr. Yisc inde de Albuquerque : — E tinto que 
não se faz pagamento á tropa sem os ler. 

O Sr. Ferreira Pensa: — Aiula porém que 
devam ser consideradas em vigor, não é menos 
certo que algumas de suss disposições têm cahido 
em desuso, deixmdo-se de applicar certis penas, 
que a opinião de pessoas as mais esclarecidas con- 
demaa como inooropstiveis com o nosso actual 
systoma de govorno, por demasiadamente severas 
o arbitrarias. 

A's reílexõ s que se faziam neste senti io, respm- 
dia-so até agora que era uma nocessidado tolerar a 
existência de lies artigos, emquanto não fôsse pos- 
sível promulgar uma nova ordenança, que regulasse 
a disciplina do exercito por nvmeira mais consonta- 
nea com o estado de civilisação a que já temos che- 
gado, de conformidade com osptiacipios fundamen- 
laes da nossa constituição, e segundo os consedios 
da oxporiencia .adquirida por outras nações mais 
cultas o adiantadas, 

Agora porém que seolTerece occasião de tractar 
da matéria, limita-se o projecto a abolir o castigo 
de pancadas, deixando sub islir outros não monos 
rígorososhiem menos degradantes; e, cm vez de re- 
formar o que têm do excessivo o iuexequivel os ar- 
tigos de guerra, dá novo vigor á essa legi-iacão que 
manda punir pela l.a e 2.a vez com a pena de sim pies 
prisão, o pela 3.a com a mnite o soldado quo não 
tiver cuidado com as suas armas e uniformes; que 
sujeita o encarregtdo da guarda de tira criminoso 
a ficar no logar deste,qualquer quo seja a sentença, 
sínãe prov-nir a sua fuga; que manda condemnar ao 
carrinho perpetuarnonle o soltado que de proposi.o 
ss yiozcr incapaz de f zer o serviço, quo findmen- 
te deixa aos supericcs cm mu.ios casos, um ar- 
bítrio quasi ilimitado paca a applicaçào de penas as 
mais severas I 

E será ido, senhores, o que se deve esperar .do 
corpo legislativo do Brasil na ópota actual? Será 

conveniente quo continue a ficar sujeita a esta legis- 
lação, já não digo a guarda nacional destacada, mas 
a mesma tropa de linha ? 

O Sr. Visconde de Albuquerque : - - É. 
O Sr. Ferreira Penna : — Si é conveniente, 

diga-o ao menos uma das.coinmissões da casa, de- 
pois de haver examinado a matéria cem toda a 
attenção e escrúpulo "que ella requer por tlta im- 
portância; Parece-me que, uma vez que se tracla 
de abolir o esstigo das pranchadas, não será muito 
difflcil modificar ao mesmo tempo outras disposições 
dos antigos regulamentos militares, que a expe- 
riência de longos annos tem condomnade; e om todo 
o caso entendo que, quaesquer quo sejam as penas 
que subsistam, deverão ser egualmemo applicadss 
tanto ao exercito.como á guarda nacional destacada. 

Aqui termino por ora as minhas observações sobre 
a matéria do piojecto para ouvir ss razões dos nobres 
senadores que o sustentam. No decurso do debate 
talvez me resolva a requerei qua cile seja submctti- 
do ao exame da iüusiro coirunissão do marinha o 
guerra. 

O Sr. Ferreira Penna:—Sr. p.residaníe, é bem 
singular a posição em que me colíoca este debate. 
Além de desgosto qua naturalmente devo sentir por 
contrariar em questão tão importante a opinião do 
amigos pessoaes e políticos, que merecem-me toda 
a consideração, estima o respeito, tenho a desvan- 
tagem do advogar uma causa que parece impopular, 
que parece mesmo odiosa; entretanto que aquclles 
senhores que advogam a causa contraria têm lido 
opiiua occasião para mauifqsiarem sentimentos 
muito generosos, muito philamhropicosÇ em favor 
de uma grande parte da população brasileira, quo 
compõe a guarda nacional. 

Consola-me, porém, a certeza de que todas as 
pessoas que mo conhecem fjr-rao-hão a justiça de 
crer quo não procudo sinão em virtude de minhas 
convicções; que o voto quo acabo do dtr foisómente 
Sicudo pela persuasão om que estou de que a ín- 
riyvação que se pretende fazer na lei actual não con- 
vém aos interesses do paiz. 

Respeitando, como devo a deliberará» do senado 
acerca do artigo que já passou era '2.a discussão, 
julgo-me todavia obrigado a fazer' Dinda algumas 
observações em apoio do requerimento de adia- 
metuo quo se acha sobre a mesa. 

Essa obrigação, Sr. presidente, tornou-se para 
mim ainda mais imperiosa, de^de que com gran4e 
seuámeula ouvi dizer-se que nisto havia uma espe- 
cie de taciica, que nenhuma confusão exista na rna- 
letia, que a confusão se tem creado com o fina de 
pioielarou embaraçar a passagem do projecto. 

Q que posso afiirntar, Sr. presidente, ó que, si 
no meu procedimento sobie esta matéria, si na 
declaração que tenho feito do meu voto, si na ma- 
neira porque procurei jusliftcal-o não fui sincero, 
emão não lia sinceridade noYoundo.. 

O nobre senador por Pernambuco, membro da 
comraissâo de raatinht e guerra, oppoz-se ao adia- 
mento, declarando por si e era nome do seus cole- 
gas, que era escusada p exame dessa commissão so- 
bre o art. 2,° do piojecto, porque S. Ex. podia des- 
da já asseverar que elii seria unanime em dizer que 
as penas quo se uacta de abolir não pedem sersalis- 
factoriamente substituídos por quaesquer outras. 

Ainda senio isto cxaclo, Sr.' presidente, eu tomo 
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a declaração do nobre senador como uma razão de 
mais para instar por esse exame; porque estou per- 
suadido de que, si uma commissão composta de Bra- 
sileiros tão distinctos, de militares tão versados nas 
matérias de sua profissão, de homens da tanta influ- 
encia no nosso paiz, fôr unanime em declarar 
que é impossível substituir por quaesquer outras 
as penas que são abolidas pelo primeiro artigo 
que já passou em segunda discussão; estou per- 
suadi lo, digo, que, si um parecer nesse sentido 
íôr apresentado, terá pelo menos o grande effeito 
de contribuir para que o senado reconsidere a ma- 
téria, e não deixe passar uma lei tão incompleta e 
ineffisaz era sua applicação. 

Creio porém, Sr. presidente, que a illustre com- 
missão, ainda manifestando uma opinião inteira- 
mente contraria á douctrina do projecto, poderá, 
sem prejuízo doseu voto, e somente para satisfazer a 
deliberação do senado, propor os meios de ficililar 
a sua execução, offerecendo emendas que suppram 
as lacunas e corrijam os enganos por mim indicados, 
ou quaesquer outros que a sua sabedoria possa 
suggerir. 

No meu anterior discurso tractei da matéria do 
art. 2.', porque estive persuadido de que isto me 
era licito, uma vez que por efTeito da urgência dis- 
pensou-se a l.a discussão, em que nos é permittido 
tíimorrer sobre a matéria dos projeclos em geral. 

Como porém pode ter acontecido que alguns no- 
bres senadores não ouvissem, por tcharem-se au- 
sentes, as observações que então fiz, ou dellas se não 
recordem, repetil-as-hei agora em poucas palavras, 
para que todos apreciem as razões por que entendo 
que o projecto não pode passar com a sua actual re- 
dacção. 

O Sn. Viscoote de Jequitiniioxiu : — Seria me- 
lhor que V. Ex. reduzisse á emendas as suas ob-;er- 
vações. 

O Sr. Souza Ramos : — O artigo pode ser emen- 
dado. ■ 

O Sn. D. Manuel: — V. Ex. entendeu o artigo? 
O Sn. Souza Ramos: —Entendi. 
O Sn. D. Manuel: — Duvido; é um imbróglio. 
O Sn. Ferreiua Penna : — Alguns senhores já 

por vezes me têm dito que offereça as emendas; 
mas eu declaro cora toda a ingenuidade que, jul- 
gando do meu dever sujeitar á consideração do se- 
nado as duvidas que encontrei no exame do projecto, 
comparado com os regulamentos a que elle se re- 
fere, não presumo todavia achar-me habilitado para 
formular todas as emendas que possam ser neces- 
sárias. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha :—Mas todos 
estamos lembrados das observações de V. Ex. 

O Sn. Ferreira Penna :—... e por isso julgo 
conveniente que se recorra ás luzes de uma ou duas 
commissões da casa. 

O Sn. Visconde de Jequitinhonha :— Referi-me 
sóments a Y. Ex. dizer que nós não estávamos 
lembrados das suas observações. 

O.Sn. Ferreira Penna : — Peço a Y. Ex. a sua 
benigna atlenção, para que decida, depois de ou- 
vir-me, si será ou não necessário o exame de uma 
commissão que concerte e esclareça o que o art. 2.° 
tem de inconveniente e obscuro. Diz o artigo.... 

O Sn. Silveira da Motta :— Não está em discussão 
o art. 2.° 

O Sr. Ferreira Penna:—E' para justificar o 
adiamento {l?). Era primeiro logar observo que não 
ha tal art. 11; são dois capítulos. 

O Sr. Visconde de Iequitinhoniia: — Erro de re- 
dacção. 

O Sn. Ferrbira Penna : — No regulamento do 
infanteria é o cap. II, eno decavallaria ocap. 10. 

O Sr. Visconde de Jíquitiniioniia: — Póde-se 
fazer uma emenda do redacção; nãa ha difficuldadc 
alguma. 

O Sr. Ferreira Penna ; —V. Ex., Sr. presidente, 
illustrado e escrupuluío como é, entenderá porven- 
tura que este engano sobre a declaração do certas 
penas que devem ser abolidas, e de outras quo devem 
ficar era vigor, pode ser por nós corrigi lo, para que 
o projecto suba á saneção, sem voltar á outra camara ? 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — Estive di- 
zendo que ó fácil emendar; não ó difficil. 

O Sr. Ferreira Penna:—Eu lambem não digo 
que é difficil; o meu fim é mostrar que o projecto 
não poderá subir á saneção com a brevidade que se 
presume, porque terá- necessariamente de voltar 
ainda á camara dos deputados. 

Outra observação ; diz o art. 2.° do projecto (lê]. 
Vejamos agora o que determina o § 3.° do cap. 11 
do regulamento de infantaria [lê). 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha : — O que noto 
é que V. Ex. nos tenha lido todos os artigos de guer- 
ra, não sendo dia de pagamento de soldo. [Risadas], 

O Sn. Ferreira Penna : —^ A d sposição do regu- 
lamento de cavallaria é a mesma que do do infanta- 
ria, com a differença de accrescentar o castigo do 
tornilho, que ó dado, como sabemos o os diccioaa- 
rios o explicam, cora duas espingardas atravessa- 
das, uma sobre o pescoço e a outra nas curvas das 
pernas e apertadas com correias, de sorte que fa- 
çam curvar e dobrar o corpo cora pena e moléstia. 

Este castigo, que eu mesmo tive occasião do pre- 
senciar na província de Minas, quando alli existia 
um antigo regimento decavallaria, sendo mais ri- 
goroso o afflictivo do que as pranchadas e o carre- 
gamento de armas, não é certamente menos degra- 
dante do que o Ala chibata, e todavia subsistirá si o 
projecto não fôr emendado, porque está compre- 
hendido entre as outras penas do cap. 10 § 3.° do 
regulamento de cavallaria, qub se manda applicar 
em substituição das pranchadas. 

Por ultimo observarei, Sr. presidente, que na re- 
ferencia que o projecto faz a diversos artigos, que 
estabelecem o castigo de pranchadas escapou o 21. 

O Se, Visconde de Jequitinhonha:— V. Ex. está 
fazendo ura segundo discurso. 

O Sr. Ferreira Penna: — Sim, tenho repetãlo 
algumas de minhas observações, abusando talvez da 
atteação do senado (não apoiados), mas fui a isso 
obrigado pela necessidade de justificar o adiamento, 
emquanta não se procedo a votação. 

A principio parecia-me que o projecto deveria ser 
submattido ao ixame somente da commissão do ma- 
rinha e guerra, mas, desde que o nobre senador por 
Pornambuco, membro dessa commissão, declarou- 
nos quo ella nada mais faria sinão pronunciar-se 
contra o mesmo projecto, por entender que o castigo 
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de pancada não pode ser salisfaetoriamente subs- 
liluido por qualquer outro, fiquei persuadido da 
conveniência de ouvir-se lambem a coma.issão de 
legislação, cujos membros talvez não pensem do 
mesmo mo Io. Neste sentido pois olTerecerei uma 
emenda addilíva ao requerimento que se discute. 

Sessão ãc £5 de agosto. 

O Sr. Marquez de Olindá ipres:denle do con- 
selho] : —O nobre senador pelo Rio de Janeiro que 
apresentou as primeiras emendas disse, si não me 
engano, que approvava a besolução, porque estava 
convencido de que a lei do oiçamento não passava 
estoan.o; mas que, como esta resolução terá de 
regular para-o proximo anno financeiro como a ver- 
dadeira lei de orçamento, queria que ella passasse 
com as emendas que apresentou. 

Não sei por que o nobre senador está convencido 
de que não se ha de fazer a lei do crçamento. Que 
ella poderá não passar até fins de maio do anno 
que vem, isto coraprehendo eu ; e porque poderá 
não passar ató então (não afíirrao que não passará) 
ó que por cautela se apresentou esta resolução. 

E aqui cabe dizer de passagem em resposta á lon- 
ga explanação do nobre senador pela Bahia, que en- 
xeigou no silencio do governo pouca consideração 
para com o senado: o governo nunca se nega á dis- 
cussão; mas esta matéria está tanto na consciência de 
todos os membros da casa, que era escusado occupar 
o tempo cora qualquer exposição que se podesse fa- 
zer a esto respeito. Que a necessidade desta reso- 
lução está na convicção de todos, não ha duvida algü- 
raá; o nobre senado pelo Rio de Janeiro o confes- 
sou. Nada mais direi em resposta ás outras obser- 
vações do nobre senador pela Bahia.* 

Senhores, do modo por que as discussões lèm cor- 
ri Io, ha razão para receirrque em maio do anuo que 
vem não esteja ccncluida a lei do oiçamerrto; e, como 
não convém que o governo fique sem auclorisação 
para fazer as despesas e cobrar os tributos, aconse- 
lhava a prudência que se adoptasse esta resolução, 
como se tem feito em outros annos. 

Ora, si a lei do orçamento ha de ser feita, por- 
que não sei quem possa ter interesso em que ella 
não se faça, para que inserirmos na resolução 
emendas que destruiriam completamente o efltito 
que se espera da resolução? Si o governo não tem 
interesse algum em embaraçar a passagem da lei, 
si menos interesse tem a opposição, si ha portanto 
a este respeito permito accôrdo, os nobres sena- 
dores nã) podem ter razão para dizer que a lei não 
se ha de fazer e o governo quer embaraçar a pas- 
sagem dessa lei. 

Quanto á redurção dos impostos sobre os generos 
do primeira necessidade, o nobre ministro da fazen- 
da já declarou na camara dos deputados que está 
disposto a adoptar as idéas apresentadas a este res- 
peito, porque não erão idéas da opposição, erão idéas 
cora que o governo se occupa ha mais tempo, e nisto 
até do accôido com os membros da maioria. Ora, 
depois de uma declaração tão solerane feita na ca- 
ntara dos Srs. deputados, certamente que não ha 
razão para se d zer que o governo não quer a reduc- 
çào desses imjostos. 

O Sr. Visconde de Itaboraiit : — O Sr. ministro da 
fazenda disso apenas que concordava quanto aos 2°/» 

O Pr. Presidente do Concelho : — Senhores, tem- 
se fallado tanto nestes 2 0/01 Ogoverno não os quer 
para os guardar no thesouro, afim de dar-lhes o des- 
tino que têm todos os outros dinheiros que se arre- 
cadam ; o produeto desses 2 % é applicado em be- 
neficio da lavoura. 

O Sr. Visconde de Itaborahy : — O governo quer 
ser tutor dos lavradores. 

O Sr. Presidente do Concelho : — Quanto ao 
augraento de despesa, fiquem certos os nobres se- 
nadores de que o governo não tem medo da discus- 
são, o governo espera que a votação desse augmento 
de despesa seja conforme aos interesses do Império. 

Portanto não ha razão nenhuma para que se diga 
que o governo tem interesse em que não passe a lei 
do orçamento. 

Senhores, si esías emendas podem passar no raez 
de maio, para que complicar a discussão .agora 
comellas? 

O Sr.'Visconde de Itaborahy: — Si o governo 
as quizer acceitar, não haverá mais discussão. 

O Sr. Presidente do Concelho ; — Em geral 
digo que não adopto nenhuma, porque destróem com- 
pletamente o fim da resolução. È' da esperar que 
dentro om breve tempo não haja mais numero na 
camara dos Srs. deputados; e estas emendas podem 
dar legar a que fiquemos sem a providencia que se 
tracta de adoptar. 

Qual o inconveniente que ha em que passe esta 
resolução ? Ella ha de regular de julho em diante ; 
e até então não estará feita a nova lei do orçamento ? 
Não direi mais nada. 

O Sr. Silleira da Motta {pela ordem): — Sr. pre- 
sidente, o discurso do nobre presidente do concelho 
foi que me suggeriu a necessidade de fazer um re- 
querimento de ordem, porque a discussão desta 
resolução não pode continuar com vantagem sem 
que o senado seja illustrado com as informações com- 
petentes a respeito das matérias que fazem objecto 
das emendas. 

Estamos discutindo um orçamento, Sr. presidente; 
dè-se á resolução o nome que quizerera dar; estamos 
discutindo o orçamento que deve vigorar no anno 
financeiro de 1859 — 1860. O orçamento de 1859 — 
1860 'comprehende uma ordem variada de servigos 
públicos que, si acaso não forem bem discutidos, 
tornar-se ha uma verdadeira utopia nosystema re- 
presentativo a discussão dos orçamentos; d'ora avante 
os ministérios, para subtra hirem seus actos á discussão, 
usarão de expedientes desta ordem nas circum- 
slancias mais normaes do paiz; e desfarte, por essa 
illusão de lei do orçamento, as camaras deixarão de 
exercer aquelle exame profundo de todos os serviços 
públicos que pode auetorisar a decretação de novas 
despesas e da receita necessária para fazer faca a 
essas despesas. 

Estamos pois discutindo o orçamento de 1859— 
1860; e na discussão do orçamento da 1859—1860 
o senado, o corpo legislativo tem o direito de exi- 
gir informações dos Srs. ministros sobre todos os 
serviços públicos que ficam regulados por esta re- 
solução. A restauração da lei vigente para o anno 
financeiro futuro importa nada menos do que re- 
produzir as disposições da lei presente para o anno 
futuro, e o que quer isto dizer? Quer dizer que o 
corpo legislativo, discutindo e votando esta resolu- 
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ção, devo apreciar em detAhe todos cs serviços 
que podsm ser regulados por uma lei do orça- 
mento. 

Porlanlo o senado tem o direito de discutir minis- 
tério por ministério os serviços públicos quo serão 
regulados em virtude desta resolução; e eu o hei de 
fazer. Mas, Sr^presidente, para quo o senado, para 
que o corpo legislativo possa discutir os serviços pú- 
blicos de todos os ministérios é mister quo tenha in- 
formações, é preciso que os Srs. ministros dum as 
informações que lhes furem pedidas, o isto ó o quo 
não vejo. 

A constituição do Estado mandou fixar annual- 
mente a despesa e receita publica; uma lei organica 
commelteu ao ministro da fazenda a obrigação do 
fizer a proposta da receita o despesa ; ora, per- 
gunto eu: o governo foi quem propoz esta reso- 
lução? o governo foi quem propoz para o anno de 
1859—1860 estalei que estamos discutindo hoje ? 
Não, é uma proposta de um membro da camnra 
dos Srs. deputados sem iniciativa, sem informação 
alguma do governo. 

O senado não pôde pois prescindir de ao menos 
ouvir o Sr. ministro da fazenda a respeilo deste or- 
çamento,]:! que <13 Srs. ministros qua se acham 
presentes não querem dar as informações do quo 
precisamos, estão acastellados no silencio, não di- 
zem palavra, querem que se discuta o orçamento 
por meio de uma resolução condicional, quando esta 
resolução não é acompanhada de informação alguma 
do governo. 

Entretanto note o nobre presidente do concelho 
que esta resolução, que é apresentada com o cara- 
cter do condiciona!, emquanto não fôr promulgada 
a lei do orçamento quo se está discutindo na outra 
camaraj pode tornar-se doünitivamento a lei do 
orçamento para 1839—1860. Ora pergunto : o no- 
bre presidente do concelho pode ter a certeza de 
que a lei do orçamento será approvada em 3.a 

uiscussão na cutia camara ? Não pode, e não poda 
por muito boas razões. 

Na 2.a discussão dessa lei o ministério foi derro- 
tado completamente nos artigos relativos aos negó- 
cios do império e da justiça ; as emendas que os no- 
bres ministros impugnaram passaram por uma 
grande maioria. Como é então que o ministério pode 
ter essa segurança de si para sfíirmar que a lei ha do 
vir este anco ? 

Não é o nobre presidente do concelho o mesmo 
que nos disso que não tem segurança bastante de 
que a camara tenha numere para continuar a func- 
cEnar este anno? E ainda quando venha, acaso o 
ministério pensa que em maio a poderá fazer pa sar 
aqui? Acaso cão receia levar nesta casa as mesmas 
derrotas que na cutra ? 

O Sn. Presideste do Comceliio : — Deixem-nos as 
derretas, é questão nossa. 

O Su. Silveira da Moita : — Mas estou argumen- 
tando no presupposto dc que esta resolução tenha de 
ser alei effeciira de 1839 — 1860, porque o er- 
omento queesti na outra camara pode não passar, 
estou mostrando as razões por que creio que efo tal- 
vez não passará. 

O Sr. Presidexte : -r Devo prevenir ao honrado 
membro que não considero este seu discurso como 
discurso spbre questão de ordem. 

O Sr. Silveira da Moita : — V. Ex. perdoa-me ; 

quero offerecer um requerimento do adiamento, o 
sobre os requerimentos do adiamento os discursos 
são de ordem. 

O Sr. Presidente Nãe sei. 
O Sr. Silveira da Moita ; — Ha de saber, tenha 

paciência. 
O Sr. Presidente : — Do que o previno é que 

não considero o -discurso como pela ordem. 
O Sn. Silveira da Moita: — Ha do considerar, 

porque eslou just ficando ura requerimento do or- 
dem, e V. Ex. não poda ser arbitraria nessa sua 
apreciação. 

O Sr. Presidente: — O Sr. senador não pele 
apresentar nenhum fHigo do regimento em quo se 
diga que é permiitido fallar pela ordem desse mode. 

O Sr. Silveira da Moita: —Estou fundamen- 
tando um requerimento do adiamento, o V. Ex. 
não pode tirar ao meu discurse o caracter do dis- 
curso de ordem. 

O Sr. Presidente : — Eu o considero como um 
discurso sobre a matéria da resolução. 

O Sr. Silveira pa Moita : — Y. Ex. pódp cha- 
mar-me á ordem, quando achar que estou fora da- 
natureza do adiamento, mas não pode dar ao meu 
discurso uma qualilicação diflorenlo daquella quo 
lhe compete. 

O Sr. Presidente : — Não ha discursos pela or- 
dem, Sr. senador ; abi ó quo está o seu equivoco. 

O Su. Silveira da Motta : — Todos os dias, Sr. 
presidente, vejo fundameutarem-se na casa reque- 
rimentos. 

O Sr. Presidente .-—Empara fundamentar reque- 
rimentos. 

O Sr. Silveira da Motta: — E' o quo estou fa- 
zendo. 

O Sr. Presidente: — Agora não ó occasião de 
requerimentos, Sr. senader. Erafira, tenho decidido: 
considero o discurso como solnea matéria. 

O Sr. Silveira da Motta: —Esta não é a occasião 
da V. Ex. aecidir isso, não pódo decidir fora de tem- 
po. Tenho do mandar á mesa üm requerimento de 
adiamento para ser convidado o Sr. ministro da fa- 
zenda; o estou fundamentando a necessidade deste 
requerimento: quando Y. Ex. vir que me apartar 
deslo proposito, me chame á ordem,que euobedecerei; 
mas, tendo eu de propQr esta questão incidente, V. 
Ex. dizer que ha de considerar-me como tendo fal!a- 
do uma vez, c cousa que V. Ex. não pôde fazer, e 
espero que não faça, porque não desejo quo o pre- 
sidente do senado dô provas sinão de muita imparcia- 
lidado, porque não desejo ver-me na necessidade 
de appellar das suas decisões. 

Sr. presidente, é necessário o adiamento, ato que 
compareça o Sr. ministro da fazenda, porque a re- 
solução quo está em discussão, conforme indica a 
sua redacção, é uma lei de orçamento provisória 
e condicional; como lei de orçamento provisória o 
condicional, dia está arriscada'a ser a lei de orça- 
mento definitivo para o anno do 1839—1860o 
corno está no risco de ser "a lei do orçamento de 
1839—1860, o senado, o corpo legislativo, deve ter 
as necessárias informações. 

Portanto, senhores, ou não posso por maneira al- 
guma prescindir da presença do Sr. ministro da 
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fazenda para discutir esta lei. E me parece indis- 
pensável a presença do Sr. ministro da fazenda, 
porque jd appareceram emendas muito iraportant s, 
umas propondo a diminuição e outras a abolição de 
alguns impostos. 

O nobre presidente do concelho não disse uma só 
palavra, contentou-se de dizer que as emendjs inu- 
tilisavara a resolução, quando tal cousa não se dá, 
porque a opposição diz: «Nós já votamos silencio- 
samente na l.a discussão, e assim o faremos na 2.a, 
uma vez que acceiteis estas emendas, porque ha o 
perigo de que esta resolução se torne lei do orça- 
mento definitiva, isto é, ha o perigo da lei do orça- 
mento de 1838—1859 ser também lei do orçamento 
de 1839—1860, e portanto nós, que temos dever de 
zelar aos interesses públicos que precisam de pro- 
videncias, não queremos arriscarmo-nos a deixar 
passar uma lei para esse anno, sem que se altenda 
a esses interesses que devem ser satisfeitos. 

Quaes são esses interesses? Abolição dos 2 "jo, 
diminuição do certos direitos de importação, intelli- 
gencia da lei de 11 de setembro do 1846. Eis alguns 
melhoramentos com que nós queremos assegurar a 
sorte do futuro de janeiro de 1839 até 1860. 

Mas, senhores, não ó só isto : o senado acaba do 
ouvir o devia de ouvir cem assombro, cora muita 
estranheza, que o nobre senador pela previncia do 
Ceará oíTereceu emendas importantissimas, de um 
alcance iramenso, e o governo devia agradecer ao 
nobre senador, porque não devia esperar a inicia- 
tiva de um senador para ir curar a enfermidade 
grave da nossa situação monetária, da qual o gover- 
no se descuida I Appareceram emendas desta natu- 
reza, e o que viu o senado ? O gr. presidente do conce- 
lho creio que não as ouviu... 

Uma Voz : — Leu. 
O Sn. Silveira da Moita: — O nobre presidente 

do concelho leu as emendas, e no seu discurso re- 
feriu-se apenas ds emendas oíTerecidas pelo Sr. vis- 
conde de Itaborahy, mas não disse uma só palavra a 
respeito das emendas oíTerecidas pelo nobre senador 
pelo Ceará I Porventura o nobre presid nte do 
conc-lho acha que emendas desta ordem merecem 
esto desdem ministerial? . 

Eu creio, Sr. presidente, que depois do offereci- 
mento das emendas do nobre senador pelo Ceara', 
não se pôde deixar de ouvir o Sr. ministro da fazenda, 
quo ó o especial nesta matéria, para que o senado 
saiba si a resolução pó iescr acceita com as emendas. 
Si ao menos o nobre presidente do concelho tivesse 
dito alguma cousa, mas ninguém tocou nellas, e não 
ó possível que matérias desta ordem sejam despre- 
zadas no senado. 

Sr. presidente, V. Ex. perdoe-me si me estou es- 
tendendo no meu discurso do adiamento ; mas V. Ex. 
sabe que na casa ha um projecto do Sr. minUtro da 
fazenda quo joga com algumas das emendas oíTere- 
cidas pelo nobre senador pelo Ceará. Pois ha de-se 
agora, uma vez que estas emendas jogam com o 
projecto iniciadd polo ministério, acceirar ou rejei- 
tar uma matéria desta ordem, sem so ouvir o res- 
pectivo ministro ? Creio que isto não é regular. 

Demais, Sr. presidente, o meu argumento princi- 
pal para o adiamento é este : Trata-se de uma lei 
do orçamento quo, embora os nubres ministrosdigam 
que ó provisória, por circumstancias quo estão fóra 
da vontade delles, podo-se tornar uma lei definitiva; 
e, si olla se pôde tornar uma l .i definitiva, deve ser 

discutida no corpo legislativo com Iodas assolemni- 
dad s, cora todas as garantias quo a constituição nos 
outorga, devem preceder todas as informações. 

Sr. presidente, não é um requerimento protela- 
torio, não é uma exigência desmedida esta que faço ; 
ella devia ir além; a resolução, uma vez que ésubs- 
tituição de uma ki de orçamento em todas as suas 
partes, devia ser discutida era presença de todos os 
ministros para estes responderem por todos os ser- 
viços respectivos. Assim, si eu quizer discutir, por 
exemplo, as despes s do ministério da guerra,_ quo 
são reguladas nesta resaluçao pela mesma fôrma 
por que as regula a lei de 1808—1839, terei neces- 
sidade da perguntar ao Sr. ministro si acaso as 
verbas qne estão approvadas pela lei vigente chegam 
para as despesas approvadas na lei de fixação de 
forças de terr-a para o anno de 1859—1860, ou si as 
excede. • 

Tractando da receita e despesa, posso ter necessi- 
dade de saber do Sr. ministro da fazenda si acaso 
a receita calculada para o anno financeiro corrente 
chega para fazer face ás despesas do anno do 1859 a 
1860, porque ha leis decretadas porteriormenle 
creando mais despesas. 

Eis como ó indispensável que esta resolução seja 
discutida com todas as formalidades e garantias de 
uma lei de orçamento, salvo si eu podesse conceber 
como exacta e verdadeira a premissa do nobre pre- 
sidente do concelho, que aliás é falsissima, de que 
esta lei é provkoria, porque a outra ha de vir, e ha 
de passar este anno. 

Que certeza tem disto o nobre presidente do con- 
celho ? E, si esta promessa não ó exacta, como c que 
não havemos de discutir esta resolução com as for- 
malidsdes de uma lei de orçamento? 

Portanto, Sr. presidente, fundado nisto, vou man- 
dar ura requerimento para que seja convidado o Sr. 
ministro da fazenda para assistira disem ão da pre- 
sente resolução, ficando ella adiada emquantoS. Ex. 
estiver inhibido de comparecer. 

Sesis&o de 87 de agosto. 

O Sn. Silveira da Moita :—Sr. presidente, pedi 
a palavra na ultima sessão para sustentar o meu 
requerimento, e para fazer algumas observações 
acerca dos argumentos contra elle apresentados pelo 
Sr. ministro da justiça, o em parte pelo nobre sena- 
dor pela província da Bahia, que o ampliou, com um 
additamento, e?tendendo-o á necessidade da pre- 
sença dos Srs. ministros da marinha e da guerra. 

Sr. presidente, eu não duvido que fôsse muito 
mais regular que os nobres ministros que não têm 
assento nesta casa fossem todos convidados para as- 
sistirem á discussão desta resolução. Como já disse 
em outra occasião, sendo esta resolução um proje- 
cto de orçamento provisorio, emquanto não passa a 
lei definitiva, pôde este orçamento provisorio tor- 
nar-se definitivo, si aquella lei não passar, 

Estamos portanto na alternativa de ver esta reso- 
lução toinar-se ã lei annua para 1859—1860; o 
isto já se tem dado mais de uma vez; asroioluçõcs 
restaurando orçamentos vigentes para annos futures 
têm so tornado lei definitiva para annos futuros, 
regulanlo-se o paiz duas vezes por uma mesma lei 
do erçamento. Portanto este meu modo de encarar 
a resolução não é arbitrário, é fundado em boa razão. 
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Assim, si a resolução tem este caracter; si ella 
se pode tornar a definitiva lei do orçamento, era 
conseqüente que o corpo legislativo se occupa^so da 
discussão da mesma com as formalidades que a 
constituição e o regimento das camaras legislativas 
têm estabelecido para a discussão das leis de orça- 
mento. 

Essa formalidade ó a presença dos Srs. minis- 
tres, formalidade bem fundada, porque no orça- 
mento comprehendem-se todos os serviços públicos, 
compreheudem-se todas as imposições, e é impos- 
sível que o corpo legislativo proceda em uma dis- 
cussão desta ordem sem a immediata informação 
do governo. 

Esta necessidade da presença de ministros para se 
discutir a resolução, na hypothese de que a lei possa 
tornar-se lei definitiva do orçamento, ainda vigora 
mais, porque V. Es. é testimunha de que alguns 
membros desta casa, que não prestam seu apoio ao 
governo, desde o começo da sessão pediram algumas 
iaformaçôss para illustraiem as suas obiervaçôes 
quando se discutisse o orçamento. Eu mesmo 
íiz duas ou três requisições de informações para 
discutir a lei do orçamento, quando ella se apre- 
sentasse. 

Ora, uma vez que nós temos necessidade de apre- 
ciar certos serviços públicos na occasião da discus- 
são da lei do orçamento, está claro que a occasião 
opporluna de se discutirem os actos do ministério é 
aquella em que se discutem os meios que se lhe pro- 
porciona para fazerem face aos serviços de suas re- 
partições. 

(O Senhor D. Manuel conversa com alguns senho- 
res senadores,] 

Sr. presidente, eu estou doente, não posso elevar 
minha voz, por isso vou descançar um pouco em- 
quanto não acaba esta palestra. 

O Sr. Presidente : — Atlenção I 
O Sr. Silveira da Moita (depois de alguma in- 

terrupção):— Eu não posso faltar com este ba- 
rulho ! 

O Sr. Presidente : — Peço a attençâo dos Srs. 
senadores I [Continua o susurro.) 

O Sr. Silveira da Motia : — Parece que se faz 
isto do propositol Eu peço a V. Ex. que me propor- 
cione meio de pronunciar-me, de modo que seja ou- 
vido : eu não cedo a esta tactica de minisleriaes... 

O Sr. Presidente: —Eu já reclamei a attençâo 
dos Srs. senadores. 

(O Sr. Silveira da Moita pára e espera até que o 
silencio se restabelece.) 

O Sr. Silveira da Motta: —Como ia dizendo, 
Sr. presidente, tendo alguns dos membros desta 
casa pedido varias informações ao governo para 
aproveitarem a occasião da discussão da lei do or- 
çamento, era conseqüente que na discussão desta 
resolução, que é um orçamento provisorio, estives- 
sem presentes os Srs. ministros, para poderem res- 
ponder a respeito dos muitos e variados assumptos, 
sobre que nos lemos aguardada para fazer observe- 
çôes, quando se tractasse da lei do orçamento. 

Demais, na discussão da resposta á falia do throno 
a attençâo do senado quasi que foi absorvida por 
considerações geraes sobre a política chamada de 
concórdia e do moderação, e especialmenla para 
alguns negocies ecopomicos; estes foram os themas 

dessa discussão; e si se tocou em ura ou outro objecto 
que faz parte dos serviços que pertencera ao orça- 
mento, foi isso muito perfunetoriamente, porque 
nos aguardámos para chamar a attençâo do minist rio 
sobro essas questões especiaes, quando se discutisse o 
orçamento. 

O Sr. Ministro da Justiça; — Esperemos o or- 
çamento. 

O Sr. Silveira da Motta: — E' verdade; o nobre 
ministro diz « esperemos o orçamento» o eu espero ; 
mas o nobre ministro ainda não respondeu á minha 
ponderação, quando eu encaro esta resolução como 
um orçamento que se pode tornar definitivo. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Só si o senado e a 
outra camara não quizerem discutir; o isso ó o que 
eu n3o espero. 

O Sn. Silveira da Motta : — Não ó preciso que o 
senado não queira discutir; basta que a lei do orça- 
mento que vier da ouira camara com muitas emen- 
das, contra a vontade do ministério, não seja appro- 
vadapelo senado e tenha de voltar áquella camara, 
porque nesse côso realiza-se a hypothese de não ha- 
ver camara apezar do governo a prorogar, si o fizer. 

Os nobres ministros não podem deixar de c;n- 
cordar comigo que a lei do orçamento que passou 
na camara não ó a lei do orçamento que o governo 
quer, porquo foram nessa lei enxertadas, quanto a 
despesa, disposições que só no que diz respeito aos 
ministérios do império e da justiça augmentaram 
a despesa em mais de cinco mil contos. 

O Sr. Ministro da Justiça I so pode-se emendar 
em 3.a discussão. 

O Sr. Silveira da Motta : — Estas idéas vêm da 
camara dos Srs. deputados, o senado pôde não con- 
cordar com ellas (no que vai da accôrdo com o minis- 
tério),'o tem a leide voltar áquella camara, quepóáe 
não ter numero para fazer sessão. Esta minha con- 
jectura não é destituída do fundamento, porque 
ainda ha pouco, dizendo ura deputado da oppo- 
siçào: « Porque não prorogais a sessão? Em todos 
os tempos se tem prorogado I» Respondeu um de- 
putado ministerial: « Asprorogações hoje são mais 
difficeis do que foram outi'ora. » 

O "Sr. Ministro da Justiça: — Isso é opinião sin- 
gular do deputado. 

O Sr. Silveira da Motta:— Mas ó uxa rpinião 
que o governo reconhece que é fundada. A paamr 
osle principio, é o modo mais commodo que têm os 
governos  

O Sr. Ministro da Justiça : — Qual ó o principio? 
O Sr. Silveira da Motta : — Póde-se oílerecer 

uma resolução, esta resolução será discuiila sem as 
formalidades necessárias, pode não so realizar a pas- 
sagem da lei do orçamento, e ficar subsislindo a re- 
solução; e então segue-se que a lei do orçamento 
será discutida sem as formalidades constitucionaes. 

Portanto, Sr. presidente, aidéado nobre senador 
pela Bahia, e que eu já linha aventado no meu dis- 
curso do adiamento, mas limitando-me sómente ao 
Sr. ministro da fazenda, é uma idéa fundada, equo 
me parece que vai sendo até mais acceitavel do quo 
ante-hontem me pareceu. 

A lei do orçamento estava hontem em 2.a dis- 
cussão na camara dos Srs. deputados... 

O Sn. Ministro da Justiça ; — Hontem acabou- 
se a 2.a discussão quanlo á despesa. 
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0 Su. Silveira da Moita : — Propoz-se o eocer- 
ramento, mas não so votou por não haver asa. 

O Sr. Mixistro da Justiça: — Não se propoz en- 
cerramento nenhum; não hahve mais quem pe- 
disse a palavra. 

O fn. Silveira da Moita : — Aç menos o Correio 
da Tarde diz isso. 

O Sr. Ministro da Justiça; —V. Es. talvez teoha 
mais razão do que eu... 

O Sr. Silveira da Moita;—Encerrou-se,.. 
O Sr. Ministro da Justiça:—Mas em 2.a dis- 

cussão. 
O Sr. Silveira da Motta ; — A' 3.a discussão 

V. Er. sabe que os ministros não costumam assistir, 
portanto os Srs. ministres da marinha e da guerra 
podem agora vir assistir aqui a 2.a discussão ^esta 
resolução. O que falta discutir naquella camara ó a 
receita; mas isto pertence ao Sr. ministio da fa- 
zenda, por cuja presença eu faço os votos os mais 
ardentes, porque entendo que ha necessidades ur-' 
gentissimas do paiz, interesses palpitantes que exi- 
gem quo o Sr. ministro da fazenda possa aò n enos 
por alguns instantes ser interpellado nesta casa so- 
bre o estado critico da nossa circulação monetária, 
que todos os dias peiora por causa de suas erradíssi- 
mas medidas. 

Mas, Sr. presidente, estas observações que tenhe 
feito sorvem só mente para corroborar a idéa do adia- 
mento do nobre senador pela Bahia; eu agora te- 
nho deoccupar-mo com o meu adiamento para ser 
convidado o Sr. ministra da fazenda, e portanto 
vou occupar-mo das observações que fez o nobre 
ministro da justiça, quando na ultima sessão com- 
bateu o meu adiamento. 

Disse o nobre ministro que a presença do Sr. mi- 
nistro da fazenda e a discussão da resolução com as 
mesmas formalidades deumaloi de orçameaio, tor- 
naria ineflicaz a resolução. Quero provar que S. Es. 
não tem razão alguma. 

Sr. presidente, a discussão do orçamento pela ma- 
neira por que está estabelecida entre nós é muito 
inconveniente, é feita em sete segundas dis- 
cussões, não fallando da terceira; isto ó, seis segun- 
das discussões dos diversos ministérios, a discussão 
da receita que é separada, e além disso ás vezes uma 
oitava, quando ha artigos additivos; portanto a dis- 
cussão do orçamento p-dos meios ordinários não se 
pôde jamais equiparar á discussão desta resolução, 
ainda mesmo quando os Srs. ministres estivessem 
presentes e nós estabelecêssemos uma discussão em 
globo, porque então havia a vantagem de se fazer 
onglobadamente aquella quo pelos meios ordinários 
se faria por ministérios; e assim tepos que, em lo- 
gar do haver oito segundas discussões em cada ca- 
mara, e outras tantas terceiras, ha só uma. 

Portanto, tendo o ministério diante de si a pers- 
pectiva de falta de tempo, appellou para este expe- 
diente di resolução, e eu entendo que escolheu o 
meio mais expedito de fazer passar a lei do orçamen- 
to, porque os tramites são mais curtos, ainda mesmo 
quando disculissemos a resolução com as formali- 
dades de uma lei de orçamento. Além disso, Sr. pre- 
sidente, tínhamos a vantagem das terceiras discus- 
sões que no orçamento se fazem separadamente) e 
na resolução englobadamonle também. 

Como pois nos vem dizer o nobre ministro da jus- 
tiça que a discussão da resolução pelos meios regu- 

lares importa o mesmo que discutir o orçamento? 
Não vê o nobre ministro a diflarença que ha entro 
uma e outra discussão? Portanlo não é uma exi- 
gência desmedida da minha parte, não ó uma pro- 
telação minha querer que os Srs. ministros prestem 
na discussão desta resolução as informações que 
costumam ser exigidas na discussão da lei do orça- 
mento. 

Senhores, as necessidades publicas do anno de 
1859—1860 não são as do anno de 1838— 1859; as 
verbas decretadas para certos serviços no anno de 
Í8S8 —1839 podem não sor sufíicientcs para satis- 
fazerem o desenvolvimento que a despesa publica 
vai toado espantosamente. Assim, o corpo legisla- 
tivo, si não estabelecer um correctivo para estes 
meios inegulares do Dzer lei de orçamento, vai 
sanccionar novas illegalid:des com que o governo 
pretende governar o paiz, substituindo as leis an- 
nuas pelo arbítrio dos créditos suppleraentares o 
extraordinários. 

E' justamente, Sr. prqsideate, para fechar a por- 
ta a esses abusos de créditos, que eu não desejo que 
fique nas mãos do governo, como meio regular de 
governar, uma resolução que estabelece as bases de 
uma lei da orçamento*que póle ser arbitrariamente 
considerado como insufliciente para o anno seguinte, 
julgando-se o governo com o direito de abrir crédi- 
tos supplementares e extraordinaries como o mesmo 
escândalo com que já tem feito, mesmo sem esse pre- 
texto. 

Portanto, Sr. presidente, o argumento do nobro 
ministro da justiça de que a formalidade que nós 
exigimos para a discussão desta resolução importa 
o mesmo que a discussão da lei de orçamento ordi- 
nária, esse argumento é improcedente. 

Vou considerar a outra razão do nobre ministro 
da justiça. 

Disse "S. Ex. (e já o havia dito o Sr. presidente do 
concelho) que o governo (não sei si disse que tinha 
mandado propor ou si acceitára a resolução) adoptava 
a resolução, porque não havia tempo para fazer pas- 
sar o orçamento. Sr. presidente, é outra razão egual- 
mente improcedente que apresentou o nobro minis- 
tro da justiça; e não só improcedente, mas quo traz 
comsigo umaincoherencia deS. Ex. e do ministério, 
quo eu vou notar. 

E' improcedente, senhores, a razão da falta de 
tempo, porque, Sr. presidente, V. Ex.'estará lem- 
brado das épocas em que as leis do orçamento nestes 
últimos annos têm vindo para o senado; e nem por 
isso tem deixado do haver lei do orçamento. Vou 
coramemorar estes factos. Em 1840 o orçamento 
veiu para o senado em 29 de agosto ; em 1841 o or- 
çamento veiu para o senado em 22 de setembro, já 
depois de um mez de prorogação. 

O Sr. Ministro da Justiça; — Isso ó a favor da 
minha proposição. 

O Sr. Silveira da Motta:—Em 1848, quando 
era ministro o Sr. Souza Franco, o orçamento veiu 
para o senado em 22 do setembro; e note-se que o 
ministério não ficou sem lei do orçamento. Em 
1852 o orçamento veiu no 1.° da setembro, o o do 
anno passado veiu em 31 do agosto. • 

Ora, Sr. presidente, si ó procedente a razão que 
dá o nobre ministro contra o adiamento, isto é, que 
si nós discutirmos com as formalidades de uma lei 
que tem de regular no paiz, então torna-se ineflicaz 
a resolução, o que se segue ó que os ministérios 
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toJos nessas épocas faltiram ao seu dever de previ- 
dência, não propondo resoluções eguaes a esta por 
cautela, como disse o nobre presidente do concelho. 
Porventura as leis de orçamento de todos os anãos 
e debaixo de todos esses ministérios não estavam 
sujeitas á alternativa de não passarem? 

O governo não sabe que o senado tem quasi sem- 
pre apressado a discussão do orçamento? Não.sabe 
que o senado, diante das necessidades dessa lei an- 
nüa, tem até muitas vezes sacrificado o seu direito 
de exame, limitando-o? Porque, senhores, o mi- 
nistério apresentou, ou fez apresentar esta resolu- 
ção em meado de agosto, quando ainda linha dianto_ 
de si para fazer passar a lei do orçamento mais da' 
metade d) mez de agosto e tolo o espaço do mez 
de setembro, durante o qual fosse necessário pro- 
rogar as camarss? 

Mas, senhores, eu disse que isto envolve, além da 
improcedencia do argumento, uma incoherencia do 
Sr. ministro. O orçamento do anno passado, Sr. pre- 
sidente, veiu para o senado no dia 31 de agosto; creio 
que no mesmo dia a sorte ha de deparar que entre 
nesta casa este anno a resolução. Pois o anno passado 
o ministério esteve sem cautela, sem providencia, 
não propoz resolução alguma desta ordem, e hoje é 
que esteá com receio de não ter lei do orçamento ? 
Pois o ministério, mandando o orçamtnlo para o se- 
nado no dia 31 de agosto, pôde porventur i julgar que 
em 6, 8 ou 10 sessões não seria approvado, quando 
o anno passado o foi em dois ou três dias ? 

Portanto, já se vê que essa improoe iencia e inco- 
harencia do governo nas razões que elledeu revelam, 
Sr. presidente, não a debilidade da inteltigencia dos 
nobres ministros; elles tinh = ra bastante desejo de ter 
boas razôss para as darem, mas não as têm; tinham 
bastante para asdescobi ir, mas não as acham ; a cul- 
pa não é deiles, senhores, a culpa é da causa delles. 

Sr. presidente, estas razões são improcèdenles, 
parque não são as verdadeiras razões que tem o mi- 
nistério; a verdadeira razão desta resolução o 
ministério ainda a não quiz dar ; eu.... 

O Sr. Ministro d.v Justiça : —Como ministerial, 
a vai d. r por eüe. 

O Sr. Silveira da Motta : —.... como interprete 
do ministério, vou dar a razão da resolução. 

O Sr. Ministro pa Justiça : —Como amigo quo 
tem dado constantes provas! 

O Sn. Silveira da Moita : — Não mo desvaneço 
do ter dddo provas de ami/ade ao ministério, mãs 
vou dar agora uma prova bastaiite fo.te de que lhe 
penetro as iniençôas. 

Sr. presidente, acho que o governa tem, como 
disse o n.;bre ministro da fazenda ante-hontem na 
outra camnra," tracianlo da questão íulentino, ne- 
cessidade de viver em boa paz com as suas maiorias; 
creio mosmo quo os governos parlamentares devem 
viver nessa bo i paz cora cilas, porque os governos 
parlamentares devem representar a o; i dão dopaiz, 
e esti opiniãj do paiz é regularmente manifes ada 
pelas expiessões dos seus representantes. 

Essa vontade, Sr. presidente, essa preo :cupa..ão 
viva do nobre ministro da fazenda de viver em boa 
paz com as suis maioriis, embora em opposição 
com as doutrinas do nobrG presidente do concelho 
na questão Tulentino ; essa nfice=sidad9 de viver 
em paz com as mai .rias foi que fez apparecer esta 
resolução. 

ü ministério tiaha-se visto derrotado na discussão 

do orçamento, o nobre ministro da justiça (e eu 
louvo muito a S. Ex.,) vá veado como sou imparcial 
com a maioria e com o ministério  

O Sr. Ministro da Justiça : — Acredito muito o 
agradeço pela parte que me toca. . . 

O Sr. Silveira d.v Motta :—... .0 nobre ministro 
combateu muito juslamente algumas medidas que 
appareceram como emenda so orçamento, augmen- 
tando a despesa publica. Foi sem duvida um ver- 
dadeiro ecto do exiraorlinario patriotismo do nobro 
ministro da jusiiça arrostar a opinião de suas maio- 
rias, com quem" alias deve querer viver em paz, 
segundo as lheorias do Sr. Souza Franco, e combater 
as emendas. E' verdade que ellas passaram, mas 
S. Ex. combateu mais de uma dellas. 

O nobre presidente do concelho, quando discutia 
seu orçamento, também combateu muitas emendas 
que augmeniavara as despesas púbicas, também 
praticou esseacto do patriotismo, também separou-se 
nisso da lhearia do seu collega ministro da fazenda, 
quo quer quo os ministros vivam sempre em paz 
com as maiorias. Entretanto, Sr. presidente, passa- 
ram emendas contra a vontade do ministério, e o 
que fez porém o ministério? Vendo (aqui entrou 
sagacidade ministerial), vendo quo suas idéas ti- 
nham sido derrotadas, vendo quo em uma discussão 
importante como é o orçamento, linha ficado em mi- 
noria, mas não querendo abertamente quebrar a 
enlenle com olla adiando a assembléa geral, como fez 
o Sr. Tolentino relativamento a assembléa provin- 
cial, adopiou resignadaraente o expediente desta re- 
solução. Esta resolução, Sr. presidente, foi um ver- 
dadeiro echcc dado pelo governo á sua maioria na 
camara dos Srs. deputados, foi o modo por que o 
governo conlraiiou a vontade de sua maioria o an- 
nuilou o voto delia. 

O Sr. Ministro da Justiça: —E essa mesma 
maioria approvou a resolução I Tomo nota... 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isso é bom curioso 
na verdade! O ministério, sendo impòteato para 
fazer vingar suas idéas de economia, e, entretanto, 
reconhecendo que a receita talvez não cliegasse, 
reconhecendo que algumas despesas eram impru- 
dentes, assentou de fazer uma tii a com a sua 
maioria. «Ah! a maioria cão quer votar pela 
suppressão que propuz ? pois o ministério tem um 
modo de fazer suppiimir estas despesas, o ó fazer 
passar como orçamento uma nsolução cm quo não 
venha essa pairioiica i'ói da de pesa que os 
Srs. deputados propozeram, mas que o governo 
rejeitou o que apezar disso elles approvaram. » 
Eis-ahi, senhores, a verdadeira decifração desta 
resolução. 

Eu não faço tenção do votar contra ella, e não 
faço osta t nção mesmo para dar oste apoio ao go- 
verno: eu creio que o ministério todas as vozes 
que obrar om vi-iia das grandes conveniências pu- 
bTcas, por espirito do economia, terá sempre o 
meu voto; e estou persuadido que o. ministério, 
quando usou dessa cstialpg:a da resolução, teve ora 
vista annular o orçamento; c me esta parecendo 
que a respeito da passagem dessa lei do orçamento 
quo está paro vir da camara dos Srs. deputados o 
ministério tem o mesmo iutorrsse que teve a res- 
peito da passagem do projecto da chibata; ha de 
fazer aqui no senafo, está me parecendo, a mesma 
estratégia que foz a respeito do negocio da chibata. 
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0 governo não quer nem pode querer um orça- 
mento que elle impugnou na outra camara ' não 
posso fazer ao ministério a injustiça de cier que 
elle tenha de luclar aqui para fazer passar um orça- 
mento contra o qual luctou na outra camara ; acho 
antes que o ministério In 49 reunir-se a nós para 
fazermos cahir as emendas que foram alli apuro 
valas. 

Ora bem, sendo esta a supposição, e sunposição 
tundada, estou certo que o ministério' não tjm iute- 
resse algum era que passe a lei do orçamento : e en- 
tão terá do fazer a respeito da lei d*o orçamento a 
mesma cousa que fez a respeito da lei da' chibatu: 
estou esperando que o.Sr. senador pela proviacia do 
Amazonas será o impugnalor di lei do orçamento. 

O Sn. h errei ra. Penna ; — Aão ouvi o que acaba 
de dizer. 

O Sn. Silveira da Moita ; — Dir-lhe-hei em par- 
ticular, porque desw modo poderei ser mais claro. 

Mas, Sr. presidente, parece-me que o nobre sena- 
dor pela província de Amazonas, pela dedicação que 
tem ao ministeiio, não ha de querer que passe no 
senado uma lei do orçamento que o ministério a 
quem elle defende impugnou na camara dos Srs 
deputados. 

Ora, si ó natural que o nobre senador continue a 
ser o mesmo dedicado defensor do ministério, se- 
gue-so que ha de defender aqui as idéas do ministé- 
rio ; portanto, tenho razão de suppòr que o nobre 
senador ha de ser quem ha de começar a discussão 
aqui no senado; o então espero o mesmo tiroteio 
que por occasiaa do negocio da chibata houve nesta 
casa entro S. Ex. e o uobre senador pela proviacia 
do Rio Grande do Norte, espero ver o nobro sena- 
dor empenhar-se nesse tiroteio para condemnar o 
tal orçamonto a não passar; porque o governo o quo 
quer é esta resolução, que não contém as taes emen- 
das quo passaram contra sua vontade na camara. 

O Sn. Ministro da Justiça.---V. Ex. ha de ficar 
calado nessa occasião... 

- O Sr. Silveira da Motia: —De certo que hei de 
ficar calado, salvo si houver uni motivo extraordiná- 
rio que me obrigue a fallar. 

O Sn, Ferreira Pejína:—Como votou pela Iti da 
chibata? 

O Sr. Silveira da Moita:—Meu voto foi publi- 
cado. 

O Sr. Ferreira Penxa : — Votei no mesmo sen- 
tido quo o nobre sinador, e, portanto, como estra- 
nha o meu procedimento? 

O Sr. Silveira da Moita : — Não estranho; pelo 
contrario, estou dizendo que é natural que o'Bobre 
senador lambem faça opposição ao orçamento, visto 
quo ó um dos athlélas do ministério. 

O Sr. Ferreira Penna ; —Ttnho muita honra em 
defender o ministério em tujlo aquillo quo eu achar 
conveniente e justo. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Honra-nos muito o 
voto do Sr. Ferreira Peuna. 

O Sr. Silveira da Moita : — No que for convo- 
nientie justo nãoé só V. Ex. que^difonde o minis- 
tens, tanto que eu o estou defende'ndo agora. 

O Sr. Ferueuu Penna : — Assim não defende. 

o3 

O Sn. Silveira da Moita: —E'qua V. Ex tem 
mais talen to, mais habilidade do que eu. 

O Sr. Presidente;—Devo advertir ao Sr. sena- 
dor que não me parece conveniente este argumento 
adhominem. 

O Sr. Silveira da Motta : — Quero ver si me 
acostumo a fazer meus discursos seguidos, e diriMn- 
do-me sómento a V. Ex. ; mas não tive remedio 
sinã) referir-me ao nobre senador, o creio que já 
dei uraa explicação honrosa a S. Ex. e digna de mim. 
Não creio que um homem que ó miuistârial tenha 
cócegas quando Iho chamam ministerial. 

O Sr. Ministro da Justiça: —V. Ex. acata de 
dizer que é 1111013161131. 

V. Ex. não está O Sr. Silveira da Moita: 
vendo ? 

O Sr. Ministro da Justiça : — E' porque ó bom. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Eu devia ter muita 

queda para isso, porque fui ministerial por muito 
tempo ; estou fóra do meu eleménto, acostumei-mu 
com V. Ex. a ser ministerial, nas mesmas fileiras. 

O Sr. Ministro da Justiça : — Já pertenci á 
opposição por muitas vezes, de" V. Ex. é que não te- 
nho lembrança. 

O Sr. Silveira da Motia ;—E'a primeira vez, 
tem razão ; VV. EEx. são os primeiros que me obri- 
gam a isso. 

0 Sr. Ministro da Justiça: —TJ é o excesso de 
affeição que V. Ex. nos consagra... 

O Sr. Silveira da Moita ; — Sr. presidente, te- 
nho portanto dado as razões por que oflereci o meu 
requerimento de adiamento. Agora somente, p ra 
reforçara minha idóa do adiamento, visto que está 
presente o Sr. ministro da fazenda, direi qua a 
.presença de S. Ex. hoje no senado me confirma que 
elle não faz falta actualmente para a discussão da lei 
do orçamento na camara dos Srs. deputados. 

O Sr. Ministro da Fazenda: —Tem do entrar 
em discussão daqui a meia hora, o até então esta- 
rei lá. 

O Sr. Ministro da Justiça ; — Tem-se demorado 
para ouvir a V. Ex. 

O Sr. Silveira da Motia : — Como V. Èx. está 
presente, suppuz quo o orçamento já estava orn 3.a 

discussão, suppuz que a maioria tinha usado da ro- 
lha para approvar o orçamento a galope, e depois 
de-se galope foi que V. Ex. chegou aqui. 

Mas, emlim, Sr. presiiente, creio que amanhan 
S. Ex. acabará sua missão na camara dos Srs. de- 
putados, e então podia S. Ex. fazer-nos a honra de 
assistir á discussão da resolução, na certeza de que 
sua presença será dupiamento aproveitada, não só 
para a discussão da resolução, mas p-rque estou an- 
cioso, sequioso, pela presença de S. Ex., por 10 
minutos ao menos, para poder-lhe dirigir algumas 
ligeiras interpellações a respeito do estado em quo 
se acha a situ-çao monetária, a respeito das me- 
didas quo S. Ex. pretende aduptar para que me- 
lhore o paiz desse estado de enfermidade o en- 
fermidade aguda em que está o pelo qual lhe 
ha do pedir o paiz rigorosas contas. Não desejo 
sabir da ordem, e, por isso, não con innarei nesse 
ponto, mas assentei que V; Ex. teria a bondade de 
permiuir que eu dirigisse' estas poucas palavras a 
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S. Ex. o Sr. miaislro da fazenda, para mostrar o 
desejo que tenho de qua elle compareça nesta casa 
disponível para ouvir algumas observações, que em 
nome dopaiz entendo se devem dirigir a S. Ex. na 
conjunclura difílcil emqno nos achamos. 

Tenho, Sr, presidente, defendido meu adiamento, 
e creio que o senado me fará a justiça de reconhecer 
que, si propuz este adiamento, foi porque enxerguei 
a alternativa de que esta lei fosse, não uma lei pro- 
visória, mas uma lei positiva, não se verifleanao a 
condição contida nella; e, portanto, desejaria eu, no 
desempenho do meu dever, revestir a discussão 
dessa resolução de mais solemnidades e formalidades, 
isto é, desejaria acompanhal-a de mais exames do 
que uma discussã) de mera formalidade, como o 
ministério tem querido que seja esta. 

Por isso, Sr. presidente, offereci o adiamento e 
exigi, note bem V. Ex., exigi somente a presença 
do Sr. ministro da fazenda, podendo exigir a pre- 
sença de todos os outros Srs. ministros, como propoz 
o nobre senador pela Bahia. 

Exigi somente a presença do Sr. ministro da fa- 
zenda, porque as questões importaudssimas que o 
corpo, legislativo devia decidir nesta sessão eram as 
questões do ministério da fazenda, era a questão da 
circulação monebria, era a questão bancaria e a 
questão do empréstimo; entretanto, o nobre minis- 
tro parece qua quer illudir inteiramente todas as 
espectativas do corpo legislativo, quer adormecel-o 
com uma resolução, mostrando ao longe um orça- 
mento contra o qual elle luetou na camara temporá- 
ria, e por isso nos diz: « Esperem pelo orçamento, 
passe a resulução sem exame.» Entretanto que 
aquelle orçamento pode não passar; elle quer fa- 
zer-nos mais esta mystiíicação e ficar com um or- 
çamento sem discussão. 

Ora, Sr. presidente, permitta-se-me que diga que 
isto é escandaloso. Eu tinha tantos negocios com o 
Sr. presidente do concelho! por exemplo, sobre a 
colonisação, questão velha, mas muito importanie, 
sobre a qual o nobre ministro prometteu-dar grandes 
esclarecimentos nas discussões dos orçamentos, 
questão do futuro do paiz; entretanto vem esta peso- 
lução como um meio de tapar-nos a boca. 

O Sn. Visconde de Jequixixiiosiia : — E' uma 
nova rolha. 

O Sn. Silveira da Motta :— E' uma nova rolha 
qua o ministério inventou, para não podormos per- 
guntar nada, porque elle diz logo: «esperempelo or- 
çamento que ahi vem.» 

O Sn. Ministro da Justiça ;— Si é rolha não é 
nossa a invençãe. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha :— Mas ó a 
execução. 

O Sr. Silveira da Motta : — O nobre ministro 
do império, que tanto nos prometteu para a discus- 
são do orçamento, agora nos logra desta maneira, 
de modo que não podemos instituir exame algum 
sobre uma repartição pela qual tem corrido os maio- 
res disperdicios dos dinheiros públicos. 

Como perguntarei a S. Ex. pela distribuição do 
credito das obras publicas? como perguntarei a 
S. Ex. pela distribuição do credito da colonisação ? 
Acaso S. Ex. já resolveu este grande problema ou 
continuará o paiz a receber como colonos, entre 
alguns bons, também bandos de degradados, de ho- 
mens perdidos? 

O Sr. Ferreira Pbnna : — Bandos de degradados? 
O Sá. Silveira da Motta ; — Sim, senhor. 
O Sn. Ferreira Penna : — Virá algum máo. 
O Sr. Silveira da Moita: — Sim, vem muitos, o 

a maior parte mács, que vem encher nosias cidades, 
e dar trabalho á nossa policia. 

O Sr. Dantas : — Os chins é que são bons I 
O Sr. Silveira da Motta:—Reconheço que en- 

tre esses europeus vem gente boa e util, mas é preci- 
so evitar que nos mandem as fezes de algumas povoa- 
ções curopeas, que se policiara mandando-uos ho- 
mens viciosos e criminosos, cujas passagens pagamos 
para nos iucoramodarem. 

E' tal essa emigração que tem vindo para o Bra- 
sil que daqui a dias não terei remedio sinão tornar- 
me um noic-nolhing, tornar-me do partido dos Ame- 
ricanos que não querem mais emigração, e que jul- 
gam que simühaute emigração é um veneno qua sua 
sociedade está recebendo, o que tem sido uma das 
causas que têm poderosamente contribuído p^ra en- 
fraquecer a União Americana. 

Senhores, não quero especialisar, mas ha muita 
cousa sobre que eu precisava dirigir-me ao nobre 
ministro do império. Por exemplo, a instrucção pu- 
blica; eu quizera que S. Ex. nos desse esclareci- 
mentos sobre esses últimos' retoques que elle tem 
dado com a ditadura sobre instrucção publica; 
mas nada, « aqui está a resolução e ahi vem o orça- 
mento.» 

■ Entretanto, Sr. presidente, offereci este meu adia- 
mento para, como já disse, dar alguma solemnidado 
a esta discussão, porque estou certo de que o mi- 
nisteiie não quer a lef do orçamento que ss está 
discutindo na outra camara; e facojustiça ao mi- 
nistério suppondo que elle não quer essa lei, porque 
não posso suppôr que o ministério queira uma cousa 
contra a qual elle pugnou. São estas Sr. presi- 
dente, as considerações que julgo dever fazer contra 
este logro quo o ministério nos quer pregar. 

Sessão tlc 30 de agosto. 

O Sr. Silveira da Motta: —Não occupei a atten- 
çâo do senado na l.a discussão deste projecto, nemua 
'2.a até agora; o senado é testimunha de que os mem- 
bros desta casa, que têm sido chamados da opposi- 
ção e a quem se acoima sempre como proteladores, 
não occuparam até hoje a attançâo do senado com a 
discussão desta idéa; temos estado silenciosos, e a 
votação sobro a matéria deu claramente a enten- 
der que esta questão não ó de partido, porque entre 
os homens distinetos que occupam as cadeiras do se- 
nado houve diversidade na maneira do se pronun- 
ciarem na votação; da parte da opposição muitos 
votaram pelo art. 1.° do projecto, e dá parte da 
maioria alguns votaram contra. 

E' certo, Sr. presidente, que não temos tomado 
tempo á casa com a discussão desta matéria ; o se- 
nado lembra-se de que, si ella não está votada, é por- 
que na ultima sessão todo o tempo foi tomado pelos 
discursos de impugnação do nobre senador pelo 
Amazonas, e de sustentação pelo nobre senador pelo 
Ilio Grande do Norte. 

O Sr. Ferreira Penna :—Queremos votar agora. 
O Sr. Silveira da Motta : — Não é possível fazer 
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á risca a vonlade dos nobres senadores; o que digo 
é quo já so [ odia ter votado. 

O Sn. I). Manuel : — Havíamos de votar em si- 
lencio um projecto desta ordem I 

O Sn. Ferreira Penna: —Admiro que V. Es., 
tendo votado comigo, estranhe que eufallasse contra 

O Sr. Silveira da Moita:—Não estou fazendo 
reparo do voto e discurso do nobre senador, estou 
fazendo uma observação para tirar de sobre nós a ar- 
guição de proteladores. Creio, Sr.presidente, que este 
e talvez o primeiro discurso sobre a matéria quo parte 
deste lado, e V. Ei. verá quanto seiei laconico. Vou 
dizer minha opinião, porque a matéria é gravíssima; 
entendo que esta discussão deve ser muito solemne, 
porque se tracta da um assumpto quo sempre me- 
receu a atteacão do todos os legisladores e de todos 
os governos; é um assumpto de immensa importân- 
cia, as conseqüências da alopção do projecto podem 
ter muito extenso alcance. 

O que esta em discussão, Sr. presidente, óo art. 2.° 
que tracta da substituição dos castigos de pancadas ,* 
mas a idéa da subitituição liga-se tão substanc al e 
intimamente com a ilóa principal, quo eu não po- 
deria fallar especialmente da substituição sem consi- 
derar as relações que elia tem com a idéa principal. 

Senhores, si acaso a substituição proposta fizesse 
desapparecor os inconvenientes da idéa contida no 
art. t.0, eu daria o meu voto ao projecto, mas não 
o dei, principalmente por causa do art. 2.°, como 
passo a demonstrar. 

A idéa da abolição dos castigos corporaes nos cor- 
pos militares é,sem duvida alguma, uma muito legi- 
tima inspiração da civilisação nova; eu acompanho 
rsta inspiração o a tenho, mas não ó licito ao legis- 
lador ceder ás verdades sentimentaes, quando a ellas 
se oppoe a razão do Estado. Faço votos para quo se 
acabe com os castigos corporaes, mas não unica- 
mente em relação « guarda nacional. 

Si se tractasse, Sr. presidente, do substituir os 
castigos corporaes também no exercito, a questão 
collocava-se em outro terreno muito mais fácil o fa- 
vorável aos defensores da idéa; mas da maneira por 
que so quer fazer a substituição, eu entendo que 
vamos adoptar uma medida de uma desegualdade 
odiosa, que pódo provocar as justas susceptibili- 
dades do exercito,.. 

O Sr. D. Manuel ; — Eu já esperava Eso, estava 
dizenlo-o ao meu vizinho... 

O Sr. Silveira da Motta : — ... e que pode até 
certo ponto servir de embaraço ao governo... 

O Sr. Barão de Quaraim: —Não ha tal. 
O Sn. Silveira da Moita:—.... nas occasiões 

criticas em que tiver de appellar para o patriotismo 
do exercito, assim como da guarda nacional. 

O Sr. D. Manuel: — Não exploram a mina. 
O Sr. Silveira da Moita : — Sr. presidente, veja 

si V. Ex. intercede com o nobre senador, para que 
cesso com essa idéa de exploração de mina, porque 
ninguém tem o direito de interpretar e envenenar 
nossas intenções; o regimento prohibe que se nos 
attribua más intenções. 

OSr. D. Manuel: — Não é attribuir más inten- 
ções, diga-me o mesmo que não me escandaliso. 

O Sr. Silveira da Motta: —Para que se ha do 
estar misturando nas discussões que estamos tendo 

com toda a calma e moderação estas insinuações ? 
O que é explorar minas? Temos porventura algum 
interesso particular em que a medida passe deste ou 
daquelle modo? 

O Sr. D. Manuel: — Tomára eu explorar minas 
e achar bom ouro. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Pois explore. 
O Sr. D. Manuel : — Hei de explorar quando 

poder. 
OSr. Silveira da Motta:—Quando discutimos 

questões desta ordem, Sr. presidente, temos sómento 
em mira o interesse do paiz, temos somente em mira 
a satisfação do interesse publico, não queremos ex- 
plorar minas, senhores : isso é que perturba as dis- 
cussões e azéda os ânimos. Por mais resignação quo 
tenhamos, não podemos sujeitar-nos a quo nos es- 
tejam emprestando taes intenções. 

Sr. presidente, vou continuar o meu discurso, e 
vou continual-o uoioamente porque, sendo a matéria 
da impouancia quo é, eu entendo quo não devo dar 
meu voto sem explical-o ao senado e ao paiz. 

Julgo, Sr. presidente, que, si esta substituição dos 
castigos corporaes fôsse feita na generalidade, collo- 
cava os defensores do projecto em um terreno mais 
fácil do defender-se, porque o principal inconvenien- 
te que vejo na substimição é de certo a desegualdade. 
A fazer se esta alteração no principio regulador da 
disciplina da nossa miliúa, entendo, Sr. presidente, 
que essa alteração devera ser extensiva ao exercito, 
o darei a razão. 

Esses castigos foram applicados pela lei organica 
aos corpos destacados da gu.rda nacional em serviço 
nas fronteiras com estas restiicções todas: em 1.° lo- 
gar, é preciso attender á natureza do serviço da guar- 
da nacional om corpos destacados nas fronteiras, e 
aiuda-é preciso attender á organísação dos corpos 
destacados para o serviço das fronteiras. Contem- 
plando uma e outra face da questão, vejo quanto á. 
l.ã, que a guarda nacional, quando ó destacada, fica 
sujeita á disciplina do exercito, é occnpada no servi- 
ço cm que é occupado o exercito, presta o serviço da 
guerra, e nesso serviço entendo que é incompatível 
a existência do duas disciplinás diversas. 

Si ura general em operações na fronteira, tendo 
á sua disposição força de linha o corpos destacados 
da guarda nacional, pôde, segundo o detalho do 
serviço, segundo os acciientes da guerra ou pelas 
necessidades da defesa oudaaggressão, ver-se obriga- 
do a fazer marchar uma força de linha par a par com 
uma força da guarda nacional; um mero accidento 
pôde deparar perigos communs nessa reunião da 
guarda nacional com a tropa de linha em um mesmo 
serviço. Como podemos comprehender, senhores, 
que dois solJadoi egualraente cidadãos brasileiros, 
com os mesmos direitos, tossem sujeitos pelo mesmo 
facto, um a ser chibatado e o outro a ser preso? E 
como ó, senhores, que durante uma operação de 
guerra, quando muitas vezes uma acção depende da 
promptidào do movimento.... 

O Sr. Barão de Quaradi : — A chibata é que dá 
o movimento... 

O Sr. Silveira da Moita:— .... como ó possí- 
vel que se iraponha a pena de prisão aos guardas 
nacionaes que commetterem essas faltas, já não digo 
em marcha, mas á frente do inimigo? Portanto, 
além de ser odiosa esta dislineção, vê' o senado quo 
a pena, que so estabelece como substitutiva do castigo 
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de pancadas, é muitas vezes impossível de ser appli- 
cada. 

Senhores, contemplemos a outra face da questão, 
a organisação dos corpos destacados em serviço de 
fronteira. Sr. presidente, nós laboramos em uma 
tal ou qu;l illusão a esta respeito, somos arrastados 
pela illusão de nome; os corpos destacados da guar- 
da naciond são formados dos mesmos elementos de 
que se compôs o nosso exercito de linha (apoiados]; 
os corpos destacados formam-se por designação no- 
minativa dos guardas nacionaes que devera pèrten- 
cer a estes corpos, designação que se effsctua se- 
gundo as instrucçôes em vigor para a formação dos 
corpos destacados'. Prefere-se, verfi gratia, cs soltei- 
ros, faz-ss excepção em favor dos casados, dos filhos 
de viuvas; as mesmas excepções que militara a res- 
peito do recrutamento para a tropa de linha estão 
consagradas nas instrucçôes que o governo cumpre 
quando organisa os corpos destacados. Portanto, 
senhores, encarando a organisação do exercito e 
dos corpos destacados, não vejo differença alguma. 

Yejo mais que na provincia do Rio Grande do 
Sul, onde mais uso se tem feito dos corpos destaca- 
dos, porquç aquella heróica provincia é, sem^duvida 
alguma, uma das que tôm prestado mais relevantes 
serviços á integridade e defesa da dignidade do Im- 
pério'; alli, onde se tem feito mais uso dos corpos 
destacados, o governo tem procedido na organisação 
desses corpos do raèsmo modo que si tivesse de orga- 
nisar corpos provisórios ou auxiliares de linha. Esses 
corpos destacados só têm de guarda nacional o nome, 
tudo o msis, senhores, em essencia e substancia é o 
mesmo; os orpos destacados da guarda nacional do 
Rio Grande do Sul são verdadeiros corpos de linha... 

O Sr. Barão de Qüaraim: — Está enganado. 

O Sn. Silveira ba Moita : — São formados dos 
mesmos elementos. 

O Sr. Barão de Qüaraih : —E composta de escra- 
vos como o nosso exercito? 

O Sr. Marquez de Caxias : — Sãe, pela maior 
parte, compostos dos mesmos elementos da tropa 
de liuha, de vadios... 

O Sr. Barão de Quaraim ; — Os que V. Ex. levou 
para o Estado Oriental não eram vadios, ou pelo 
menos V. Ex. não os chamava vadios quando pre- 
cisava d lie;-. V. Ex. deve lembrar-se que sem estes 
vadios não estaria nesta casa. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Não se segue que 
muitos não fossem vadios. 

O Sr. Rxrão de'Qüaraim: —Cá ha mais vadios do 
que por Ia. 

O Sr. Marquez de Caxias : — Na Campanha? 

O Sr. Silveira da Moita: — Pergunto eu: os 
corpos destacados da guarda nacional não são entre- 
gues ao comrnando dos officiaes de linha? 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoirdo. 
O Sr. Silveira dv Moita: — Porventura são elles 

commandados pe^s seus alteres, pelos seus tenentes, 
pelos seus capitães, et'\? 

O Sr. Ba«ão de Qüaraim:—E' uma verdade 
que são. 

O Sn. Marque; de Caxias: — Mas podem ser pelos 
de linha. 

O Sn. Barão de Qüaraim; —Puder é uma cousa, 
o facto é outro. 

O Sr. Silveira da Moita: — Quando oslou con- 
templando a organisação legal, fallo do poder, não 
fallo do facto: por lei o toi corpos destacados podem 
ser commandados por ofílciaes de linha, até cada pe- 
loião pôde ser comm mdado por um offlciai dado pelo 
governo; e isto já sc tem realizado, corpos destaca- 
dos tèm sido commandados por ofílciaes do linha, 
compuanto lambera muitas vezes sejam commanda- 
dos por ofílciaes da guarda nacional. 

Portanto, senhores, contemplada a natureza das 
operações, a natureza do serviço que fazem os corpos 
destacados, o contemplada a maneira de organi- 
sar-se estes corpos destacados, vejo que ha uma 
perfeita identidade de elementos e de organisação 
com a tropa de linha. Si ha uma tal identidade de 
elementos e do organisação, como ó que nós que- 
remos tirar uma conseqüência lógica, applicando 
a ura corpo organisado e formado de elementos 
eguaes uma penalidade diversa ? 

Desta illogica do legislador podem resultar más 
conseqüências. Entendo quo não pôde ser indifTe- 
rente para a disciplina do exhrcito que um soldado 
de linha que cornmetle o mesmo crime que um 
guarda nacional, sendo ás vezes co-auctores do cri- 
me, e dando-se ainda mais de ser o guarda nacional 
o auctor, e o soldado de linha unicamente complico; 
não sei, digo, si será conveniente para a disciplina 
do exercito que nesse caso vá o soldado do linha 
apanhar chibatadas á frente do batalhão, ao passo 
que o guarda nacional vai soífrer apenas o castigo 
de carregar armas! Entendo que este^negocio ó 
mais serio do que pensam.... 

O Sr. Marquez de Caxias:— Apoiado. 
O Sr. Silveira da Moita; —.... porque o exercito 

não poderá deixar de resenlir-se da desegualdadecom 
que é tractado pelo legislador. Si nós queremos abo- 
lir os castigos corporaes na guarda nacional, então 
seria conseqüente (o eu dou o meu voto para isso) 
que o governo, quando se apresentou na camara esta 
idéa, e a principio hesitou, ora hostilisando-a, ora 
favorecendo-a; seria conseqüente, digo, que o gover- 
no fizesse estudar o meio de estabelecer uma substi- 
tuição coraplecta dos castigos corporaes, tanto para 
a guarda nacional era corpos destacados, como para 
o exercito. ' - 

A primeira condição quo o governo devèra atlen- 
der para poder ajudar a aspiração daquclles quo 
desejam a abolição de sirai hantes castigas, seria 
propor ao corpo legislativo-uma nova forma da or- 
ganisação do exeicito; mas, emquanto o nosso exer- 
cito fôr defeituosamente organisado nos seus ele- 
mentos priraordiaes, emquanto fôr organisado por 
meio de um recrutamento que, como o nobre minis- 
tro da guerra reconhece em seu rehtorio, torna-so 
entre dós como que uma medida policial para apa- 
nhar os homens ocioms e turbulentos dos pequenos 
logares, para ta/er a essas povoações o serviço que 
a policia ás vezes não pôde fazer, o que équ i de- 
vemos esperar? Isso quo o nobre ministro da guerra 
cora tanta emplnze, mas com verdade, diz no seu 
relatório. 

Mas, em manto o exercito fôr organisado com 
esses elementos, não é possível, do chofre, abolir os 
castigos corporaes. Eu declaro, Sr. presidenlo, quo 
entendo que satia uma medida inopporluna, para a 
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qual o govarno deveria p-eparar o ferreno, estudar 
a maneira da substituir por outro melhor o acmal 
meio de organisar o exercito, porque então pole- 
riamos dizer: « ]Não ha mais casbgo de chib - ti nem 
para a guarda nacional nem para o excr ito. » 
. Mas> senhores, quando os e'emeiilos do exercito 

sao estes, quando os elementos dos corpos destacados 
da guarda nacional são os mesmos do exercito.... 

O Sn. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sn. Silveira da Moita : — .... fazer uma dis- 

tincção unicimente em att nção ao nome é odioso, 
e eu receio que a profundidade desta odiosidade 
traga a perturbação da disciplina do exercito, que 
alias (cm sido uma das maiores garantias da ordem 
publica... 

O Sr. Souza e Mello ; — Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Moita : —.... e que tem dado 

ao nosso paiz segurança bastante no exterior, e não 
só segurança, mas também gloria 

O Sr. Souza e Mello : — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Moita : —Si esses castigos são 

capazes de depravar e corromper os brios do exer- 
cito, como pretendera os nobres senadores que acon- 
tece á guarda nacional, eu entendo que esses fados 
gloriosos não so teriam dado, subsistindo esse castigo ; 
enlretanm, senhoras, nós vemos que o exercito 
do Brasil tem feito o mais relevante serviço ás ins- 
tituições do paiz; a guarda nacional lambem os tem 
feito, principalmente na província do Rio Grande do 
Sul, onde ternos tido muitas occasiões em que ella 
tem prestaio esses relevantes serviços; mas em 
outros logares o exercito por si só tem feito também 
os mais relevantes serviços ao paiz. 

Portanto, não são os castigos corporaes que cor- 
rompem ou queinfamr.m; e, si acaso esse castigo 
tem esso effeito, então a conseqüência é a abolição 
geral do similhantrs castigos, e talvez no fim 'do 
men discurso eu me resolva a olferecar uma emenda 
ppra que, si passar a extinccão dos castigos corpo- 
raes na guarda nacional em corpos destacados, seja 
isso extensivo também ao exercito, porque o serviço 
ó o mosmo, os elementos são os mesmos, a organi- 
sação ó' a mesma, e portanto não ha uma só razão 
para fazermos uma distincção odiosa e que fere os 
brios do exercito. 

Sr. presidonto, não é contra a idéa da abolição dos 
cistigos corporaes que eu me levanto, é contra a 
substituição odiosa o incompleta do art. 2.°, e foi 
por causa desto artigo que eu votei contra o prcje- 
cto na primeira discussão. Eu seria muito inconse- 
qüente si acaso, não sendo sufliciente o art. 2.°, e 
consagrando o projecto a doutrina geral da abolição 
dos castigos corporaes, eu votasse pela abolição del- 
les só em relação á guarda nacional. 

Esta substituição, quo aliás foi muito bem analy- 
sada polo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, 
porque, no terreno era que S. Ex. collocou a ques- 
tão, acho quo as suas razões são todas procedentes e 
responderam victoriosamente áquelles que fallaram 
contra o projecto, porque S. Ex. mostrou que para 
aquelles que queriam a abolição da chibata e que que- 
riam a substituição das penas por prisão simples ou ri- 
gorosa,que para elles não dev a servir de estorvo a re- 
dacçãodo artigo, porque o nobre senador considera (e 
eu concordo com S. Ex.) que isso é um mero equivoco 
l119 supódo corrigir, ou por meio da coramissãade 
redacção ou por meio de correspondência com a 
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caraara dos Srs. deputados, ccmo já se tem feito em 
casos idênticos. 

Mas, senhores, como ia dizendo, esta'substituição 
tem ainda contra si uma razão muito forte. A idéa 
da abolição dos castigos corporaes na guarda na- 
cional, quando empregada em corpos destacados, foi 
proposta na caraara dos Srs. deputados e creio que 
sem inb Iligencia com o governo. Ora já isto cu achei 
um pouco excêntrico, porque sou inteiramente da 
opinião do nobre senador por Pernambuco quanto a 
competência do governo a respeito da disciplina do 
exercito, que é cousa em que os corpos legislativos não 
se devem mettersem que a medida seja iniciada pelo 
governo.queé quem está em contactoimmediato com 
o exercito; o governo é quem o organisa, é quem o 
emprega, é quem pode saber os seus defeitos; por- 
tanto á iniciativa do governo é que se deve cbncedec 
qualquer mudança a respeito da milícia nacional, 
comprehendenio o exercito e a guarda nacional. 

Como dizia, esta idéa nasceu na camara dos 
deputados, pareço que sem a acquiescencia do nobro 
ministro da guerra. Digo—parece—, porque o nobre 
ministro da guerra oppoz-se á idéa, o deu razões, 
que estão escriptas, muito frisantes a respeito da or- 
ganisação da guarda nacional do Rio Grande do 
Sul. O nobre ministro sustentou a minha idéa do 
quo_ a organisação dos corpos destacados da guarda 
nacional é a mesma do exercito. Ora, tendo esta. 
idéa sido trazida á discussão sem a acquiescencia do 
governo, que contrariou e depois condescendeu com 
ella, foi remettida á coramissão de marinha e guerra 
para fazer a substituição das penas, porque era sem 
duvida alguma uma irracionalidade abolir penas o 
não substituil-as. 

Foi com este fundamento que o governo conse- 
guiu destacar da lei de fixação de forças do terra 
este artigo para formar um projecto eni separado. 
A commissão fez a substituição que se acha no 
art. 2.°; mas esta substituição,'a meu ver, é incom- 
pleta. Equivoco, si o ha, é fácil de corrigir, mas 
não é fácil de corrigir uma deficiência do artigo; 
soria'preciso que olle consignasse uma escala de qua- 
lificações e do penas, segundo os factos qualificados, 
para que não resultasse inconvenientes do abolir-se 
o castigo hoje adoptado para certos crimes leves, 
nem resultasse o inconveniente de ficar um vácuo im- 
menso nas qualificações, de modo a haver factos quo 
não e tejam coraprehendidoi nas qualificações do re- 
gulamento, ou resultar mesmo a inconveniência da 
penalidade consagrada no art. 10 do regulamenlo, 
que, além das penas que nós reputamos em vigor, 
consagra outras que são, a meu ver, ainda mais 
fortes do que as penas corporaes, e quo prefazem a 
escala penal em relação á qualificação de certos do- 
lictos maiores que estivam sujeitos a esses cas- 
tigos, verbi gratia, o tornilho. Ninguém negará 
que o tornilho ó uma pena muito mais forte do 
que o castigo da chibita, ó uma pena que podo 
produzir até a morte, pode quebrar a espinha dor- 
sal e matar instantaneamente o indivíduo. Estan- 
do nesse artigo do regulamento, quo so manda es- 
tabelecer, consagrada essa pena, si nós não fizermos 
uma substituição especial para a qualificação a 
que tal pena corresponde, resultará que, quando se 
der a qualificação a que correspondo o tornilho, nós 
não temos penas com que punir essa ficto qualifi- 
cado: daqui resultará um mal immeoso, ou a impu- 
nidade do facto qualificado, si entenderem os exc- 



b8 SESSÃO DE 30 DE AGOSTO. 

cutores qu3 o tornilho está otn vigor e quizerem 
impor a pena do tornilho. 

Eu acompanho as obsi-rvações do nobre senador 
pelo Amazonas a respeito da pena de tornühe; re- 
conheço que elia deve estar banida da nossa legis 
lação pelo principio constitucional que aboliu as 
torturas; mas isto é interpretação do legislador, não 
é iaterpretação do executor. O executor, quando 
vir um fado que o regulamento punia com a pena 
do tornilho e a achar em vigor, dirá: Eu quo pena 
hei de impor? Será prisão? Não, porque a pena 
do prisão pe^ regulamento é imposta a crimes me- 
nores do quo essa a que corresponda o tornilho. 
Será ama pena arbitraria? O executor não póJe 
impor penas arbitrarias. Será a impunidade? Outro 
mal ainda maior. Portanto, senhores, o artigo 2 ° 
consagra um vácuo, um incompleto tal que pode 
dar em resultado inconvenientes gravissiraos. 

Eu appello para o patriotismo, para a illustração 
do nobre senador pela província do Rio Grande do 
Sul, que pugna pela abolição dos castigos da chi- 
bata nos corpos destacados ; elle que diga si acaso 
nesta circurastancia em que o art. 2.° não substituo 
completamente as peuas do regulamento, si o arbí- 
trio com que ficam os executores em tempo de 
guerra não é uma porta aberta para castigos ex- 
traordinários que um general, debaixo da inlluencia 
de uma necessidade de momento, pode impôr, que- 
rendo substituir o vácuo do artigo? 

Senhores, ás vezes, quando se quer fazer ura be- 
nedcio, faz se um mal, e eu estou persuadido que 
este arbítrio, que fica ao executor, no caso em que 
a penalidade não é substituída, ha de causar dòr 
áquelles que promovem o melhoramento, porque 
não hão de ser correspondidos os seus bons de- 
sejos. 

Tenho pais demonstrado, Sr. presidente, que a 
substituição do art. 2.° consagra uma disposição in- 
conveniente por desegual, odiosa em sumraa e de 
muito funestas conseqüências para a disciplina do 
exercito, e além disso gera um arbítrio para os 
executores. 

Vou terminar o meu discurso com a ultima razão 
contra o art. 2.° 

Sr. presidente, eu já por mais de uma vez mani- 
festei ao senado os escrúpulos que tenho, os receios 
que nutro por ver adopttida uma distinção que me 
parece odiosa, tractando-se de castigos para cida- 
dãos brasileiros, orgauisados para defenderem a or- 
dem e a integridade do Império, com condições 
eguaos em organisação. Mas não pense V. Ex. quê eu 
julgue desesperado este caso, e que o governo não 
tenha meios de corrigir os defeitos e os inconve- 
nientes que da adopção desta idéa podem resultar. 

Como esta medida se reduz a satisfazer uma sus- 
ceptib.lidade, creio que o remedio para esse mal, 
para essadistincção odiosa o governo ha de ter; nao 
ha de ser o remedio da substituição, ha de ser outro: 
quando a ordem publica ou a defesa do Império exi- 
gir a cooperação da guarda nacional em .corpos 
destacados, o governo não ha de mais lançar mão da 
guarda nacional em corpos destacados, porem ha de 
fazer o mesmo quo os nobres defensores da idéa 
querem fazer. Como, quando a guarda nacional tem 
da funccionar egualmente com o exercito, é incom- 
patível que no exercito haja duas disciplinas.... 

O Sr. Marquez de Caxias : — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta; — ... o governo, diante 

do dever que tem de defender a ordem púbica ou o 
território nacional, quando se vir na necessidade 
quo até hoje elle tem satisfeito, appellando para a 
guarda nacional em corpos destacados, creiara os 
n bres senadores que ha de fazer a mesma cousa que 
fez até h je sem fallar no nome da guarda na- 
cional, isto é, prohibindo os corpos destacados da 
guarda nacional era caso algum nas fronteiras, pro- 
hibindo a oivanisação dos corpos destacados pela 
maneira por que se faz aclualmente, e estabele- 
cendo uma outra denominação para os corpos desta- 
cados auxiliares da l.a linha, que se poderão então 
appellidar como se quizer, eu corpos provisonos, ou 
corpos de linha, ou corpos volunlaiios, emfun, se- 
nhores, dando á organisação destes corpos os mes- 
mos elementos que se dá aclualmente á guarda na- 
cional em corpos destacados. Assim tem o governo 
preenchido o mesmo fim, sem ser preciso recoirer 
aos corpos destacados da guarda nacional, e som s: r 
preciso lazer uma derogação excepcional em favor 
da guarda nacional. 

Portanto, Sr. presidente, si o que os nobres 
propugnadores do projeclo querem ó exemplar 
a guarda nacional dos castigos corporaes, o meio 
mais regular e menos sujeito a inconvenientes era 
outro, era propor-se na lei do fixação de forças, quo 
o governo ficava prohibido de chamar a guarda na- 
cional era corpos destacados para serviço do fron- 
teiras. Reconheço, com os nobres senadores, que as 
circurastancías especiaes da província do Rio Grande 
d) Sul, e a necessidade da defesa interna e externa, 
suggerirara a idéa do chamar-se a guarda nacional 
para fazer o serviço de l.a linha, entratío em ope- 
rações de exercites de observação para bater inimi- 
gos internos e externos, etc., *em diversas épocas, 
desde a rebelliào do Rio Grande do Sul. Mas, á me- 
dida quo se f':i reconhecendo que a organisação 
desses corpos destacados era excepcional, que não 
era a mesma da guarda nacional, porque até as qua- 
lificações que servem para os guardas nacioa'es não 
são as mesmas para os corpos destacados, porque 
para estos designam-se nominativamente os indi- 
víduos que hão da ser chamados, não por serem da 
guarda nacional, mas por estarem em taes e taes 
circumstancias; á medida, digo , que isto se foi vul- 
garisando, foi nascendo a idéa de aproveitar a cor- 
poração da guarda nacional era corpos destacados, 
fundinde-a com o exercito; o a identidade do ser- 
viço traz necessariamente a identidade da orga- 
nisação. 

Portanto, senhores, taimo se pretende hoje que os 
corpos destacados devem ficar fora dessa lei ? 

Era mais conveniente dizer-se na lei de fixação 
do forças; « A guarda nacional não faz mais parte 
da força auxiliar do exercito em circumstancias ex- 
troardinarias; a guaría nacional só poderá ser em- 
pregada no serviço interno das povoações.» Acho 
mais racional esta idéa, que a guarda nacional não 
podesse fazer sinão o serviço do seu municipio, por 
que eu entendo que esta idéia é mais liberal, ó mais 
concentanea.com a índole da guarda nacional; pro- 
hiba-se que saia do seu municipio, e então não se 
toma uma força movei que o governo pode organisar 
para alliviar ao exercito nas operações de guerra quo 
exigem uma disciplina comrnum e mais rigorosa. 

Creio, Sr. presidente, quo tenho tornado bem 
patente que as vistas, aliás muito louváveis dos pro- 
pugnadores do projecto podem ser mais fácil e mais 
logicamente obtidas com menos perigo, adoptando-se 
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o expediente que eu apresentei. Aliás, o que se se- 
guira ó que o governo ha do reconhecer tão palpa- 
ve mento a mcongruencia desta idéa e os pe.igos 
delia, que jamais, apezar da auetorisação da lei de 
forças, destacará^ a guarda nacional para as fron- 
teiras, porque so algum general, a meu ver, louco 

tíiU.8r,®r doba'io de seu comraando duas torças com disciplinas diversas, o que pode trazer 
desordem, a indisciplina e o máo êxito de opera- 

ções as mais bem combinadas. 
Porjanto, Sr. presidente, nes'e sentido é que eu 

combato a substituição, e mando á mesa uma emen- 
da, para que, si passar a idéa, fique extensiva so 
exercito. O exercito, senhores, também compõe-se 
do cidada ;s brasileiros; o exercito também tora 
prestado ao Império serviços assigoalados [apoia- 
aos); nao o_degrademos, julgando que elle está em 
taes conlições de iufarioridide em relação á guarda 
nacional, qua possa soffrer uma disciplina, que so 
julga degradante para a guarda nacional, não o sen- 
do para elle. (Apoiados). 

dem do dia, ha nella ^ 
urgente. 

O Sn. Silveira da Motta 
gocío talvez não tenha discus 
que o senado todo o approva, 
dicara as matérias da ordem de 
urgência para o primeiro dia de 

Scssào <lc S «te setembro, 

O Sn. Silveira da Motta:—Sr. presidente, pedi 
a palavra para requerer uma urgência, que talvez 
v. Ex. mesmo, independentemente do meu requeri- 
mento, possa satisfazer, porque o que desejo é que 
so de para ordem do dia, sem prejuízo da actual 
resolução e do outras matérias que a antecedem 
segundo o arbítrio que V. Ex. prudentemente tomou,' 
um projeefo muito importante que voiu da camara 
d: s Srs, deputados o que tem grande interesso de 
actuslidade e do coincidência; quero fallar no pro- 
jccto concedendo meio soHo ás viuvas e filhos dos 
guardas nacionaes da província do liio Grande do 
Sul mertos em combate. 

O Sn. FEnuEiRA Pex.na ; - Só do Rio Grande 
do. Sul? 

O Sn Silveira da Motta ; — Creio que a con- 
cessão o para as famílias de todos os guardas nacio- 
naes que morrerem era combate. Entendo que ó 
matéria muito importante e de summa justiça, a 
qual foi votada sem a mais ligeira contestação na 
camara dos Srs. deputados, e quo não deve passar 
esta sessão do senado sem quo se faça esta justiça 
a guarda nacional. 

O Sn. Cândido Borges .-^Apoiado. 
O Sn. Silveirj 

O Sn. Silveira da Moita: —Sr. 
pauco foi approvada a urgência que 
discutir o prójocto quo concede meio sok. 
e iilhos dos officiaes da guarda nacional q 
rem pm combate, e agora apparece esta i 
b-u nao sei a regra que se segue a respeito de. 
puta de urgências, porque, quando requeri uri, 
em favor desse projeclo, entendi que, sendo ap 
vat.a essa urgência, ficasse sendo urgência "das •, 
gencias ate então votada, e fiquei tranquillo pe, 
g ande importância que ligo a esse projecto, porqu 
estava certo que havia de elle ser dado para a ordem 
do dia com preferencia as outras matérias, e que 
seria approvado pelo senado sem discussão, molivo 
por que requeri essa urgência sem receio de prejudi- 
car, nem a lei do orçamento, nem a tal resolução 
provisória, e nem o projecto a respeito do imposto 
dos vinhos para a Santa Casa da Misericórdia desta 
cuite, o qual também foi julgado urgente. 

Mas, Sr. presidente, quando eu estava- muito- 

tranquillo a respeito da sorte das viuvas e filhos dos 
guardas nacionaes que morrerem em combato, appa- 
rece uma outra urgência proposta pelo meu respei- 
tável amigo e collega o Sr. senador por MinasGeraes. 
Jiu linha intenção de pão dizer palavra a respeito 
desta urgência, e de não me oppôr a ella, porque 
não se pode negar que o objecto é muito impor- 
tante, o que merece as honras da discussão; pode 
mesmo a erapreza estar em taes circumstancias que 
precise de uma decisão do corpo legislativo, qual- 
quer quo ella seja..., 

O Sn. Ferreira Penna: — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta: — a respeito do 

favor. que pede para poder regular os seus nego- 
cies; si o corpo legislativo Ih'o negar, pode a em- 
preza ter necessidade de recorrer a alguma outra 
operação de credito para fazer esse serviço. Mas, 
Sr. presidente, o que sem duvida alguma mo fez 
tomar a palavra sobre esta urgência foi o discurso 
do nobre ministro da fazenda, que, depois do ter 
passado a urgência em favor das viuvas e filhas dos 
guardas nacionaes, veiucora a sua palavra e com a 
sua auetoridade de-ministro dizer-nos que a ma- yj ou. oiLvisiuA da Motta ;— Entendo que, uma sua auctondaae fie-ministro dizer-nos que a ma- 

vez que a guarda nacional ó chamada para o serviço teria que entre todas acha mais urgente ó a da re- 
da guerra, para as operações para que é destinado o solução a respeito da empreza do Mucury I 
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„  , para as operações para que c ucsnuauu j 
exercito de linha, o corpo legislativo não deve deixar 
ao conceder á guarda nacional ss vantagens que tem 
o exercito do linha. 

Assim como na discussão dos castigos eu entendi 
que era de rigorosa justiça para cora o exercito quo 
so mvellassem os corpos em operações de guerra, 
assim entendo também que quanto ás vantagens não 

p í?e.r esquecida a guarda nacional. or isso peço a V. Ex. que toma em consideração 
esto meu pedido; si ó preciso fazer um roquorimen- 
to do urgência, eu fdço-o. 

0 Sn-Fkesidente ; — Sem requerimento de ur- 
ktmcia creio que não será possível entrar o projecto 

31 discussão, porque, ainda que seja dado para oor- 

Ora, Sr. presideuto, eu já disse, e o senado não 
desconhece a importância da empreza do Mucury, á 
qual aliás eu sou favorável; mas eu creio quo da bocca 
de um ministro não se podia ouvir a preferencia que 
o nobre ministro da fazenda dá á discussão dessa ma- 
téria, preferindo a discussão do projecto em favor 
das viuvas e filhos dos guardas nacionaes. 

O Sr. Ministro da Fazenda: — Quem disse isso? 
Eu contrariei? 

O Su. Silveira da Motta : — V. Ex. não contra- 
riou, mas não mo ajudou com a sua palavra. 

O Sn. Dias de Carvalho : — Já estava votado. 
O Sr. Silveira da Motta ; — Não estava votado. 
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, vi enlrar na sala o Sr. 
o que muito me alegrei. 

Fazenda : — Eu votei pela 

i Motxa : — Agradeci; porém 
«ceria, si acaso V. Ex. achasse a 

rt.ante, que merecesse de V. Ex. 
proteccao. 

no da Fazenda : — Ninguém a tinha 
.ara que sustental-a ? 

uiveira da Moita : — Mas note V. Ex., e 
p qm eu perguntei como eram estas dispu- 

argencia, porque parece que a regra é que a 
. que passa éque fica sendo a mais urgente.... 

Sr. Visconde de Jequitishonha : — Não. 
O Sr. Silveira da Moita:—... porque a ulti- 

ía idéa de urgência, uma vez que passa é signalde 
pie é mais urgente do que as outras; porque, sem- 
pre que se propõe alguma urgência com a clausula 
de não prejudicar as matérias já dadas para a ordem 
do dia, (o que eqüivale a uma urgência), ou ás ou- 
tras declaradas urgentes, é mister que passe uma 
excepção a respeito das outras matérias que se não 
quer preterir. Mas, o requerimento do nobre sena- 
dor por Minas Geraes não consagra uma excepção 
que ponha a salvo a urgência que eu requeri, entre- 
tanto o requerimento do meu nobre collega foi sus- 
tentado pelo Sr. ministro da fazenda que esqueceu- 
se das viuvas e filhos dos guardas nacionaes que 
morrerem ena combate. Pelo menos S. Ex. achou o 
negocio de Mucury mais urgente do que o outro. 

Ora, Sr. presidente, eu não faria estas observa- 
ções a respeito da preferencia que o nobre ministro 
deu a esta matéria, si não tivesse alguma razão. Eu 
vejo, por exemplo, que, quando se tractou no senado 
do projecto que concedia certa exempção disciplinar 
em favor da guarda nacional em corpos destacadas, 
o nobre ministro da fazenda não pronunciou o seu 
voto nesta casa; e nem também o Sr. presidente do 
concelho, que, tendo estado presente á discussão, 
retirou-so, e não votou em favor do projecto. 

O 3r. Miranda: — Elles não queriam o projecto. 

O Sr. Silveira da Moita : — O nobre ministro da 
fazenda, comquanto estivesse presente na caraara 
dos Srs. deputados, quando se discutia a matéria, não 
podia votar; mas aqui, apezar de o poder fazer, não 
votou e nem disse uma só palavra a tal respeito; e 
agora, tractando-se de um outro favor quo se quDr 
fazer á guarda nacional, não sei por que razão S. Ex. 
havia da vir com esta preferencia empurrar para a 
banda o projecto que favorece ás viuvas e filhos dos 
-guaidas nacionaes. 

Os Srs. Visconde1 de Jequitiniionua e Cândido 
Borges: — Apoiado. 

O Sr. Silveira da Moita: —Eu acho pois, se- 
nhores, alguma filiação neste facto do governo ter 

lido tão pouco cuidado a respeito do projecto sobre 
os castigos do pancada na guarda nacional e não 
votar em favor do projecto. 

O Sr. Barão de Quaraim : — V. Ex. fallou contra. 
O Sr. Silveira da Moita : — Fallei, é verdade. 
O Sr. Barão de jQuaraim : — Ainda foi peior. 
O Sr. Silveira da Moita : — Isto ó uma injus- 

tiça, senhores, achar-se qud é peior eu fallar con- ■ 
Ira a matéria do que os ministros deixarem de votar. 

O Sr. Ministro da Fazenda:—Por nâó-ôstarem 
na casa. 

O Sr. Silveira da Motta: — Um aclo negativo 
do ministro vale por dez discursos. 

O Sr. D. Manuel: — O voto não vale nada? 
O Sr. Silveira da Motta : — Tanto vale que, si o 

Sr. presidente do concelho estivesse presente, não 
tinha cahiúo o projecto. 

O Sr. Presidente : — A discussão não pôde versar 
sobre isto. 

O Sr. Barão de Quaraim: — Si o Sr. Penna não 
andasse enfolvido neste negocio, o projecto não 
cahia. 

O Sr. Miranda: —O Sr. Penna concorreu muito. 
O Sr. Silveira da Motta : —Eu não-posso deixar 

de responder ao apirie com que me honrou o Sr. 
senador pela província do Rio Grando do Sul; não 
posso deixar de contestar a injustiça do seu aparte, 
dizendo que eu tinha feito muito mais mal com o 
meu discurso do que os Srs. ministros deixando do 
votar. Os meus discursos só servem para mostrar ao 
paiz a razão do meu voto ; nunca passou-me pela 
idéa que um meu discurso podesse servir para diri- 
gir votos no senado, porque me considero o mais hu- 
milde orador desta casa; mas, quando mesmo assim 
não fôra, o nobre senador ha de reconhecer que o 
voto do Sr. presidente do concelho nesta matéria 
valia muito mais, tanto que a votação foi de 17 con- 
tra 16, o si o nobro presidenta do cuncolho estivesse 
presente o projecto não cahia. 

O Sn. Visconde de Jequitiniionua: — Essa éque 
é a verdade. 

O Sr. Silveira da Motta : — Por isso, Sr. presi- 
denta, eu devia achar alguma filiação nesta predi- 
lecção do nobro ministro da fazenda no negocio do 
Mucury, não so dignando S."Ex. apadrinhar cora 
uma excepção esta urgência que cu propuz em favor 
das viuvas e filhos dos guardas nacionaes. Por isso, 
Sr. presidenta, ó que eu fallo, o desejava que o no- 
bre senador por Minas Geraes me explicasse si acaso 
acha que a sua urgência deve preterir a rainha, por- 
que nesse caso eu sou obrigado a votar contra. Si 
acaso o nobre auetor da urgência, ou o nobre mi- 
nistro da fazenda que a apadrinhou, se dignarem fa- 
zer nraa excepção que não prejudique a minha ur- 
gência, voto a favor, mas si não fizerem essa .exce- 
pção, voto contra. 

FIM DO í.° ULTIMO VOLUME. 

Os discursos que faltam neste volume, não nos foram restiluldos por seus 
auclores, aíé hoje 8 de outubro. 






